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• 
lngiliz - Alman 
donanmaları 

Amiral Hood ve Hood gemisi 
Dün ajanslar Hood'un intika

mı alındığını ve Bismark'ın ba· 
tırıldığını bildirdiler. 

Gronenland açıklarındaki mu
harebede mühimmat deposunun 
infilakı üzerine batan Hood mu
harebe kruvazörü , dünyanın en 
büyük harb gemisi idi . Hacmi 
42,100 tondu. Hood 1916 da tez
gaha konmuş, 1918 senesinde de· 
nize indirilmiş , 1920 de tamam
lanarak donanmaya iltihak etmişti. 

Umumi harpten evvel muha
rebe kruvazörleri inşası pek re
vaçta idi. Bu sınıf gemilere da
ha ziyade Alman donanması ehem 
miyet veriyordu . Zırhları hafif 
olmakla beraber toplar , kuvvetli 
ve süratleri de fazla olduğ'undan 

Alman muharebe kruvazörleri sık. 

sık akınlar yapıyordu . Hatta bu 
kruvazörler bir kaç defa İngiliz 
sahillerini bile bombardıman et~ 
mişlerdi . 

Almanlar bu gemilerin gör
dükleri işler üzerine yeniden dört 
muharebe kruvazörü inşasına ka
rar vermişlerdi. İngilizler bundan 
haberdar olunca Alman kruva
zörlerinden daha büyük ve daha 
kuvvetli surette müsellah dört 
muharebe kruvazörü inşası için 
hemen faaliyete geçmişlerdi. Ho
od bunlardan birincisidir. Diger· 
leri Hoodu taldb edecek , Howt;, 
Rodney, Anson i<Jimlerini alacaktı. 

Fakat Skajerrak deniz muha
rebesi bu gibi muharebe kruva
zörlerinin hafif zırhlarının ağır 

güllelere mukavemet edemediğini, 
bunların bir kaç gülle i~abetiyle 
battıklarını göstermiştir . Bilhassa 
İngilizlerin iki muharebe kruva
zörünün cephaneliklerine isabet 
eden gülle ile bir kaç saniye için
de infilak ederek batması muha
rebe kruvazörlerinin taraftarlarını 
azaltmıştır . 

Skajerak muharebesinden son
ra Almanya dört muharebe kru
vazörü inşasından vaz geçmiştir . 
Bunun üzerine İngiltere de yalım: 
Hood kruvazörünü inşa etmiş , 
digerlerini programdan çıkararak 

Repulse, Renovn gibi süratli zırh
lılar inşa etmiştir . 

Hood muharebe kruvazörünün 
başlıca silahları 3 tane 38,1 lik, 
12 tane 14 lük , 4 tane 10,2 lik 
top, müteaddid tayyare dafi to
pu, 1 tayyaresi vardı . Sürati sa
atte 31 mildi. Hood 1929 - 1931 
~eneleri arasında yeni baştan ta
mir ve ıslah edilmiş, makineleri
nin kudreti 144,000 beygir iken 
168,000 beygire çıkarılmıştı . 

Harbin iptidasında İngiliz do
nanmasında 15 muharebe gemisi 
vardı; S tane Queen Elizabeth 
tipi 31 biİl tonluk (süratleri 25 
mil, baflıca topları .8 tane .38, 1 li k 
12 tane 15.2 lik, 4 tane 10,2 lik 
top) 5 tane Royal Oak tipi 29,150 
tonluk (süratleri 23 mil, başlıca 

topları evvelkiler gibi)2 tane Nel
son ve Sodney 33,500 tonluk.(sü
ratleri 23,5 mil, başlıca silahları 

9 tane 40,6 lık, 12 tane 15,2 lik, 
6 tane 12 tik top), 2 tane Renown 
ve Repulse 32,000 tonluk (sürat
leri 31,5 mil, başlıca :silahları 6 
tane 38,1 tik, 16 tane 10,2 lik 
top) 1 tane Hood. 

