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ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9 da SUVARE 9 da 

BU AKŞAM 
Türle filmcilik 9!1natlnln medarı iftiharı bugüne knıl:ır y:.pıl :m Uirk~e 
fılimleri en güzeli türkçe özlü v,. aarkılı 

Kahveci GÜZELi 
Rejisor: Ertutrul Muhsin Müılk: Sııdettln Kaynıık 
Bıış Rollerde Büyüle Sşnatkir Hazım M\.nir Nurettin Bebzat Telat Bayan 

Nezihe Nevin ve bayan Perihan 
iLAVETEN: 

Fevkalide etlen(' eli Mlki Mavs Ayrıca Hususi suretle 
getirttiğimiz çok enteresan Şort 

PEK YAKINDA: PEK YAKINDA... PEK YAKINDA ... 

Lesli Hovard aşk Rüyası 
BüyDk bir Aşkın büyük bir ihtirasın romanı şaheserinde 

ayın müşterilerimi- · 
in nazarı dikkatine 

Nuri Has incirlik fabrikasında 

trek lnc'rlik gerek pamuk ve ne• 

ıti yağ fabrikası preıeıinde bulu 

ın müşterilerimize ait pamukların 

r hafta içinde kaldırmalarını sa

n müşterilerimizden rica ederiz. 

kıi t:ıktir de kaldırılmayan pa· 

u\tlarıo preseye nakil vesaire 

a91afı müşteriye ait olmak şar. 

yle prese edilerek anbara sevko

:nacaktır. 

Çiğit anbarlarımızm çalışmaya 

mani olacak derecede dolduğ-u gÖ· 

rülme"tedir. Ç•ğitlerini kaldırma· 

yan müşterilerimizin de bir hafta· 

ya kadar ve bundan so ra fabrika 

mızda pamuklarının çiğ-itlerini çek· 

tirdikleri tarihten itibaren bir haf 

ta zarfında kaldırmalaunı sayın 

müşterilerimizden rica ederiz. 

Yukarıdaki müddetler içiode 

kaldırılmayan çiğitler resmi fiyat 

mucibince aatılarak bedelinin müş 

terilerimize verileceğini ilan ede 

riz:. 2-3-4 2578 

------------------------------------------------
8elediye intihabında rey atma müd. 

deti ) bir haft· uzatlldı 

. 8elediye İntihap Encümeni Reis-
liğinden: 

l iki gün içerisinde müntehiplerin yarısından fazlasının 
reylerini kullanmadıkları görüldüğünden evvelce 2-10-942 
~uma günü saat on sekizde nihayet bulacağı ilin edilen 
Belediye intihabının Belediye kanununun 41 inci mdddesi 
mucibince bir hafta müddetle uzatılmasma karar veril-
11iştir. 

Bu müddet teşrinevvelin 9 uncu cuma günü ( Resmi 
tatil günleri dahil ) saat on yedide sona erecektir. Rey a
tılmasına sabahın saat dokuzundan akşamın on yedisine ka
dar fasılasız olarak devam edilecektir. 

Sayın halkımızın bu müddet zarfında reylerini kullanma· 
ları rica ve ilin olunur, No 2582 3 - 4 

DOKTOR 
irlUltrQJl\Jl'lt: S©>yerr 

Hergiin Hastalarını HültOmet Civ11rı lstilcıımet Eczaneıi karşısında 

çıkmaz sokıık içinde no 121 do kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cama günleride öğleden sonraları fa'ı.irlore mec· 
cani bıılcılır. 

Bu Akşam 
iki Güzel ve büyük film birden 
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Basil Rathbon-Oouglas Fairbanks 
Jr. Lionelle A thvill 

Gibi Oç büyük karekter ıtiıtio yarattıkları ve ozak diyarlarda 
yıışayıın vatıın çocuklarının elem ve meşekkat dola blnblr maceralı 

hayatlarını canlandıran 

Feflkalade bir film 
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2 
HatpteH aleşini, A4kdaH ilbatmnı, f atihteh kudretini alan 
bllyük harbin en derin heyecanını yaşatan büyük film 
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TURKCE 
Rus Balaykalaları, Rus rntısikisi, Rus çardaşları 

Ba, Rolleree 
RAY MILLAND - ISA MiRANDA 

BUGON 

l 940 da Mormarter geceleri .. 1942 de büyük aşk .•. 

