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YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Halkımızın sabırsızlıkla beklediii ve burüne kadar memleketimizde 
hiç bir filme müyesser olmayan bir muvaff akiyet ve zafer dalğası 

yaratmış olan Şarkın en büyük ve ateşli sesli muianniıl 

(ABDULVEHAP )ın 
Bütün seyircileri hıçkıra, hıçkıra atlatan emıalııiz aşk ve biçran (ilmi olan 

Aşlkon Göz VaşDaro 
TUrkç• sözlU ve t•rkıll tahaaerlnl takdim edlror 

Seven ve sevilen ... Bütün ömrünce aşk için feryad eden_. Hayatı 
binbir iıtrapla geçen zavallı bir rencin hazin ve acıklı romanı 

liveten : 
Parmunt Jurnal : Son Dünya Haberleri ... 
Dikkat : iz Jihama meydan vermemek için biletlerinizi 

erken aldırmanız rica olunur 

Pek yakında 

Zanzibar 
Biobir maceralar filmi'" Binbir heyecanlar şaheseri .•. 

• 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Kemer altı cami-inde keşif mucibince (1184) lira (36 )ku· 

ruşlult yapılacak tamirat munakasaya konulmuştur. ihalesi 
7/7/942 •alı günü saat onda yapılacaktır. isteklilerin vakıflar 
idaresine müracaatları. 2176 24-2-28-S 

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 

J- Belediye ve kanara motorlu nakil vasıtalarının 942 
yıla ihtiyacı olan 3090 teneke benzin ve 1170 kilo makina 
yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Benzinin beher tenekesinin muhammen bedeli 472,60 
lira yağın beher kilosunun muhammen bedeli 100 kuruı olup 
muvakkat teminatı % 7,5 hesabile 1200 lira 53 kuruıtur. 

3- ihalesi 17 Temmuz 942 Cuma günü saat on beıte 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ihale günü ihale ıaatından bir saat evvel 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektupları 
ve teminat makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve şart· 
nameyi görmek isteyenlerin her giln belediye muhasebeıine 
müracaatları ilin olunur. 2131 16-20-24-28·2·7 

--------------------------------------------------
TU rkiye Cumhuriyet- ' 

merkez Bankasından: 
iyi veznedar yetiştirilmek üze· 

re orta derecede tahıil rörmüı bu· 
lanaolardan veya lise mezunların· 
dan fiili aıkerlik hizmetini yap 
mış ve y•şları 30 u reçmemiı olan 
lar arasıoda Ankara,da, lstanbal'da 
ve Mersinde 2217 942 tarihinde mu· 
sabaka imtihanı yapılacaktır. lmtl· 
handa muvaffak olanlara muvaffa. 
kiyel derecelerine göre ücret ve
rilecektir. 

isteklilerin en geç 15/7/942 
tarihine kadar Ankara' da zat iıleri 
s•rvlıine lıtanbol ve Mersinde Şa· 
be mndilrlüklerine müracaat ederek 
rereldi V81İkalarını tamamlamaları 
lizımdır. 2199 28-30-2 

Sathk fotoğraf 
makinesi 

6,5X 9 boyunda Zaiı lkon 

markalı, çok kuvvetli objektifi olan 

pek az kullanılmış bir fo~oiraf 
makinesi satlıktır • lstiyenlerın mil 

e11esemlz muhasebesine müraca· 

atları, 

Çırçır ustası 
aranıyor 

Çarçar fabrikasında çalışmıı 
ve eyi bir çarçır utaaı aranmak· 
tadır. Talip olanların Mersinde 
yeni çırçar fabrikasına veya Ziya 
Pqa kabveıinde Abdalkadlr 
Perıembe'ye müracaatluı. 

2204 1-8 

imtiyaz Sahibi : CAVlT ORAL 

U. Neıriyat MOdUrD ı Avukat 

Mevlidi şerif 
Hacı Yunus zade Ali Yer 

delenin ruhuna ithaf olunmak 
ür.ere Ulacamide 3 Temmaz/942 
cuma namazını müteakip mev· 
ludi şerif kıraat olonacaiından 
arza edenlerin teıriflerl rica 
olan ur. 

Zevct1I 
Aliye Y erdelen 

2213 1-2- 3 

illn 
Adana as. sa. ko

misyonundan: 
1 Ciheti askeriye ihtiyacı için 

(25,000) kilo koyun veya sıiır et! 
satın alınacaktır. 

2 - Koyan etinin muhammen 
bedeli ( 25,000 ) lira ilk teminatı 
(1875) liradır. Sıiar etinin muham
••n bedeli (12.500) lira Uk temi· 
natı (937) lira (50) kuf'Qfclur. 

3 - lhaleııi 10.7.942 cuma fÜ 
nll saat 16,30 da Adana aıkerllk 
daireılndeki la tın alma komltyo . 
ounda yapılacaktır. 

