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BaşvekilimiZ Valiler 
şerefine ziyafet verdi 

ı ........................ ı 
J OVADA f 
i ABPAYI J 
ı BABADA : 
i BAILADlB J 
ı ı 
ı Çukurovanın yeni yıl ı 
ı arpa mahsulünün oratıoa ı 
ı bqlandı • Ziraat Vekaleti, ı 
ı tarafından vilayetimize ı 
ı gönderilen biçer döterler ı 
ı le harman makineleri gel· ı 
ı miftir • Bunlar faaliy-;tc ı 
ı bqlamak üzeredir • ilk ı 
ı baaad Karataşta batla· ı 
ı mı~~. ı 

: ........................ ; -
General Jiro meselesi 
esrarını muhafazada 

Londra : 5 ( a. a. ) - Gene· 
ral Jiro .T.meselesi hali esrarını 
muhı(aıa ediyor. Gelen ıon ma· 
IQmata aöre, Jiro Viıi ıeflerinden 
baıılarile ıörüşmüştür. Jiroyu Vi· 
tinin AJmanlara teslim etmiyeceti 
•Hılayor . Jironun • aeneral Dö. 
role iltihak etmemek ve Alman
yıya karşı silihlı harekete geç-

Ankaro : 5 (Türksözü Muha
birinden ) - Birkaç gündenberi 
Dahiliye Vekilimiz B. Faik Ôztrak' 
ın başkanlığında çalışmakta elan 
emniyet komisyonu dün de toplan· 
mıştır. Bu komisyona Jandarma 
Genel Komutanı Ko!general Rüştü 
Akın, Emniyet fşleri Umum müdü
rü Osman Adalı, Birinci Umumi 
Müfettiş B. Abidin Ôzmen, Dör· 
düncü Umumi Müfettiı General 
Abdullah Alpdojan, Ankara Vali 
ve Belediye Reisi B. Nevzat Tan· 
doğan. lstanbul Valisi B. Lutfi Kır· 
dar, lzmir Valisi Fuat Tuksal, 
Hatay Valisi Şefik Soyer. Bursa 
Valisi Fazlı Güleç, Kars Valisi 
Hüdai Karataban. Konya Valisi 
Nizamettin Ataker, Manisa Valisi 
Akif lyidoğan, Samsun Valisi Faik 
Türel. Giresun Valisi Muhtar Ak
man, Çankırı Valisi Refik Noyan 
iştirak etmektedirler. 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
dün akşam saat 20 de Anadolu 
kulübünde komisyonda bulunan 
Umumi Müfettiş ve Valilerimiz 
şeref ine bir 1.iyafet vermiştir. Zi." 
yafctte baıı Vekillerimız ve Oahı· 
liye Vekilliği ileri gelenleri de bu· 
lunmuştur. 

memek huıusundaki taahhüt tek
lifini reddettiği de bildirilmekte-
dir. 

Adana piyasasına 
---- 130,000 kilo----

Pirinç çıkarıhyo~._. 
Vildyet malıamının t•febllüıile Top:a~ M•hıuller.ı Olı•• 

taralındatt •l lıonan C•yhan Çeltili fabrıkalarındalıı lrmlı 
O• iri tan• Pirinflerin Vilôyetimi%e tahıi• eJildiii ~a.b•r 
alıft11Uflır.. Yaptıjımız tolılıiluala •ör•, -ı lıonan bu :~ınç· 
ler • 80 tonu lurılı 11• $0 tonu iri tanelidir • Ba Pırınçl•r 
6i:~lıi •ün• iratlar muayyen milıtarJa hallıa hedelil• dağı· 
tılacalıtır . 

.......................... , 
J Kozan ve kadirli~e J 
ı çeltik ziraabna ı 
ı .. d d·1d· ı i ·musaa e ~~.~ •• J 

Kadirli ve Koıan ka~alarında 
bundan bir kıç yıl önce mu vak· 
kat bir zaman için çeltik ekimi 
•en edilm.i. Bu me19ouiyete 
eıaa olan mevzu su niıamının muh-
tel olmııı ve sıhhi vaziyetin 
Iİltikçe vahimleımeıidir. 

