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YAlll.K SINIM/A 
Bu Akıam 

1942 Senesinin en parlak ve en çok sevilen artisti Oeanna 
Dorbin'in y•gine rakibi Altın sesli emsalsiz. 

(GOLORIA JEANı) 
Gençtik, Musiki, Neş,e ve Bütün Yıışamak zevki olan 

-Q YAŞASIN SAADET 
Güzel Fılmiode takdim ediyor 

Gençliğin". Musikinin ve şıırkılarıo filmi. 

iLAVETEN: --E ş s i z A r t i s t ERROL FLA YN 
Tarafından yaratılan Tarihi 'filmlerin en heyecanl19ı ve en M'lazumı 

~ı ÇALINAN TAÇ ı~ 
TURKCE • 

Ademi ktidar ve BelgevşekliQine 
KARŞI 

FORTOBiN 
Reçete ile sat&llr Her eczanede bulunur 

S . .,. /. Muavenet, Vekaletinin Ruhsatını lıaizdir 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yağcami civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 

Posta Kutusu 105 

LHatice Sözübatmaz 

· 1 Biçki, dikiş yurdu 1-
1 EylQlden itibaren 
Sayın müıterilerinin sipariş\t,rini sab:ıh ııau• 9 ile 12 öileden Eoara 

14ile 17 ye kadar kabule ve yurda yazılmak i111tiyeu Bayanların 

aydına baılanmııtır. 

ADRES : Namık Kemal oltulu karşısında No. 81 
2454 3--5--8-10-1 

Saraç Latif Adaoğulları 
Bilumum Saraciya ve futbol topları 

Sipariı üzerine Avrupa köıeleainden Alman 
ve lspanyol eyerleri yapılır 

Her nevi yeni bavullar balnnar. Eski bavullar tamir edilir. 
ADRES: Ad•n• Asfaltroı l91k M•l•z••• 

J•nında No. 87 2410 

BUGON 

Makine 
Sahiplerine : 

Eski istasyon Karakolu karşıtında Demiriş atölyesi harp vaziyeti 
dolayısile memleketimize girmeyen yedek malzemeleri temin bakımın· 
dan atelyesioi REKTIFIYE ve PRES makinalarile bir daha teçhiz 
etmiş ve kadrosunu teknik elemanlarla genişletmiş bulunmaktad.r. 

Mevcut bil'umum makinaJarın tömloklerini REKTIFIYE PRES 
işlerini, en iyi ve sağlam bir şekilde, her nevi yedek parçaları pik ve 
ktz1l döküm sonk ve sıcak demir işleri freze, büyük ve küçük torna 
ve planya işlerini elektrik ve oksijen kaynak işlerini çolc titiz bir itina 
ile istenilen evsaftan daha iyi bir düzrünlülı. ve sağlamlıkla yapıl11aa11· 
na r•yret edilmektedir. Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende 
siparişlerinden çok memnun kalacaklarıoı bir kerre yapt.racaklara itler 
le daha iyi anlayacaklarını kuvvetle ümit eder bir ciefa tecrü~ etme 
lerini bekleriz. 

DEMIRIŞ 
Nuri Has ve Evlatlara ve Şerikleri 

Maraş As. 
nundan: 

Tel: 353 Tir: Df_MIRIŞ Adana 

Satınalma Komisyo-

1- Kapalı zarfla 63 ton koyun eti satan alınacaktır. 
2- Muhamm~n bedeli 47250 lira ilk teminatı 3543 lira 

15 kuruştur. 
3- Kapalı zarfla ihalesi 7. 1.Teırin. 942 Çarşamba gil 

nü saat 15 de Merkez K. binaıında satan alma komisyonun 
da yapllacakbr. 

4- isteklilerin teklif mektupl&rı ihale saatından bir aa• 
at evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 

S - Şart ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
2506 16-20-25-30 

REFİKA TÜMERKAN 
·. Biçki yurdu 

1/9/942 den itibaren kayt nıuamelcıine başlanmtşhr. , 
Ka ,;:: • olmak ve şeraiti anlamak için bebekli kiliae civarında 

Yurt ıı~ ürlüğüne mür.ılcaat edilmeli 2449 

Belediye riyasetinden: 
1 - 28-7-942 t r h:ode ihale ed l niş ve kati tealioatı verllO'e· 

diği gibi ma~av!leıi dahi y•pılmııdıiınfiıo fuhedilen parklar içi.l 100 
metre 1/ 1/4 inçulik ve kaı..ara için 75 metro 1/ inçeılik telli listik 
bortam tehar açık eksiltmeye kouulmoıtor. 

2 - 1 J /4 inç•!Jllik bortaman beher melresfnin muhammen bedeli 
850 kU'llŞ ve bir ir.çoeı'ik bortamon beher metresi 750 kuraı o~up ma· 
vakkat teminata yüzde 7,5 hesabile 105 Ur 90 karoştar. 