4 - Evaaf •• şartnaıa.lıri Aa 
kırı ' lıtaobnl levnam •mirlikleri 

e Adaoa askeri ıabnalaa korıaia. 
vonooda g örülebilir. 
y 5 - j(oyun etine rlrecıkler 
teklif zarflarını ihale ıaatlndın bir 

saat evveline kadar komisyonda 
balundarmalarını ııjır •tine geri· 
ceklerin de teıııloat.laril• birlikte 
ihale aaatlade komısyonda hazır 
bulanmaları ilin oloour. 

21- 27-2-7 2168 

Rıfat Y AVEROCLU 

Butlcbiı 1•r ı BUGON ~·ıtlaH 

BUGON 

il An 
Adana Pamuk Tarım Satış 

Kooperatifinden: 
1/7/942 tarihine müsadif çarşamba rünii saat 14 te halk evinde top 

lanacak Genel korolomuza iştirak eden ortaklarımız mevcut ortak ade· 
<limizin nısfından dun balaodıığundan ana mukavelenamemizin 24 üncii 
maddeai mucibince bizzarur Roznamemizde yuılı mevad müzakere edi · 
lememiştir . 

Ruzname aşağıdadır: 
Aoamakavelenamemizin 24. üncü maddesinin ikinci fıkrası mucibince 

Genel kural toplantımız bir hafta tehir edilerek 8}7/942 ttrihine mü1adif 
çarşamba günü saat 15 te Genel kurulumuzun Adana halk evinde topla· 
nacağını aayın ortaklarımın ilan eyler mezkOJ Halle toplantıya gelme· 
lerini rica eyleriz. 

Ruzname 
1- Yönetim ve kontrol kurulları raporlarının olı:ıınmHı ve kabolü 
2- Bilanço ve fiat farkı hesabının kabul ve tasdiki ile Yönetim ve 

kontrol lı:orulları üyelerinin ibrası. 

3- Yönetim kurulları üyelerinden müddetleri biten iki üyenin yeri· 
ne yeniden iki üye ve Anamukavelenamenin 27 nci maddesi mucibince 

ayrıca iki yedek üye Hçilmeıi. 

4- Anamokavelenamenin 39 uncu maddeııi mucibince iki kontrol 
seçilmesi . 

5- Eksperleri seçmek işten el çektirmek Yönetim ve kontrol ku· 
rolları üyelerine verilecek ücret kakkı hazar ve Kooperatifimiz bütçe ve 

kadrolarının tanzimi ve Yükıek Ticaret Velıalotelin tasvibinden l'•Çİril 

dikten sonra tatbiki hususunda Yönetim korahına sellbiyet verilmeıi 
6- Yeni sene iş slyasaaaıının kanon Ana makavPlename ve teşek· 

kül maksatlarına ayran olarak hazırlanmHının Yönetim kuruluna tevdii. 
7- Kapital teahbütlerinin • diier Kooperatiflerle yeknesaklığı temin 

ve taahhlıtlerioi tezyit maksadı ile herne cinıten olur ise olsun 100 kilo 
mahliç pamuk için Bir pay taahhta edilmesi. 

8 - Taııllız mal almak ve yaptırmak için Yiinetim kuruluna teli· 
hlret verilmesi. 

9- 942/43 yılı için Birlik Genel kurulana iştirak edecek müme11il· 
lerln seçilmeıi. 

10- Aoa mukaveleoamenin 65 inci maddeıi mucibince 3 hakem 
seçilmesi. 2215 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hassasiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasında yalnız b'l makinelere na• 
ıip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyeıini açmıftır. Bilumum 

radyolar azami ciddiyet ve titizlikle ucuz ve garantili bir 
surette tamir edilmektedir. 

IŞIK Ticaret Evi - Asfalt yol No. 71 
Telefon No. 80 

T. iŞ BANKASI 
Küçıik tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANI 

KEfŞIDELERı 

2 ŞalHıt. 4Magı•13Alastoı,2//cinciteırin tıuilılerlnde gapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - ~000. Lira 

3 .. 1000 .. - 3000. .. 
2 ,, 7SO 

" - ısoo. 
" 

3 .. soo .. - ısoo ,, 
ıo 2SO - 2SOO. 

" il " 
40 100 - 4000. .. " " 2500. so 50 = .. " . , 

200 25 - sooo. 
" ., .. 

200 10 - 2000. 
" " " 

TUrklr• it Bankaeın• para rat1rmakla ral· 
nız para blrlldlrmlt v• faiz almıt olmaz, arnı 
•amanda talllnlzl de d•••"''' oluraunuz. 377 

Deniz gedikli erbas orta okOI mUdUrlUüUndan: 
ı- Bu yıl doğrudan dogruya donanmaya sevk edilmek 

llzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. 
2- 11taabul ve civarından müracaat edecekler lıtanbul 

Deniz K. lıtına Mersin ve civarından mUracaat edecekler 
~e Mersindeki okul müdürlütüne. 