Kadirli ve kozan çeltik eki· 
cileri h11tı ve noksanlarını idrak 
ettilderitu:lea ve bu nok11nlara ik· 
llaal ettiklerindon bu aene bu i.i 
lc.l&a}'a aahbi vaıiyeti ihliJ etme
A~k ve çeltik ekimi kanununa u
Y•rak zeriyıt müsaadesinin ve· 
rilditi ve bu · kazalardaki ekim 
h1ıırlıklarıoı tetkik et1nek: O zere re 
vU&yet makamı taıaWıdao Sıhhat 
ve Nafıa auldijrü ile mıntıka çel· 
tik mütehaasıaının bu kazaları ve 
Çeltik .... a.rını iaam edildikleri 

ö~en ilmiıtir. 

Heyet mahalli komisyonlarla 
iı birliği yapacak ve uygun göre
celi aahalara tohum atım iıni 

verdirecektir. Bu suretle Kadirli 

ve kozanda kanun ve fen daire· 

ıinde çeltik t-kilmiı olıcat•H· ki· 
naat getirmif bulunuyoruz. 

Parti grupunda 

O•maniyeJ• . Ç•!tilı · 

2il'aatı yapılmıyor 

Ankara : 5 a.a. -Parti grup' 
u bugün toplandı. Ziraat, sıhhat 
vekilleri Osmaniye çeltik ziraatı
nın menedilditini bildirmiflerdir. 

Milli Şefimizle 

B. Hitler ve 
Japon imparatoru 
arasında telgraflar 

Ankara 5 : a.a. - Almanla
rın bir Mayıa bayramı münasebe. 
tiyle Milli şefle Hitler arasında 

tebrik ve tetekkür telırafları tea
ti edilmiştir. 

Ankara : 5 a.a. - Japon 
imparatorunun yıldönümü müna. 
ıebetiyle Milli şefimizle impara
tor araaında tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edilmiştir . 

Milli Şefin kabulü 
Ankara : 5 ( A. A. ) -

Reiıicümhurumuz Yunan elçisini 
kabuletmiş • kabulde Saraçoğlu 
da hazır bulunmuştur . 

j_s_o_vyet cephe_s_i _ı 
Topça ıaauııtı 
devam ıdlror 

Timoçenko Harkof 
bölgesinde dün 
taarruza geçti 

Mareıal Timoçenlro 

Londra ~ 5 ( a. a. )- Verilen 
malümatı göre • Roıtofta yedi 
seltiz bin kişi ölmüı ve 30,000 
kiti yersiz kalmııtır. 

Bertin : 5 ( a. a. )- Alman 
topçuıu dün bütün iün faaliyette 
bulunmuş ve Ruı mevxilerini döl· 
müıtür . "' 

Stokholm : 5 ( a. a. ) -
Harkof keıiminde Timoçenko ta
arruza ıeçmiıtir. 

Almanlara göre 

laglllller BlatWerı 
lllib· wermelltea 
llerllarorıar .. , 

Bertin : 5 a.a. - D. N. B. : 
Bir Alman gazetesi Kripain mu· 
vaffakiyelsizliginden bahseden 
yaıııında İngilizlerin Hintlilere 
silAh vermekten korktuğunu kay· 
delmekte ve İngilizlerin Hindiata· 
na Amerikan kıtaları getirdikleri· 
ni ilAve etmektedir. 

~zak•arkt~ 
Blrmaaıa'dalll 

' 
Çlamüavımıtl 
Çunking : 5 ( a . a. ) - Bir

manyadaki Çin kıtaları hAli mu
kavemet göstermektedir, Bu kuv· 
vctlerin sarıldıtı haklundıki hı· 
herler' katiyen aıılsıtdır . 

Çunlcing : 5 ( a . a. ) - Bir· 
manyada iki kolorduya kumanda 
eden Japon generali Vcying mu· 
vaffıkıyetsiıliiinden Jolayı azle· 
dilmiıtir . , 

Tokyo : 5 ( a . a. ) - Japon ! 
kuvvetleri Andaması ada:arından 1 
binlerce Hintliyi kurtarmııtır. Bun
lar Hind iıtiklili taraftarlarıdır . 

