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ASRİ Sinen1anın Yazhk Bahçesinde 1 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞA 

İki Şaheser Birden 
1 

VİLliAM POVEL - MiRNA LOY 
Gibi sinemanın iki büyük yıldızı tarafından yaratılan 

Yeni Sevda 
Neşeli, Nukteli, Sevimli, Fevkaliide eğlenceli 

2 

Türkçe Sözlü - Şark musikili 

Kerim Racanın 
Hazinesi 

Pek Yakında 

Makina sahiplerinin nazan dikkatına 
(Mütehassıs geldi) 

Bilumum ziraat makinalan ve otomobil tamiratları yapı· 
lır ve fenni surette pırese tazyikile yapılmış alaminyon piston
lar, makina yatakları, elektrik motor tamiratları, makina ve 
bilumum yedek parçaları dökülür ve süratle yapılır. 

ADRES 

Yağcamii; eski selanik bankası ci
varında (41) numaralı Başar döküm 
atülyesinde makinist Mükremin Çe
lik Bükere müracaat. 

2390 16-18-19-20-21-22 

DO TOR 

Hergün Hastalarını HülcOmet Civarı istikamet Eczanesi karşısınd~ 

çıkmaz sokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları faltirlere mec· 
cani bakılır. 

Teşekkür 
Uzun müddettenberi müımim 

bir şekilde 'blide hastalığından mu 
ıtarip bulunmakta idim. 

Bu rahatsızlığımı çolı:: kısıı bir 
zaman içinde iyi eden ve memle 
ketimizin yetiştirdlii, tahsilini Av 
rupada yapmış bulanan genç dok
torlarımız ian Sadi Hasan Sözü tek' e 
alenen teşekkür ~tmeyi bir borç 
ve vnzife bilirim. 

l'lhi~nrlar takip memuru 
Agfıh Ataç 

No. 2413 

Bütünlemeli 
talebenin dikkatine 

Matematik, Fizik, Kimya'dan 
ders almak İ!tiycn Orta okulların 
Erkek Lisesinde Enver Ayltut'a bıış 
vurmaları 

Emniyette bir t yin 
Emniyet komiserlerin 3en Bay 

Keoao Vana tayin edilmiştir. Yeni 
~azifesinde rouvaffakiyetler dileriz. 

2355 

1 satılık kısrak, tay 
ve aygır 

kendi çiftliğimde yıllardanberi 
çok itina ile yetiştirdiğim halis 
kan arap kısraklarla ayni zaman 
larda üç, iki ve bir yaşlarıodaki 

bl'Ş adet tdyımı ve bir adet de 
arap aygırımı satacağımdan talip 
olanların Ceyhanda Sırkıntı oğlu 
Çiftlikleri idarehanesine müracaat· 
ları. 241'2 

20.21.22 23 

satıhk fotoğraf 

makinesi 
Markası: Zeis ikon. Ebadı; 

6,5-9, Obiektif kuvveti: 1- 4,5, 

Otomatik deklanşörü, sehpası, 8 
adet şasesi ve bir çantası vardır. 

Görmek lstiyenler l'azetemiz 
muhasel:>ecisine müracaat etmeli
dir. 
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Koşunuz ... Koşunuz ... Koşunuz. 
-- Çukurova GİŞESİNE = 

Milli Piyangonun 30 Aiustoı fevkataae çekilişine ait 

biletlerimiz gelmiştir .Şansınızı deneyiniz Adres Asfalt cadde 

dörtyol ağzı 

1NJıg:eo~ u~Y ~~~L&INl 

~--"!'!'!-------------------------'!!~----~!"-.!!"'!""!'--~~ 
laıt1yaz Sahibi : CAViT ORAL ı Rifat Y AVEROCLU 
U. Nı§riyat Müdürü: Avukat Buıldıi'ı yer: BUGÜN ~·ııt~eru 

BUGÜN 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanllğından 

1 - Deniz Lisesi birinci sınıfına, Lise 
ikmale kalan okurlar ile Orta mektep son 
kelan okurlar, bilahare ikmal imtihanlarını 
verdikleri takdirde kaydedilecektir. 

birinci sınıfta 
sınıfta ikmale 

muvaffakiyetle 

2 - Lise birinci sımfa 15 yaşından 6 aya kadar küçük 
olanlar kabul olunacaktır. 

3 - Deniz Gedikli okuluna, orta okuldn ikmale kalanlar 
bulundukları sınıfın muadili olan gedikli okulu smıfına alı
nacaklardır. 