3- latanbul ve Mersin rnınhkaaı haricinde bulunanlann 
bulundukları askerlik ıubelerine dilekçe ile bildirecekler ve 
bu dilekçenin bir muahaaını da lstanbul Dz. K. lığına veya 
Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 30/9/942 tarilı:ne kadar 
devam edecektir. 2090 9-11·13-14-17-19-ıl-23-25-26-30-1·2·5·7 

2 Temmuz 

Sinemanın yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUVARE 9.30 

BU AKŞAM 
iki Şaheser Birden. 

-1-

CAMBAZHllNE. 
KRALiÇESi 

Çok hini ve müessir bir aşk faciası 

Mister Moto Şeytanet Dütünüyor 
Esrar ve Muamma ile dolu bUrUk herecan 11111111 

Pek Yakında 

Oc Ah~ap Cavusıar Sırkta 
' Türkç~ Sözlll Kahkaha Tufanı 

Matbuat Umum MüdürlüğündeO: 
Ankara radyosu Türk musikisi Heyeti kadrosundale:i mü" 

hallere imtihanla seı ve saz artisti ve imtihanda gösterec 
leri istidat ve liyakate göre artist namzedi ve stajiyerler 
nacak ve bu stajiyerler yetiştirilerek müteakip imtihanla 
muvaffak oldukları takdirde kadroya geçilmek üzere m 
yen bir ücretle çalıştırılacaktır. Bu heyete artist veya staji 
olarak çalışmak isteyenlerin Temmuzun on beşinci çarşa 
günü saat lO'da Ankara'da Başvekalet Matbuat Umum 
dürlilğü Radyodifüzyon Müdürlüğünde Mütehassıs bir Juri t4t 
yeti huzurile y apalacak imtihana girebilmek için qağıda Y 
lı vesaikle en geç 13 temmuz 1942 pazartesi gününe kı 
Ankarada ulus meydanında Koç aparıtmanında matbuat u 
müdürlüğllne müracaat ederek kayıt numarasını almaları 
zımdır. 

Mufaısal imtihan talimatnamesi Ankara' da Ulus me)'~ 
nında Koç apartmanında Matbuat Umum Müdürlüğüaddl 
ve istanbul'da Belediyede Çenberlitaş Palas'da 6 numar• 
Matbuat umum mildiirlütü lıtanbul büroıundan alınabile~ 
gibi telgrafla talep vukuunda bu talimatnameler gerek JWJ 

buat Umum Müdürlüğilne gerek lstanbul Bürosunda iste 
lere ganderilir. · 

Radyonun Türk Müziği kısmında artist veya stajiyer 
rak çalışmak üzere evvelce müracaat etmiş olanların da 
teklerini aşağıda yazılı vesaiki göndermek veya geti 
suretile tekrarlamaları rica olunur. · 

Tallp Olanlardan istenen huausler funlardıt• 
1 - Dilekçe, bu dilekçede Türk müzilc Heyetinde b 

gi hizmetin İlten·diği açıkca bildirilecektir. 
2 - Nüfus hllviyet Cüzdanı, 
3 - Doğruluk kltıdı, 
4 - Bulaşık hastalığı bulunmadıtına ve vazifesini Ol 

tazaman ifaya mani beden ve akıl arıza ve haıtalıkları 
madığına dair rapor, 

5 - Hal tercümesi. bu yazıda yakın akraba11, 
derecaıi, evvelce bulunduğu hizmetler, balen ne gibi bit 
le meşrul olduğu kııaca yazılacaktır. 

6 - 6 " 9 boyunda açık batla çıkarılmış 6 tane fo 
raf; 

7 - Haklarında malümat alınabilecek 
2210 

--BUGON 1

: 

MATBAASI 
Her Türlü 

Baskı Ve 
Cilt işlerini 
KabulEdet 

B. T. Atletizm 
AjanhOından: 

3/7 /942 Cuma günü şe· 
bir Stadyomunda, Ankaraya 
gidecek atletlerin um~m! ,. bir 
seçimi yapılacatından ııtırak 
etmek iatiyenlerin saat (18) 
de sahada bulunmaları. 

2216 
Zayi Tastlkname 

340 senesinde Adana sa• 
nat okulundan aldığım tas· 
tikaameyi zayi ettim yenisi
ni alacağımdan elkiıinin 
bDkmü olmadığını ilin ede 
rim. 

Kayalıbaf mahallesinde 
Oerviı Mehmet otlu Rifat 

Mert 2217 

Su tasfiye ciha 

geldi lıık Ticaret Evi ""1 
falt yol 71 Telefon 

ı-5 

--·----------------Vefat 
Serfiçe oşraf andan B•Y 8'f 

Reşit eıi ve arkadaııanz 
rak Serfiçenio annesi Ba1•11 

Serfiçe evvelki g'ece k•IP ~ 
netlceıi Allabın rahmetin• ıl 

maı , cenazeııi dün ~1, 
Hankarba mahalleıind•~~t 
törenle kaldırılarak eb 

hatgihına rötürülmOJtOr • r 

Merhumeye tanrıd-" 
ailesine bat ııailıi• dllerlJ• 