Ahşap gemile~ inşa 
faaliyetimiz art~yor 
KIZAKLARA KONAN 300--350 TONLUK GEMiLER 

lstanbul : 5 ( Türksözü muhabirinden } - De· 
niz nakil vasıtçlarına olan ihtiyacın günden güne 
artması fJe mevcut motörlerin çok müsait şartlarla 
çalışmakta olması üzerine ahşap tekne inıaa•ı /aa· 
/iyeli artmıştır . Hopadan Midye_ge kadar uzanan 
bütün Karadeniz sahilinde _qer yer bir hayli ahşap 
tekne kı.ıafa konmuştur , lnşaatı:hitmiş ve buıün
lerde denize indirilmek Ü•ert ondan fada tekn• 
vardır . 

gemi yapılmaktadır . Bunların e•aslı malzemesi 
kereste , çivi ve cioatadan ibard oldulundan , 
miteşehbiıler bunları tedarike imkan /,ulmaktadır • 
Yalnız Dizel motörü mevcudunun kafi olmama•ı 

Bu kızaklarda 300- 350 tona kadar ahşap 

güzünden teknelerin bir kumının şimdilik yelkenle 
hareket eder fJeya yedekte çekilir modellerde in
şasını zaruri kılmaktadır . Har6ln dwamı deniz 
nakil fJasıtalarına olan ihtiyacı her tün biraz dtilıa 
arttırmakta oldufundan • bu inşaatın teıkillitlandı· 
rılması üzerinde durulmaktadır . 

Fudbol Grup Birincilik Müsabakaları 

Adana-Mersin maçı 
yanda kaldığı halde 
Maçı Merlla tallımmm kazaadıtı 

bulunda baber ae,rıdlldl 
Mersinde yapılmakta olan 

Fudbol Grup Birincilik müsaba
kalarında Adana-Mersin maçının 
1-0 vaziyette iken ihtilaf yüzün
den tatil edildi~ini y87.mıştık . 
Halbuki dün Ankara Radyosu 
Anadolu Ajansı kayna~ından alıp 

neşrettiği Mersin m~nşeli haberde 
Mersinin galip geldiğini bi ldirmiş· 

tir . Halbuki alakadarların söyle 
diğine göre hu maç netire\cnmiş 

dekildir . Ve Adana takımı Fut
bol federasyonuna itirazda bu· 

lunacaktır , Mamafih grup birin
cilik müsabakalarını takibeden 

Futbol Federuyonu müme11ilinin 
vaziyeti tetkik ederek Merain!Her 
lehine böyle bir karar vermiş 
olmuı da pek muhtemeldir . 

Talebelırlmlzla 

kltaplanadaa 
lıtllatle •••itil 

Ankara : 5 (Türkıöıü muha
birinden) - Maarif Vekileti o
kullara bir tamim yaparak, Tale
benin ellerindeki kitapların temiz 
kullanılmasını ve bu kitaplardan 
önümüzdeki sene diğer talebele· 
rin iıtifade etmesini tamimen bil· 

bildirmiftir. Bütün maarif teıkilA
tında bu ife 4imdiden baılanacak
tır. 

AMERIKADA 

Tlrld1eala lbtlyacı 
çabalı 1apılaca11 
Vaşington : 5 a.a. - Harp 

istihsal ofisi, Türkiye. İzlında, 
Hür Frans• ~e çekoslovakya ıipı· 
rişlerinin müstacel siparişler me· 

yanına alındıtını bildirmi4tir. 

Japon ordusu 
Sovyetlere 

saldıracakmış 
Ankara: 5 (R•ilro Clazeteal)

Japonyanın şimdi Ruıyaya karıı 

taarruza ıeçeceğide haber veril

mi~ ise de bunu teyid eden bir 

haber henüı gelmemiştir. 