4 - Gedikli okuluna girişte yaş haddi olarak : 
1. Sınıf için 12 : 17 

il. " " 13 : 18 
J il. .. ,, 14 : 19 kabul olunacaktır. 

5 - İsteklilerin Mersinde Deniz Harp okulu ve Lisesi 
komgtanlığına Gedikliye isteklılerin Deniz Gedikli okulu mü· 
dürlüğüne müracaatiarı 

2393 16-18. 19-20·21-22-23-25-26-27 

Ademi İktidar "Ve Belgevşekliğine 
KARŞI 

FORTOBiN 
S. ııe 1. Muavenet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yağcami civan No. 14 - Eski Selanik Bankası 

Posta Kutusu 105 .............................................................. 

Açık eksiltme ilanı 
Osmaniye belediyesinden: 

Osmaniye istasyon binasının önünden başlamak üzere 
kasaba istikametinde (200) metre uzunluğundaki yol kısmmm 
parke ve kaldırım olarak inşası ye beton bordür işleri (8373) 
lira (69) kuruş keşif tutarı olup 7-9-94ı pazartesi gunu 
saat onbir buçukta ihale edilecektir. Keşifnameyi görmek 
istiyenler her gün belediyemiz yazı işleri bürosuna müraca• 
atlan. isteklilerin ihaleden sekiz gün önce Nafia Müdürlüğü· 
ne müracaatla müteahhitlik vesikası almaları ve ihale gü
nünde muvakkat teminat ve vesaiki ile Osmaniye belediye 
salonunda hazır bulunması ilan olunur. 2415 

20-25-30-4 

Saraç Latif Adaoğulları 
Bilumum Saraciya ve futbol topları 

Sipariş üzerine Avrupa köselesinden Alman 

ve İspanyol eyerleri yapılır 

ADRES: Adana Asfaltyol Işık MaAaza•ı 

yanında No. 67 2410 

o.o. Yollan 6. ncı işletme Müdürlüğünden: 
Devlet Demir Yollara Sivas Cer atelyesi için Tornacı ve 

Tesviyeci alınacaktır. Taliplerin yapıl;ıcak imtihanlarında 
gösterecekleri ehliyete nazaran dereceleri tesbit ve buna 
nazaran da ücret verileceğinden isteklilerin bonservislerini 
hamile bir istida ile müracaatları ilan olunur. 2419 

20-21-22-23-25-26-27 

Sümer Bank 
İplik ve Dokuma Fabrikaları mü
essesesi Ereğli Bez Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan 160 M3 çıım lı:eresteşi aşağıdaki şartlar 
dahilinde 27/8/1942 Perşembe ıünü saat 16/00 da fabrıkamızda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Teliplerin ayni srün ve saatte Fabrika müdürlüğüne müracaatları 
iliio ohınar. 

Eb'ad: 
90 M3 12 x 24 x 4, 00 
25 » 24 x 24 x 4, 00 
25 » 16 x 18 x 4, 00 
20 )) 25 x 15 x 4, 00 
Kereste: 
Biçilmemiş, lcuru, düzgün ve sailam olacak, çürümüş veya açılmış 

budak, kort yeniği, çatlak bulunmıyacak elyafı sılı:, çıralı olacaktır. 
2397 18-19-20-21-22 

Adana As. Satın alma Komsiyonundan: 
1- 700 Ton odun kapalı zarfla eksiltmaye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 28,000 lira ilk te'minatı 2100 liradır. 
3- ihalesi 28/8/942 Cuma günü saat 10130 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi Ankara, lstanbul Levazım Amir· 

likleri ve Adana Askeri satın alma komsiyonundan 70 kuruş 
mukabilinde nlınabılir. 

5- isteklilerin teklif zarflarını ihale saatandan bir saat 
evveline kadar koınsiyona vermiş bulunmaları lüzumu ilin 
olunur. 2367 11·14·20-25 

20 Ağustos 1942 

Türkiye gıizme 
birincilikleri 

- -- MUsabekalara 30 bölgeden 
240 yUzücU 1 tırak dec k -EylGlün 5 ve 6 ncı günleri halkımız spor hayatında misline az rı-

lanır heyecanlı günlerinden birini yaşayacaktır. 
Beden Terbiyeıi Umum müdürlüğünden şehrimiz Bf'den Terbiyt' 

müdürlüğüne geJen bir habere göre, yüzme havuzumuzda yapılacak 1 
!tiye birinciliği müsabakalarına 30 bölgeden 240 yüıücü iştirak edece 
tir. 