Fllmlerile yeni mevsimi açmı' olan 

!\lS!\RAY S)~JEtJIJ\Sfl 
PEK YAKINDA : 

1942 sinema mevsimide geçen sene müessif bir tayyare 
kazasında ölen büyük artist 

~§§_ CAROLE LOMBARO 
ın muhte9em ve en bUrUk fllml olan 

••"""""""""""""• 
..ı1n G®~~ a:ı •• 

• i .INIOl9>e~côs6 i•• 
Aşk ve ıstırap şaheserile açacağını 

sayın müdavimlerine müjdeler 
............. 1 .................................. .. 

Ooğumevi Baştabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi cİflannda Müslim apartmanı, 
Diştabibi Bag Şevketin muagenehanesinin üslü 

Telefon No: 272 
1 1-26 2474 
...... ! ................................... . 

................................ -.............. ... 
DOKiFO.R 

A.Melik 
Bel Sogukluğu ve idrar Yolları 

Mütehassısı 
Adanamıza avdet etmiş ve hastalarım kabule başlamıştır. 

2573 

devlet demiryoltan Adana 6.ncı işletme 
artırma eksiltme komisyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 9500 lira olan 250 ton sönmemiş kir ç 
şartnamesi veçbile 17/10/942 sah günü saııt 10 da kapalı 
zarf usulile Adanada 6. ncı İşletme Müdürlüğü binasında sa-
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 712,SO liralık muvakkat temi
nat akçeleri. Ticaret odası vesikaları, ve nüfus cüzdanları 
kanuni ikametgah vesikaları, ve nüfus cüzdanlarile tekliflerini 
ayni gün eksiltme saatından bir saat evvel komisyon reisliği· 
ne vermeleri laZtmdır. 

Kir<"çler Mamure, Toprakkale, lskenderon. Adana, Mersin 
arasındaki istasyanlardan her hangi birine.le ve vagon içerisin· 

4 B. Teşrin 1942 

Pamuk iş Limitet Şirketi Çırç r 
Fabrikası Müdüriyetinden 
Sayın Mütterilerimizin Nazarı 

Dikkatine: 
• Yağmur mevsimi hulıll etmiştir, Pamukların 1atıJmam:ısı yüzünden 

bırçok balyalar açıkta bulunmaktadır. Fabrikamız df'lpolarınm tamıımoo 
dolmuş bıılun~aıı. hesabile açıkta bulunan balyaların yaimur dolııyısile 
~a~uz . kalacagı za•ar ve ziyandan şirketimiz mesuliyet kabul etmiyeceii 
gıbı bır" hafta zarfında k~ldırılmıyan pamukların masrafı müşteriye ait 
olmak uzere preseye nakıl ve prese edilectğini ve ayol zamanda çiiit 
ambarlarımızın da tamamen dolmuş bulunması yüzünden fabrikamız İş · 
lemez bir vaziyete rolmiş bulunduğundan gene bir hafta zarfında kal. 
dırılmıyan çiğitlerin do ardiyeye nakil edilectğini ve beher kilosondan 
iki kuruş ardiye ücreti alınacağını !ayın müşterilerimize arzederiz. 

2586' 4 - 6 - 7 

Seyhan Nafia müdür-\ Adana Halke-
lüğünden : vinden : 

1. l 0.942 tarihinde ihale edil · 
mele Ü7ere eksiltmeye konulan 

(789) liralık yarpuz Nahiyesi Jan· 
darma Karakol ikmali inşaatına iı 
tekli çılı:madıiından 10 10 942 tari . 

hine müsadif cumartoıi günü saat 
11 de ihale odilmek üzoro eksilt 

me müddeti on rün uzatılmıştır. 
lıteklilorin (59) Ura ( 21 ) ku-

ruş muvakkat teminat vermek ~ar. 
tiyle Nafia müdürlüğüne mım caat 
etmeleri ilin oJonnr. 2587 

Zayi t apü Senedi 
Geçen sene tevzii arazi komis

yonunca Gemi sura köyünden Pan 

carlı büyüğü mevkiindo kain şar . 

kan Pancarlı büyüğü cenup Dar· 

muş şimalea lsmail garben Cabbar 

ife mahdut 60 dekar tarlaya ait 
almış old;ığum tapusonedini zayi 

ettim. Yenisini alacağımdan eski

ıinin hükmü olmadıj'ırıın gazeteniz 

le neşri ve i!an edilmesini dilerim. 