SUiKAST DAVAsl 
ANKARA AGIRCEZASINDA DURUŞMAYA 

BUGÜN DEVAM EDiLECEKTiR 

Suikast davasında hakimler heyetinden biri kC>fe 

Anlıara : 5 ( Türkıöai'ı muhabirinden ) - BanJan bir 
kaç ay e1111•l Anlıarada Atatürlı bal•arınJa Alman Bijtı/ıı 
Elçi•i Fon Pap•n• yapılan •ailta•t Ja•Jt1•ına yarın (bu~iin) 
Anlıara Aiırc•sa11nda d•vam •Jil•c•lıtir • 

............................ 
ı ı 

1 Amerika'lılar 1 
1 ve lngilizler 1 
ı ı 

11 Madagaskar'ı 1 
1 işgale başladı 1 
ı ı 
Ankara: 5 (Radyo Gazeteal) -

Müttefikler Madagaskar adasını 
ifgale başlamış bulunmaktadır. Bu 
hadise, günün en mühim mevıu-

udur . Bugünkü Londra radyosu 

logiliı deniz ve hava kuvvetlerinin 
Madagaskardaki makamlara mü~ 

rıcaat ederek, bu : adanın J•P.On· 

lar tarafından işgal edilmek teh
likesinde oldu~unu ve harp so-

nunda buranın tekrar Franaaya 
verileceQ'ini ıöylemifler ve adayı 
itrale bqlamıılırdır . 

Vitinin bu hadiıe kartııında 

ne yapıcatı malum dctildir. Fa

kat Llvalin harekete geçeceti 

ve Petenin buna mani olmak iı· 

tiyeccti Hnılmıktadır. Alman rad

yoıu bu huıuıta neşriyatta bu

lunarak, İngilizlerin adanın vali

sine yedi saathlc ültimatom ver
ditini ve valinin bunu reddetti
tini ve muharebeye tuhııuldufunu 

ve muharebenin hali devam et
tikini bildirmiftir. Londra radyoıu 

da Madaıaakardaki harekAtın de

vam etmekte o ldutunu bildirmiı
tir . 

Mareşal Peten Madagaskar 

makamlarına adanın mildafıaaını 

ve mukavemete devam edilmesini 
ltildirmiıtir . Madagaıkar nüfusu 

3,800,000 kitidir . Burada fazlı 
miktarda pirinç yetiştirilir . Bu 

memleketin sathı meaahası hemen 
hemen Türkiye büyliklü§iindedlr. 

Burası Afrikanın cenup burnundan 
2200 mil mesafededir . • 

Vaıington : 5 ( a, a. )- A
merikalılara ıöre , Mıda111kırın 
iuali Mihvere indirilen bilyük bir 
darbedir . 

Londra : 5 ( ı. • . ) - Bir
leşik milletler Madagaalc:arı Ja· 
ponların iıtilisındın korumak 
için bu ıabah şafakla beraber 
ada açıklarına vumıılardır. 

Vaşington : 5 ( a . a. )- Bir-. 
leşik Devletler R iıi Madagaaka· 
rın işgal edildiğini ıöylemiıtir . 
Vaıiyet Vişi büyült elçiıine de 
bildirilmiıtir. Harp sonunda milt· 
tefikler M~dagaıkarı Fransayı İllde 
edeceklerdir . Vişitıleki Amerikaa 
maslahatgüzarı vaıiyeHlı.Viti hl
kumetine bild.irmiıtir . 

Londra : 5 ( a. a. )- Sathi· 
dıQ-ına ıöre, Mihver Madagaakarı 
iıgal etmesi için Japonya üze
rinde tnyilı yapmallta idi, 
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ı Okulların Ôiretmen 
kadrosu ~eniıliyor 

Belediye Vergiler(' Ada.nada verile· 

Maarif Vekaleti ilk tahsil ça
tında bulunan bütün çocukların 
okuyabilmesi için ge9i1 bir kal
kınma planı ve , buna balh bir 
kanun liyihaaı hazırlamııtır . Ve
kalet çocuklara okuma imkanını 
v~rmelc için , ôtretmen mesele· 
sini de hal için :incelemeler yap
makta ve yurdun her köşesine 

kültür ' ışıkını taşıyacak Hkolcul 
Ô~retmenlerini ço~altmalc ve tat
min etmek hususunda mühim ha
zırlıklar yapmaktadır •. 

zam meselesi cek konserler 
' 

V ergllerln artmasına bazı 

balaaayor 

lıtanbuldan gelen habere gö-

re, Konservatuar müdürlüğünün 

tarihi Türk musukisi konserlerinin 

büyük vilayetlerimizde tekrarı için 

hazırlayıp Belediyeye verdiği ra

por incelenmiş ve kabul edilmiş

tir. Konserler hasılatının memnu. 

niyet verici olması ve bütçeye 

yiık olmadan yapılmı~ bulunması 

ve bu konserlerin İzmir, Bursa, 

Ankara ve Adana ile Konyadada 

tekrar edilebileceğini göstermiştir. 