Şimdiye kadar 30 bölgeyi 'por alanına davet edebilen tek bolf 
ancıık Adan1 oJabilıniştir. Bu, yüzıne bavazumuza gösterill'n yakın ııli 
kanın vo Beden Ter biy~ıi idarecilerine verilen ıııtlaın itimadın bir tY 
lilidir. 

Müsabakalara hazırlık olmak üzere dün Beden Terbiyesi müdürüOI 
zün riyasetinde bölge binasında, parti, belediye, emniyet, Jandarııı' 
g~nçlik ve müessese kulüpleri murahhasları ve aianların huzorile bir 1 
lantı yapılmış ve bazı kararlar alınmıştır. 

Diğer taraftan, havaz lcenarıoda seyircilerin istirahatleri içio de I• 
zım gelen tertibat alınmaia başlanmıştır. 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Beyaz perdenin iki güzel ve aşk çifti 

willy Fritsch ve Camilla Horn 
Tarafmdan çok güzel ve cazip bir mevzu çerçivesi 

dahilinde yaratılan Aşk ve gençlik filmi 

~ BAHAR GONCASI 1 ~ 
iLAVETEN: 

Umumi istek üzerine en güzel ve heyecanlı Şark filmi 

1 A l i 8 A 8 A IE!~RUNU RESlf 
Türkçe sözlü ve Şarkılı 

PEK YAKINDA: 

Şarkılarile, güzel ve nefis mevzuu 
ile sizi teshir edecek olan bir Şaheser 

1 No, No 1 1 Nanet 1 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

- Stfer t1dedi ve posta ağ-ırlığı gayri mahdat olarak her gütı~ 
tren ıeforlerine göre movcod postaları Adana postıı merkezinden j9tJf 
yona ve istıı,yondan Adana posta merkezine kamyonetle naldotmek Ş,r
tile Adana posta nakliye müteahhitliği, 5/9/942 Cumartesi günü saat t 
de Seyhan P. T~ T. Müdürliiğü binasında arttırma vo kasiltme koıniO'° 
nunda ihalesi yapılmak üzere 19/8/942 tarihinden itibueo on beş g 
müddetle kapalı zarf usul ile elcsiltm "Ye konulmuştur. ' 

2 - Aylık muhammen bedeli (600) lira ve seneliği (7200) lira ol 
muvakkat teminat (540) liradır. 

3 - Ru. bapta~i şartnameyi görmek veya puasız almak .i:!; 
yenler mesaı daluliode her gün P. T. T. Müdürlüğü kalem şeflıS'1 

müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin şartnamede yazılı evsafı haiz bulunmaları ve rou''k 
kat teminat makbuz voyıa teminat mektuplarHe Ticaret odasına kııY~ 
olduklarına dair bu s'neye mahsus vesikalarını ve 2490 No. lu arttır~ 
ekıiltme ve ihale kanona hükümlerine ıöre tanıim edecekleri te' 
melttuplarını havi kapalı zarflarını, birinci madde de yazılı eksilt 
fÜoü saat 11 e kadar komisyona tevdi et u,l ri ilin olu ur. 

Postada vaki gocikmodeo mes'uliyet kabul edilmez. 
2416 20.25 29 3 

ÜROLOG - OPERATÖR 
Doktor Tahsin Ernar 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı . 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Belediye Riyasetinden 
1 - Adana belediy&si için mevcut nümu .. esioe göre 3000 cilt 1' 1 

sildar ve 1000 cilt kantar 50 cilt su makbuza açılı:: eksiltme suret 
yaptırılacaktır. . 1 

2 - Tahılldar makbuzlarının beher cildinin muhammen bedel'. oO 
kuruş kantar ve su makbuzlarının beher cildinin muhammen bedelı 
kuruş olup muva~kat teminatı 165 lira 37 kurııştur. dif 

3 - lhaleıi f.ylOlüo 4 üncü Cuma güııü saat on beşte bele 
daireıinde belediye encümeninde yapılacaktır. , ,ı 

4 - l.tekliler m•zkOr l'ttn ve saatte yatırmış oldoldarı teıll'11e~ 
makbuzlarile belediye encümenine ve şartnamesile numuneleri gorıfl 
ist,yenler htr gün belediye muhasebesine müracaatları ilin o1uour. 

2414 20 25 29 2 