Adana Arap köyün· 
den Mehmet oğlu 

Oıman Tuyıüz 
2585 

Evimiz sosyal yardım komite
sindeki açık balaoan bir azalık 
için 9.10.1942 cama günü saat 18 
de seçim yapıhcaktır. Bu komite· 
ye kayıtlı azaların mezkilr gün ve 
saatte Halkevine teşrifleri 

2588 

Adana Halkevin· 
den: 

15/ Birinci Teşrin/ 1942 per 
şembe günü O\.' İmiz tarafından dak 
tllo kursa açılacaktır. Kursa mai 
şetini kendisi temin etmek m~cbu. 
riyetinde bulunan mübtaç ve orta 
melr.t~p mezar.u veya vaziyetlerinin 
müsaitsizliği yüzünden orta tahsi
lini ikmal edemiyen kızlar alınacak 
tır. Ku's kadroJU (30) oldaiondao 
isteklılo,.ia bir an evvel halkevi 
bürosuna müracaatları ilan olu· 
nur. 

2576 1-4-6 

Zayi nüfus tezkeresi 
Mardin nüfus dairesindon al

mış olduğum nüfus tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini ~ıkaracağımdan es· 
kisinin hültmü olmadıimı ilin ede. 
rim. 

Foto Nori Nar yanında 
340 doğumlu Hasan oğ
lu Hüaeyin Köken 

2584 

Ademi iktidar ve Belgevsekliöine 
Karşı 

FORTOBiN 
Reçete ile satıllr Her eczanede bulunur 

S. 11e /. Muavenet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 
Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 

Yağcami civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 
Posta Kutusu 105 -de teslim edilecektir. ı 

Şartnameler komisyona müticaatla bedelsiz olarak verilir. ÜROLOG - OPERA TÖR 
Doktor Tahsin Ernart 2560 29-4-9-15 

belediye Riyasetinden: 
1- Şehir halkı ihtiyacı için kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulan 100 ton mangal kömürüne gününde istekli çıkmadı· 
ğından ayni şerait dairesinde ve 19/9/942 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarhkla satın alınacaktır. 

2- Beher kilosunun muhammen bedeli 9,5 kuruf olup 
muvakkat teminatı % 1,S hesabile 712 lira 50 kuruştur. 

3- istekliler haftama salı ve cuma giinleri saat on birde 
teminat makbuzları ve Ticaret odasından taatikli vesıkalarile 
birlikte belediye encümenine ve şartnameyi görmek isteyen• 
lerin her giln belediye muhasebesine müracaatları ilin olunur 

2529 19-24-29-4 

adana askerlik satınalma komisyonundan 
1 - 1425 Ton döküm halinde saman k E palı zarf usulu 

ile eksiltmeye konulmuştur. 
l - Muhammen bedeli .S7 .000 lira ilk te'minatı 4275 

liradır. 
3 - lhalesl 16-10-942 Cuma günü saat 10·30 da dır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 285 kuruş mukabilinde komis · 
yondan alınabilir. 

S - Bu taahhütten dolayı müteahhitlerin vermete mec• 
bur oldukları gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse 
damğa reımi ile mukavelename te'minat mektubu, teslim ve 
muayene masrafları muhammen bedellerine illve suretile 
müteahhide ödenecektir. 

6 - isteklilerin teklif zarflarını ihale saahndan bir saat 
evveline kadar komisyona veıtniş bulunmaları luzumu ilin 
olunut. 30- 4- 9- 14 2539 

fmtiyat Sahibi ı CA VIT ORAL l Rifat Y AVEROCLU 

lJ. Neırlyat Müdürliı Avokat Bıaıldıjı y•r: BUGÜN t. .u au• 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 
kabule başlamıştır. 

T. iŞ BANKASI 
Küç!Jk tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANI 

KEŞIDELERı 
Z Şubat, 4Magıs,3Apstos,21kineiteırin tarilılerinde gapılır. 

1 Ad~94~oo!K~!kMIYEL~!~ u.. 1 
3 " 1000 il - 3000. " 
2 " 750 " - 1500. il 

3 500 - 1'00 
" " " 10 .. 250 " - 2500. 

" 40 100 = 4000. il " il 

50 50 •I == 2~00. 
" " 200 " 

2S ,, = 5000. " 200 il 10 ,, 2000. " 
TUrklye it B•nk•aın• p•r• r•tırm•kl• y•l

nız p•r• blrlktlrmlt ve faiz •lmı, olm•z, •J"1 

•·m~nda # t•l~nlz~ d• d•n•ml• olur•u~uz. - s?:!_, 

• 