Mülhak bütçeler hazırlanırken Be

lediye bu noktayı da göıönünde 

VekAletıer maballl 
Adana Doğum ve Ço

çuk Bakımevi Baş ta• 
bipliğinden: 

Belediye vergi ve resimlerin
den bazılarının arttırılması hak
kında Dahiliye vekaleti tarafından 
hazırlanan kanun layihası .. ın mü
talaaları alınmak üzere, Vekalet. 
}ere gönderildiğini bildirmiştik. 
Vekaletler lcanun layihasını tetkik 
ederek, mütalaalarını bildirmiş· 
terdir. Gelen malumata göre, Ve
kaletıerden bazıları, vergi ve re · 
simlerin arttırılmasını muvafık gör
memekte, bazıları da ancak bir 
kaçının arttırılmasını kabul etmek
tedir. Bu mütalaaları ihtiva eden 
layiha dosyası yakında Başveka

lete gC:nderilecelctir. 

CEYHANDA'Kİ 

ECZAHANELER 

VE NÖBET İŞİ 
Ceyhan : 5 (Türksözü muha

birinden) - Ceyhanda ilci ecza· 
hane mevcuttur. Bunlar, bilhassa 
geceleri ker hangi bir ani ve 
mühim mahallerde hastaların im
dadına lc:oımak ve doktorun ver
diği reçeteye göre ilaç tertip ve 
hastaya ulaştırmak maksadiyle 
münavebe ile nöbet tutmaktalar. 
lcen, bir iki gün evvel gece vakti 
dok tora götürülerek reçetesi alı · 
nan bir hastaya vaktinde ilaç ye
tiştirmek için ecıahanelere koşul
duğu halde maalesef nöbetçisi bu
lunamamıştır. 

Bu halin tekerrürüne meydan 
verilmemek üı.ere alakadarların 

ehemmiyetle dikkat nazarlarını 
çekeriz. - M. S, 

TORKIYE Rad.qosa 

ANKARA Radyosu 

Çarşamba - 6.5.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Radyo Salon Or
kestrası ( Violoniıt Necip 

Aşkın ) 

7.45 Ajanı Haberleri 
8.00 Müzik : Radyo Salon 

kestrası Programının 

vamı 

8.15/ 
830 Evin saati 

or
De-

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Şarkı ve Tür· 
küler 
Ajans Haberleri 12.45 

13.00/ 
13.30 Müzik : Şarkı ve türküler 

programının devamı 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Dans or
kestrası 

18.45 Müzik : Fasıl Aeyeti 

ı---------------------------
1 ı ........................ ı 
ı MiLLi PiYANGO ı i YARIN ANKARADA i 
ı SERGi EViNDE 
ı ÇEKiLECEKTiR • i 
: ........................ : 
Ç.E.K. Kongresi 

Bu münasebetle 
büyüklerimizden 
gelen telgraflar 

Mardin Mebusu Halit Onaran
C.H.P. İçel Bölgesi Müfettişi Ço
cuk Esirgeme Kurumu Kongre 
Reisi - Adana: Kongre heyetinin 
temiz duygularına teşekkür eder 
başarılar dilerim - ismet İnönü 

Sayın Bay Halit Onaran
C,H.P. lçel Bölgesi Müfettişi Ço
cuk Esirgeme Kurumu Kongre 
Reisi- Adana: Muvaff alciyet dilek
lerimi ve tefekkür lerimi kongreye 
iblağ buyurmanızı rica eder , 
gözlerinizden öperim • 

C.H.P. Genci Sekreteri 
Erzurum Mebusu 
Dr. A. F. Tuzer 

Bay Halit Onaran- Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kongre Reisi 
Mardin Mebusu- Adana: Kongrenin 
değerli dileklerine .teşekkürler , 
muvaff akiyetlerinizi diler saygıll\-
rımı sunarım . ' 