Bu gemilerden Royal Oak ve 
Hood batmıştır. Fakat bunların 
yerine beşinci Georges sistemi 3 
zırhlı donanmıtya iltihak etmiştir. 

Diğer ikisi de pek yakında iltihak 
edecektir. 

Bundan başka diğer 4 zırhlı 

daha inıa edilmektedir. Beşinci 
Georges sistemi zırhlılar 35000 
tonluktur .Süratleri 30 mildir. 

Alman donanmasında harbin 
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iptidasında beş zırhlı vardı. Bun
lar 10 bin tonluk 3 Cep zırhlısı 

(41Üratleri 28 mil' topları 6 tane 
28 lik, 8 tane 15 lik, 6 tane 8,8 
lik) 2 tane 26 bin tonluk Scharnc· 
horst ve Gneisenau (süratleri 30 
mil, todları 9 tane 28 lik, 12 tane 
onluk). Bunlardan Graf Spee zırh. 
lısı ceuubi) Ameirka sularında bat
mışi fakar yerine 3~ bin tonluk 
i k i z ı r h 1 ı d a!n biri Bismark 
girmiştir. Bunun ~ürati otuz mil, 
topları 8 tane 38 lik, 12 tane ıs 
Jiktir. Aynı tipte diğer bir zırhlı 

daha hizmete girmek üzeredir. 
Yeni irışart hakkında malüma 
yoktur. 

Batışı heyecan uyandıran Hood 
zırhlısı, meşhur bir İngiliz Amira
lının adına izafe ec!ilmişti. 

Samuel Hood, 1724 l te Butle
igh'ta doğdu. 1916 da Bath'ta öl
dü. Amerika muharebesi esnasında 
haylı muvaff akıyetsizliklere uğra
mıştı. Fakat 1782 de parlak za
ferler elde etti. Fransıız amiralı 

Grasse'ı Dominique ve Saintes 
arasında esir aldı ye Londraya 
götürdü. 

1783 te baron oldu. 1784 te 
Lordlar Kamarasına seçildi. Ami· 
rallık lord komiseri tayin edilerek 
1793 te büyük bir filonun başına 
geçti. Toulon 'u aldı. Paoli ile teş-

riki mesai ederek Korsikayı zap
tetmek teşebbüsünde bulundu. Fa
kat kısmi muvaffakıyetsizliklere 

uğrayarak bundan caymak mecbu
riyetini duydu. 1796 da lngilte
reye dönüp Whitley vikontu ÜV· 

vanına nail oldu. Kendisine bü· 
yük amirallık rütbesi ve Greenvihc 
valisi payesi verildi. 

Mersin belediye 
Reisi geldi 

Mersin: 27 (Türksözü muha
birinden) - Bir müddet evvel 
Belediyeye aid işleri takib için 
Ankaraya gitmiş olan Belediye 
reisimiz Bay Mitat toroğlu evvel
ki gün Ankaradan şehrimize dö· 
nerek vazifesine başlamıştır. 

Ad detlştlrme 
komisyona mesaisi 

Ad değiştirme komisyonu dün 
saat 15 de maarif müdürü Ekrem 
Gürsel'in riyasetinde toplanarak 1 
geç vakte kadar çalınmıştır. 

HALKEVINDE iKi l 
KONFERANS 

içinde bulunduğumuz ayın son 
haftası içinde Ziraat ve Tarihe 
ait Halkevinde iki Konferans ve· 
rileceği haber alınmıştır. 

Girid muharebesi 

Girid harbi bugün ikinci haf
tasına basmıştır . Bu heyecanlı 
muharebe henüz devam ediyor . 
Almanlar adanın garb kısmına 

hakimdir. lngilizler ise şark kıs
mını ellerinde tutmaktadırlar . 

