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!E S'CZIL.D ÜN 2.30 DA 
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Seyredilece~ bir Halarla Seyredilecek bir Hayat facıaıı 

Mf.:&MET 
----~ s • ,IFCI VE FABRIKACILARA MÜJDE 

•u ~~~K PETROL Ve MADAENI 
iki Şaheaer YAGLAR - 1 -

an .. Dercb ORK ANONiM ŞiRKETi 
rce esire \•• Sureti huaualr•d• imal ettlrH•n ve 

kusu ARET VEKALETİ 
-~ller v• atandardizeayon labratuvar1 
•• lahlll raporunu haiz _,ulunan 

___ ATI MAKINA YAGLARIMIZ 
.. lerek aatıta çıka,.ımıttar. · 

R BAŞeGMez Ve ŞerlKI 
MÜESSESESi 

168 TELGRAF: BA$EGMEZ ADANA 

OK TOR 
ıhll Bayat 

Ç4Mulc h••tahklara mUteha••••• 
. ...-.. ıu k•rtındakl Valntlar apartmanındaki 

•1Mte11• .. , .. ınd• haetalarını 1 ikinci klnun 
- - ..,.·-•re• kabul• batllracektır. 2R 

ÇUKURO ••&I Yeni yıla kutlulamak için 
H bir düıünür. Kimi Hediye alır •• 
Kimi çiçek gönderir... Kimi ziyafet çeker .•• 
Kimi mektup yazar •• Bunların bepıi hop giden 

ıeylerdir. AMMA : 
Hep•ide kısa 6mUrlüdür. ÇUnkU 

Hediye Tllkenir.. Çiçek solar. 
zıvafet biter.. mektup atıllrl. 

FAKAT : 

Cukurova · esinden '-aiac•t1n•1 Jdbqa bileti 
bütiln hayallerinizi hakiku yapar, 2870 

KADIN ONDOL CI ZeLIHA 
Yeni ıetirditim en ıon ıiıtem °'"1ülaıyon m•"'-ail;. 

altı aylık öndüle yapmaktayım. Aynca a~lin bqlaftda 
dilemekteyim. 

ADRES ı Hae1r azarı mahalleıl 111 

TAN Sinemasında 
BU AK,AM 

Barbe kadar rör&lea Macera ıeryal Romaolarıaın 
ea mUthlti , KebramH bir rencha ea merakla 

Serfiiıettlerle dola ha atı . • Bloblr Eatrika 
Binlerce Fiıüranın if tirak ettiti 

HAKiKi BiR ŞAHESER 

~ZORUNUN INTIKAMIL 
36 Kısımlık Muazzam ve merakh aerwal fllml ba9hyor 

DIKKA T : Proir•• azan oldapadaa Sinema aaat 
Tam 8,30 da batlar izdihama meydan vermemek 

için Biletlerinizi erken aldınoız. 

Pek Yakında 

ÖLÜM Dönemeci 

Son sistem kömür ve odunu 
kolaylıkla yakan SOBALARIMIZI 

muhakkak tercih ediniz. 

Taşra Siparişleri süratla 
gönderilir. 

Tahsin Salih Muratlı 
Abidin Paşa cadd. Telg. Adr: Adana Tobo. 

Telef: 274 P. K. 74 2860 26-29-31 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk Cari hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
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ÜROLOG - OP ERATÔR 
DOKTOR 

A. MELiK 
Böbrek Me .. ne, ldraryolu, tenuül ve Bellotulduiu 

miitelıaısua 

· Abidin pafa cadclesi Namık Kemal Okulu karıııındalü 
evinin alt kabnda Haıtalannı kabul eder. 

DOKTOR 
Turgut soyer 

Herrt.a Hatalarını HGkamet Ci•erı latikamet l.csaa911 kart11mda 
91kmaa ıokak l9lade no 121 de kabal eder. 