Reis 
Dr. F. Umay 

Sayıp Bay Halit Onaran Ço
cuk Esırgeme Kurumu Kongre 
Reisi C.H.P. İçel Bölgesi Müfet 
ti~i Mardin Mebusu- Adana: Çocuk 
Esirgeme Kurumu kongresi doJa· 
yısiyle gösterilen içten duygulara 
tefekkür eder , saygılarımı su
narım - B.M.M. Reisi A. Renda 

Bina vergileri 
itiraz komisyonu 

2000 itiraz 
Bina vergileri itiraz komisyo

nu Vilayet Ziraat Müdürü Bay 
Nuri avcının riyasetinde dün hu 
ıusi muhasebe binasında toplan
mıı ve iki binden faz.la oldu~u 
haber alınan itirn dilekçelerini 
incelemiştir . 

Maliye ve iktisat 
Vekilleri Ankarada 

Ankara : 5 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Maliye Vekilimiz 
8. Fuad A~ralı ile iktisat Veki
limiz B. Sırrı Day dün sabahki 
Anadolu Ekspresile lıtanauldan 
şehrimize dönmüşlerdir. 

bulundurmuştur. 

İsveçte manevralar 
Stokholm : 5 ( a. a. ) - Bü

yük lsveç askeri manevraları baş

lamıştır . 

Müessesemizin 942 mali 
yılı yiyecek ve yakacak ihtiya
cı isteklisine ihale f edilmek ü
zere açık eksiltmeye çıkarıl
mışbr. 

ihalesi 20/ Mayıs/ 942 Çar
şamba günü saat onda sıhhat 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret Odasma 
kayıtlı bulunmaları ve daha 
önceden teminatlarını vezneye 
yatırmaları 1 ve şeraiti öğren
mek istiyenlerinde her gün 
Doğumevine gelmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

6-8-10-12 14121 

Osmaniye Belediye Riyasetinden : 

OSMANiYE KASABASINDA YAPILACAK ELEKTRiK TESİSATl
NA AİT KAPAll ZARf USUllLE EKSiLTME 

1 - Osmaniye Belediyesinin daha evvelce kurmak istediti su ve 
elektrik tesisatı dolayısiyle gerekli bakır tel, fincan, sigorta, siperi 

saika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce mlbayaa suretile hazırlan· 
mış ve bugüne kadar ayniyat anbarında muhafaza edilmiş olup bu 
kerre su tesisatından sarfınazarla kasabanın mühim ve muayyen kı
sımlarının tenvirine kafi gelecek takatta tesisat vücude getirilmesi için 
bir tadilat projesi ve keşfi yaptırılmış ve bu proje ve keşifnameler 
de nafia Vekiilelinin 16/1/942 tarihli tastikına iktiran etmiştir. 

2 - Motör, ve hava, tüpü, fskenderun belediyesinden devir ah· 
nacak ve mevcut gazhane binasına ialih edilerek elektirik fabrika•ına 

çevrilecektir. Dinamo tevzi tablosu ve teferrüatı gibi malzeme ile ahşap 
direklerin tedariki ve alat fe makinelerin lskenderuodan Osmaniyeye 
nakliyesi ve montajı müteahhide ait olmak üzere yapılacak tesisat 
işlerinin keşif tutarı 14806 liradan ibarettir. 

3 - ihale 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine tevfikan kapa
lı zarf usuluna tabi olup 8/6/942 pazartesi günü saat 14 de Osmani· 
ye Belediye salonunda daimi encümen tarafından yapılacakbr. 

4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabile 1110 lira 45 
kuruştan ibarettir. 

5 - isteklilerin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı olmaları, ve 
ihaleden sekiz gün önce bulunduktan yerin valiliklerine müracaatla 
bu eksiltmemiıe iştirak ebebileceklerine dair müteahhitlik vesikası is
tihsal etmiş olmaları ve bu işin fenni mes_uliyetini üstüne alacak mü· 
hendis göstermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının kanunun 32 inci maddesine uygun su· 
rette hazırlanması ve ihaleden bir saat önce makbuz mukabilinde be· 
lediye encümen riyasetine tevdi olunması lazımdır. 