Almanlar adaya tayyarelerle 
külliyetli asker indirmeğe muvaf
fak olmuştur . Almanların adaya 

bazı tanklar getirmeğe muvaffak 
oldukları da anlaşılıyor . Alman
lar bu tankların bir kısmını tay
yarelerle , bir kısmını da deniı 

TÜRKSOZO 28 mayıs 19~ 
ef-

Ceyhana gelen 
çivi partisi 

Ceyhan : 27 (Türksözü muha
birinden telefonla) - Ceyhana 
müteaddil teşebbüsler üzerine ilk 
parti olarak beşyüz kilo kadar 
çivi gelmiştir. Bu çiviler lüzumlu 
inşaatla köy okulları inşaatına 

sarfedilecek ve bakiyesi kasabada 
taksim edilecektir. Bu çivinin ih
tiyaca kafi gelmeyeceği anlaşıl

dığından bir parti daha çivi için 
teşebbüsatta bulunulacaktır. 

Ceyban Kaymakamı 
Ceyhan : 27 (Telefonla) -

Yeni Ceyhan Kaymakamı Sadi 
Çıdal Ceyhana gelmiş ve yazife
sine başlamıştır. 

Kadastro Kadrosunda 
Vilayetimiz Kadastro müdür

lüğünde münhal bulunan yirmi lira 
maaşlı katipliğie Bursa Erkek 
Lisesi mezunlarından Orhan Ay
dın vekaleten tayin edilmiştir. 

Ceyban - incirlik 
gençleri maçı 

Ceyh11nhl11r 3 - O Galip 

Ceyhan: 27 (Türksözü Muha
birınden) - incirlik gençlerinin 
daveti üzerine Ceyhan gençleri 
ile incirlik gençleri arasında bu 
pazar günü incirlik köyünde yapı
lan Fudbol maçı çok samimi ve 
hararetli olmuştur. 

Ceyhan sporcu gençleri in
cirli istasyonunda, incirlik genç
leri tarafından kar~ılanmıı ve hep 
birlikte köye yaya gidilmiştir. İn
cirlik gençleri tarafından hazırla
nan öğle yemeği tarafeyn genç
leriyle birlikte yenilmiş ve öğle 

sonu köy spor sahasında ve hay· 
it kalabalık bir halk kitlesi önüu
de maça başlanmışdır. 

Muayyen saatte iki taraf spor
cuları yerlerini almışlar ve hake
min çaldığı düdüdükle oyu
na başlamışlardır. 

iki taraf gençleri de birbirle
rini yenmek ve oyunu kazanarak 
galip çıkmak için ellerinden ge
len enerjiyi sarf etmişler ve neti
cede Ceyhan gençleri 3-0 galip 
gclmi§lerdir, Oynn çok samimi 
olmuş ve bilhassa Ceyhan genç· 
teri, kendilerine gösterilen misafir
perverlik ve hüsnü muameleden 
dolayı incirlik gençlerine müteşek· 
kiren kasabamıza avdet etmiş

lerdir. - M. Selçuk 

Nelllrde bir 
genç bolalda 

Ceyhan : 27 (Türksözü muha· 
birinden telefonla) - Ceyhan neh 
rinde bugün bir genç boğulmuş
tur. Ceyhana çalışmak üzere ge
len Ulukışlalı İbrahim oğlu 28 ya
şında Ahmet Kelemeti civarında 

nehirde yıykanmak üzere iken 
ceryana kapılarak boğulmuştur. 

yoliyle getirmişlerdir . Almanlar 
büyük tazyik altında olduğunu 

da inkar etmiyorlar. 
Diger taraftan lngilizler Gi-

ride takviyeler iöndermiştir . Şu 
hale göre, Müttefikler Giritli son 

dakikaya kadar müdafaa azmin
dedirler , 

Girid açıklarında lngiliılerin 

Civvo, Kaşmir Keli Grevnot kru
vazörleri batmııtır • Diger iki 

muhrip de hasara uğramıştır. Gö
rülüyor ki bu İngiliz zayiatı ltal • 
yan ve Almanların söyledikleri 

Yeniden Otuz bin 
çuval kahve geldi 
İskenderun : 27 (Türksözü muhabirinden) - Brezilyadan 

gelerek bir müddettenberi Portsaitte bekıiyen 30 bin çuval 
kahve deniz yolile lskenderuna getirilmiş ve gümrüğe çıkarıl
mıştır. 