3- lbıleai eylıalon 22 inci sah gilaO s t oada beledl1e dairesiade 
belediye eacnmeninde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ayol rlln ve saatta r•tırmıı oldaklan temiaat .._.k 
bularile beledi1e eacllmenlne ve prtnameJi sönmek iıti1enleria laer 
fÜD be1edlye muhasebesine müracaatlara ilin o!unar. 2467 

6-11-16-20 

DOKTOR 
Turgut Soyar 

Herrün Haıtalaraaı HnkOmet Civara lıtikamet Eczanesi karşısında 
çıkmaz ıok.k içlnd. no 121 de kabul eder. 

Haftanın Sah ve Cama riinleride öğleden sonralara fakirlere mec• 
cani bakılır. 

20 EJltll 1942 

ASRI Sinemanın 
SUVARE 9 da 

Y azhk Bahçesinde 
SUVARE 9da 

BU AK,AM 

1 
La konraoıo oootolınaz kahramanı Ho!ivodau en fazla para •· 

lan artiıti sinema prenslerinin en fazta alkışlaoıp ta~dir edileni 
MIKEY ROONEY CECILAPARKER ve Louis Setone 

ile beraber frırcalide b 'r tarz ~ayarattaldan. 

ANDVHARDV 

KELEBEK 
Gençlik, a.ıe,bis, ve heyecan f ılmi 

2 
Umumi arzu üzerine Tarihin heyacanlı ıafbalarile dolu olan 

- Viyana Aşıkları -
PEK YAKINDA: 

ÇAM 
SAKIZI 

Altın Arıyor 
Adana belediye Riyasetinden: 
(2000 adet bordür yaptıralacaktır.) 
1- Şehir dahili yollara vaz olunmak llzere 2COO adet 

beton bordllrün ;mali açık otarak tks:ltmrye konmuştur. 
2- lıin keıif bedeli ~213.41 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 166 liradır. 
4- ihale 22/'J/942 t• r'.bine rastlayan Salı günü saat 10 

da Belediye encümeni"de yıpılacakrır. 
5- Şartnamuini görmek ve faz!a malumat almak isteyen· 

lerin Adana Belediyesi Fen dairesine ve ihale günü muayyen 
saatta da Belediye Encümenine mliracaatları ilin olnnur. 

2463 5.10.ıs 2 

Devlet Demiryollan adana 6. ncı isletme 
artırma eksiltme komisyonu reisliğinden: 

Muhammen b:deli 20ll4 lira tutan 1460 M3. balast 
16/10/942 cuma güall ıaat 10 da 6. ncı işletme müdürlüğü 
binuında toplanacak aı tırma eksiltme komisyonunca açık ek· 
ailtmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 15330 liralık muvakkat temi· 
nat ve 2490 No. lu kanunun emrettiti vesikalarile birliUe 
tayin edilen gün ve saatte komisyon reialitine mllracaat et
meleri. 

Şartname ve mukavele projesi komiayona müracaatla gö· 
rülebilir. 2532 20-24-29-3 

Stallngr•t mUdafl· J 
lerl teslim olma· 

Memur alınacak 

ÜROLOG - OPERATÖR 
Doktor Tahsin Ernar 

1 2355 .maOa yemin ettiler 
~M~~~~~-A~~~-5~~~~-1~~~-K~~~-.~~~ı - Baıtarafı b~~cide -

T.c. Ziraat bankası 
Adana şubesin-

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yollan Mütehassısı 

Abidinpaşa Miillim oparlmanında hastalarını 
ka6ule baılomıştır. 

araş s. atına ma omısyo. öbür tarafın• yerleıtirmişleırdir. 
Raslar SOD rüolerde ba kesime DUDdan: mllbia miktarda takviye kuvveti 

K 
l'etirmifler ve mavazeoeyi temin 

1- apalı zarfla 63 ton sığır eti satan almacakhr. etmiflerdir. Almanlara mütemadi 
2- Muhammen bedeli 28350 lira ilk teminatı 2126 taarrazlar yapmaktadırlar. Novoro· 

lira 20 kuruştur. siskde harekit •iarlqmqtar. 
3- Kapalı zarfla ihalesi 7/1. Teırin. 942 Çarıamba gü 2 -Stalinrrat bölresiode mıy· 

nü saat 16 da Merkez K. binaıında sabnalma komisyonunda dan mabareb•i hasını ekliltmedea 

Nafia vekaleti Su işleri 6. ncı yapılacaktır. ... devam etmektedir. Staliqrat ıeh· 
4- isteklilerin teklif mektupları ihale aaatından bir rine cenap ve cenap batı lmı•· 

Şube müdu··rıu·•gv u··nden. at evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. dan rirmiı olan .\lman kavvetleri 
... S- Şart ve evsafı her gün komisyonda göriilebilir. timdi 10ka~ malaarebeleri Japıyor· 