7 - Postada vwku bulacak gecikmeler nazan itibara alınmaz. 
8 - Müracaat edildiği takdirde keşif ve projelerinin birer nus

hası parasız olacak posta ile isteklilerin adresine gönderilecektir. 
9-Keşif ve projeleri ve mevcut malzemeyi görmek isteyenler her 

gün mesai saatı içerisinde Osmaniye Belediyesi muhasebe kalemine 
ve garojen motörünü görmek isteyenlerinde lskenderun belediyesi 
riyesetine müracaat etmeleri 2-6 -10-tS 14107 

il AH I 

Adana Belediye rıyal8tladea: 

Kalabalık yerlerde halk sıra olacak 
1 - ihtiyaç maddelerinin dağıtımında ve bunlar için kart 

verilişinde , 
2 - Umumi yerlere giriş ve çıkışta, 
3- Nakil vasıtalarıııa binişte , 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve , =====~~~~===~ 
Halkın birbiri ardı sıra dizilmeleri, izdihamı önlemek mak

sadile mecburi tutulmuştur. Buna aykın hareket edenlerden 
maktuan iki lira hafif para cezası alınacağı ilin olunur. 14119 Ajanı Haberleri 

19.45 Serbest 5 dakika 
19.50 Müzik : 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Bir marş Ôğre-

21.00 
21.10 

niyoruz 

Ziraat takvimi 
Müzilc : Şarkı 

kül er 
21.30 Konuşma 

ve · Tür-

21.45 Müzik : Riyaseti Cüıiıhur 

bandosu 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajanı 
Haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki 

Kapanış 

.. ' . , 

Proıram ve 

• 

Seyhan Vilayeti Daimi · 
Encümeninden : 

Memleket Hastanesininbir 
senelik yiyecek ve yakacak ih· 
tiyacı Yirmi gün müddetle 
eksiltmeye konmuştur. 

1 

Eksiltme 21 Mayıs 942 Per-
şembe günü saat 1 O da Dai 
mi Encümenimizde yapılacak
tır. isteklilerin o gün ve saatta 
Encümene Şartnameyi görmek 
ve tafsilat almak üzere de her 
gün hastaneye müracaatları. 

6-9-14-18 . 14120 

il AN 
SEYHAN P .. T. T. MOOORlOGONDEH : 
ı - MüdilrlüA"ilmüz müstahdemleri için mübayaa edilecek olan 

beher çifti (20).)ira muhammen bedelli 19 çift Fotin ile beher çifti (16) 
lira muhammen bedelli 55 çift islca!J>inin eksiltme müddeti 4 - 5 - 942 
tarihinden itibaren 10 gün müddetle uzatılmııtır. Eksiltme ve ihalesi 
15 • 5 • 942 Cuma günü saat 16 da Seyhan P. T. T. Müdürlü~ü bi
nasında eksiltme Komisoonu tarafından yapılacaktır. Muvakkat temi
nat (94) lira (50) kuruttur. 

2 - Ayakkabıların nümune ve ıartnameıini g'örmek için Müdür
lük kalem şefliA'ine ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de eksiltme günü 
ve saatinde teminati muvaklcatemakbuılariyle komisyona müracaatları. 

Sayfa 2 

N!rlAMMMM"1UU1~ 

iL AN 1 
1- Bir aded işler halde (36) lık Dizel 1 

Makkormik. 
2- Bir aded· (36) lık az tamirle 

Dizel Makkormik. 
3- Bir aded (3) numara az tamirle işler 

biçer çeker sablıkhr. Göreceklerin, izahat 
alacakların Abidin Paşada Tahsin Bosna 

ticarethanesine müracaatları 1-2-5-6-714002 

ilan 
BEDEN TERBİYESİ UMUM MOOORLOGONDEN : 
1 - Vilayet, kaza ve Müesseseler Gençlik Kulüplerinde 

Beden Terbiyesi .Mükelleflerini çalıştırmak üzere aşatıdaki 
şartlar dairesinde ve müsabaka imtibanlariyle 50 Eğitmen 
namzedi alınacaktır. 