Haftama Sah •• C..a flnlerida 6*W• IODnlan fakbollM ._. 
eaal bakabr. 

t l.tiıu Sa'61 i CA Vlt OIAI. ' 1t1at YAVllOGLU 
' q. ....... ....... ••..W• Htf IUGOll M•t 

Asri Sine 
SUVARE 8U AKfAM 
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1943 Yllı ••r•fln• b•r•• 
krallçeal DUnranın iki t• 

jEANETTEMAC DONALD -
ilahi bir mevzayla yaratb 

Birleşen 60 
Ta111amen Renkla 

zengin ve muhte,em sahneler büyllk 
güzellitine doyulmayan b · 

-2-
Dllnyanın ea methur üç kabk 

TORKÇE SôZLÜ 

arşak Palabıyıkyan po 
Kahkahadan katılıncaya kadar ,aldü 

Pek Yakında 

Dillerde D•tan Arjanti 
Tarsus satınalma ko 
riyasetinden: 

T arıuı ıabnalma komisyonuna 25 t 
tır. Beher kiloıanun muhammen fiab 
meıi komilyonda her gün görülebilir. 1 
teai günü uat 11 de yapılacaktır. Talipl 
çaları ve kanuni veaikalarile birlikte tayi 
misyona müracaatlan ilin olunur. 

Tarsus Satınalma komsiyon 
1- T araus utınalma komiayoauaca 

açık eksiltme ile aluıacaktır. 
Bu mikdar iki parti haliade de ihale 
Beher kilonun muhammen fiyatı 25 
Şartnameıini T aram utanalma ko 

ıörebilirler. 
2- ıhale 15/1/943 pazartesi günü ... 

br. Taliplerin verecekleri miktara göre 
ve kanuni vesikalarile birlikte koaaiıyo 
olunur. 2876 30.3.7.12 

Adaoada Oımaoh Baokuı kart•nda Mutaf 
da HulClıl Yalman ile mllfterekea açtt;.aıs bak 
re Merala Noterlijiain 7672/960 aa•arab fabl 
Yalmana devrederek mezkClr tlrketi f91be1leditl 
lerln malOmab olmak Gnre lllaıaı aayparımı 

Mutafa Y •aaı H•lClal Yel 

Gaip dl8İ bl r CI 
Dit doldura Bey lbfabn bahçesi civaraoda 

ııada yavraıa Ue birUkte ayıa 23 nde l'aiP olm 
mana arka aylajaıada eald arap barfı.rıle ( AH 
falp olaa caaua rörGp te haber werealerin 
olaaar. 

Adrea: Kalıkapanoda Hü•yia ÇaV11f 

Me•leket HutaDMI 86brek idrar yollan ve 
•Bteb111111. Avdet ile : Allldln 

• ....,......, No. 11 Haatalan•ı kallule ______ , ______________________ __. 

Orta donda Rus taarruz 
- Bqtarah biriacide -

Staliarradın cenap bat11ındald 
cephe •ui1etine r.Uaceı Rular 
4 rnade 100 kilometreye yakın 

bir meeafe al•11lar• Kotelaikovayı 
feride bırakarak bDylk Don kH• 
ıiDln Staliarnda 150 kilo•etre 
bir aaeaafeaJoe •arm ...... dar. Kotel· 
nikon .. brl de Oç taraftan t•· 
._ lfiae rirllit bwaa .. ktadar. 

Staliaıraddan ceoap bab lati
U..tüae aua••kta oaua AJ.an 
koridora daralbl•apar· Bqln saa. 
liarndMki AlllaD lutalan clalaa 
... bir dVUl8 firmif HlaaaJOI'. 
ş; .. ı KafaaJ.rdakl barHAt da 
danlda .. röatermiftir. Noworoela. 
kia ,c•ap b6Jpeiade Rularaa J•· 
tli bir turna buarlacbk&anaa clait 
blllrtllet rörllmektedir. 
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