Nafia vekaletinden ekailtmeye konularak 21/9/942 tarihinde 2505 16- 20- 25-
30 

lar. Müdafiler, •;ce ve siladll& 

1 k Olan m h k Ü ı;••••••••••••••••••••••••1 ekıilm91en bir mıakavemıtle savqa 
ihalesi yapı aca u. ammen eı· bedeli fiat vahidi f b'b• 

000 000) l l k CL Ooğumevı· Bas a 1 1 de••• ecıi1orlar. ı üzerinden (8 ıra. 1 ıi>eJhan ıol sahil ıulama ve deşarj 
li l b Alman kavvetlerl, muU.ı yer. 

tebekeaife sınai ima tı ve lf 6 tme inaları intaatı ve bu kıı· S J K J ter mabarebeıindı fimdi bir imti-
ma ait harita işleri hakkında 18·26.8.942 ve 3.11.9,942 tarih- Dr. Ü eyman unta p haa pçirmektedir. Her •• bir ma-
lerinde ilin, yapılan mezkur işin mukavele ve tartnamede ya- kavemet yava11, her ıokak ba i· 
pdan detiıiklik dolayisile eksiltmeden kalclınldtiı ilin olunur. Dotum ve Kadın hastalıkları mütebaaaııı katlaıla upaaJDlf.bir iatiaal nok-

2524 19· 20 ta11 t .. kil edi70r. 

EL 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Haıtalarına her gün saat 11 den 19 a kadar 

Müslim apartmana yanındaki S numarala 

muayene b11n"1İnde kabul eder. 

il&& 

A6idinpaşa caddesi ciwırında Mii•ll• op111lmanı, Ba f İİD ,. .... b'r laaber, Ra· 
Diıta6i6i Bag Şevketin mııagtnelıaneıinin iidll larıa S&allapMWa iller 1.ok..-.ı 

Telef on Noı 212 makabil lurnllia .. 9tlkl111ai, ttb· 
rtıa tl•a•tle bul mıbaUıleda 

1-26 2414 dlf .. ııadaa l'tri alaodıimı bildi İ· 

:;:nu!u~~!'::;i~!~1 Bir bahçivan aranıyor 
den : Evdeki bahçeye bakmak 

Akalaya tabıiı edilen f•brika· 
farda Sele kı6r alta çit•tltre yem-

yor. 

3 - Voron•1 kellmiade Ru 
~öpril baaJarana kart• J•pılaaıkta 

o!aa Alman - Micar turrn'arı 

dardaral••ııa·. B•rilD buada ıid· 
dıtli bir Rıaı taanuıa ba1lam11tar. 

= z ı zs Uk olıırak talip olan ç f ç lerin Pa-
lmtiyaz Sahibi ı CAViT ORAL 1 Rifat YAVEROCLU mak 0 ~tme Ç ltlıi• mu .. iirıo;ııne 

hemen müracaatları iliı oıncur. 
U. NttrlJıt Madırta Avöaa Buıldıfa yer ı BUGON 11.atl>ı.,ı 2>~a 19-20-22 

üzere iyi bir babçevan aran• 
maktadır. lstiyrnler Borsa 
karşııı Nuri H11 yazıhao< ıi· .Stokbolm kaynaklara, ita tur

ralarua dört ko!du seJiııaelı.te 

2530 1 balımdqa:a, bcdefia Stalimrrada 

ne müracaat. 

20-22-21 

den: 
Muhtelif şube ve Ajan•" 

larımızda çahftırılmak üzere 

IGzumu kadar memur namsr 

di alınacaktır. Müsabaka iJll .. 

tibaaına girecelderia Oıt' 
mektep veya Uıe mezUJl11 

olması ve ukerlikle ali""' 

bulunmamuı ıartlır. lmti»' 

7 .8 ve 9 birinci teırin 942 
taribiDde yapılacaktır. lıt-" 
liluin 16ıamlu izahata al~ 
lıere Bankamıza mllrac,.t" 

ları. ~0-22 2SJ1 ___________________ ,,,,,,,,,,, 

lale•• eılto Fonbok ordaı•''' 
.oİ kaoıdjnı varmak oldajllt il bil
diriyor in. 

4 - MoıkoYa kHlmtn• ,.ııo· 
So'. ce; reçım hafta barada mevı"• 
b•· yet taarıaıhra yıpılm111a da 

rekit inkifaf ıöıtermemiıfr. ~jfiO 
makuemetl devam ediyor. f 

s - llaaen f 3lü ve voıı;;, 
kNl..ıer:adı ba b fta sarı.oda jl 

dtiitikUk olmamııtar. L,oıoır•d 
Sovyetler 1eb·i11 mabaıuatlll• •:, 
mak için J•pbklara malaırebele' 
bir parça ilerlemifl•dİt· 