Bu namzedler : 1942 Temmuz veya Ağustos ayında An
kara 'da yatılı ve altı ay devreli bir kursa tabi tutulacaklardır. 

il - Aranılan vasıf ve şartlar : 
a) Memurin kanununda bir memur için tesbit edilmiş bu-

lunan şartlan haiz olmak. 
b) :i5 Yaşını aşmamış bulunmak. 
c) Askerlik vazifesini yapmış olmak. 

d) En az orta mektep v~ya muadili mektepten mezun ve
ya 1939 yılından sonra Erbaş okulundan çıkmış bulunmak. 

e) Numunesine göre bir taahhütname vermek. 
g) Musabaka imtihanı. (Yalnız Jimnastik ve Atletizm'den 

ameli olarak yaptınlacaktır). 

IIl - Talip olanlar ; Vilayet merkezlerinde Valilere, kaza 
ve nahiye merkezlerinde Kaymakamlara ıstida ile müracaat 
edeceklerdir. Müracaat zamanı nihayet 4 Haziran 1942 günü 
akşamı bitmiş olacaktır. 

iV - Verilecek ücret ve masraf: 
a) 3656 sayılı Teadül kanununa göre aylık ücret ile bera

ber kursta bulundukları müddet zarfında günde 150 kuruşu 
geçmemek, üzere harcırah yevmiyeleri. 

b) Kazananların Bölgelerinden Ankara ·ya kadar yol mas
rafları ve yolda geçecek günler için harcırah yevmiyeleri. 

V - Kurs esnasında çalışma için giyilecek elbise ve ayak
kabı Umum· Müdürlükçe verilecek. 

VI - Fezla tafsilat için Vilayetlerde Beden Terbiyesi Böl· 
ge Başkanlıklarına. kazalarda ve nahiyelerde kaza kaymakam· 
hklarına müracaat lazımdır. (3154) 6-10 14115 , 

İLAN 
. SEYHAN P .T .T. MOOORLOGONDEN : 

1 - ldaremiı ihtiyacı için Kozan kaıaaının S~maklıtepe Or
manından kestirilip 110 adedi Kozan ve 570 adedi Miıiı istaıyooun
da teslim edilmek ıartile 680 adet reçineli çam telrraf direlti 
5-5-942 tarihinden itibaren onbeı ıün müddetle ve kapalı ıarf 

usulile eksiltmeye çılcuılmıthr . 
2 - Beher diretin muhammen bedeli 11 lira 50 kuruı olup 

temamı 7820 lira , muvakkat teminatı da 586 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltme ıl-5-942 pcrıembe günil saat 16 da Seyhan 

P.T.T. Müdütlütü binasındaki Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır •• 

4 - Bu baptaki ıartname bedelsiı olarak her rün -me11t 
dahilinde- müdürlük kalem şeflitine müracaatla görülebilir. 

5 - Talipler , muvakkat makbuz veya Banka teminat mektup
larını ve Ticaret Odalarından alınmıı bu seneye ait veaikalarile 
2490 No. lu arttırma , eksiltme kanunun11 uygun olarak tanıim 
edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı ıarflarını 3 ncü maddede 
yazılı eksiltme ıünü saat ıs e kadar Eksiltme Komisyonuna tevdi 
edeceklerdir . . ı 

Postada vaki ıecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez • 

6- 10-14-17 14116 

ilan 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı işletme 

Arthrma, Eksitme Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 5700 lira tutan 300 ton meşe odunu 22/ 
Mayıs/942 Cuma günü saat 16. da ~apalı zarf usuliyle Adana
da 6. ıncı işletme Mzdürlüğü binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 427 .50 liralık muvakkat teminat 
akçaları ve)a teminat mektuplan, kanuni ikametgah vesikaları, 
nüfus cüzdanlan ve Tic3ret Odası vesikalariyle yukarda tayin 
edilen günde 2490 No.lu kan•nun emrettiği şekilde hazırlamış 
olduklan teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
Adanada Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme Müdürlüğü bina· 
aında toplanan Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğine tevdi 
etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyona müracaatla görüle-
bilir. 6-8 - 13-16 14117 

Umumi Netriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıleıiığı yer : :fürksözü Matbaası 
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