TARİH f AKÜlTESiHE TAAR
RUZ EDENİN MUHAKEMESİ 

Ankara : 27 {Türksözü muha
birinden) - lzmit'in Ômerağa 
mahallesinden 334 doğumlu ishak 
oğlu Sadettin Hazer namında bi
risi bundan bir müddet evvel Dil, 
Tarih coğrafya Fakültesinin kapı 
camlaı ını kırmış ve bekçi Murtaza 
Babacaki yaralanmıştı. 

Sadettin,in muhakemesine düı1 

Ankara Ağırceza mahkemesinde 
başlanmıştır. Heyet, riyaset maka-
mında B. Sıtkı Tüzemen azalar
dan Osman Selçuk ve Reşat Bay
ramoğlu'ndan ibaretti. iddia ma· 
kamında müddeiumumi muavinle
rinden B. Zihni Betil hazır bulunu-
yordu. Muhakeme saat on altıda 
başladı ve iki saat kadar devam 
etti. 

Hakim evvela Sadettin Hazer' -
in adını, adresini sordu. Ve son· 
ra hadisenin ne suretle cereyan 
ettiğini anlatmasını istedi. 

Maznun bundan iki ay kadar 
evvel geçen hadiseyi bütün tafsi
latiyle anlattı. 

Bundan sonra yaralanan bekçi 
sonra Dil Tarih Coğrafya Fakül
tesi hademelerinden Süleyman 
Topçu, Mustafa Çağatay, gece 
bekçisi Mehmet Aytaç, Baha kan
kantar, apartmar. kapıcısı Mustafa 
Kılıç, polis memurlarından Hazım 
Aydede, Abdurrahman Aktuğ ve 
komiser Nuri Yücel dinlendiler. 
Ve hepsi de maznun Saadettin 
Hazer'in gözetliyerek ateş etliğini, 
kurşunun bir tesadüf eseri bekçi
yi yaralamadıgını ifade ettiler. 

Maznunun avukatı Fehmi Yağ· 
cı müvekkilinin çok asabi bir genç 
olduğunu ve müşahede 'altına a
lınmasını istedi. 

Müddeiumumi muavini Zihni 
B~til buna itiraz ederek şimdiye 

kadar bu hakkın neden kullanılmadı
~ını sordu. 

Hakim maznuna hitap ederek: 
- Avukat senin aklından sa· 

kat olduğ'unu söylüyor, ne dersin 
diye sordu. 

Maznun küçük yaştanberi si· 
nirli olduğunu ve sicilinin tetkik 

olunduğu zaman bunun açıkça gö
rüleceğini söyledi. 

Bu kahvelerin gümrük v~ di
ğer muameleleri ikmal edildikten 
sonra memleketin her tarafına 

ihtiyaca göre tevzi edilecek ve 
bu arada vilayetimiz için de bir 
kısım ayrılacaktır. Bu suretle her 
tarafta hissedilen kahve sıkıntısı

nın uıun bir müddet için önü a
lınmış olacaktır. 

Kil ENSTİTÜSÜNÜN 
DON AK~AMKİ DEf il ESİ 
Şehrimi7. Kız Enstitüsü dün 

akşam saat 21 için bir Defile ter
tip etmişti. Adana kıılarının elle· 
riyle hazırladığı her türlü zarif 
eşya teşhir ed i lmişti r. 

Defileye kalabalı!.; bir davetli 
kitlesi gelmiş geç vakte kadar 
kızlarımızın eserleri hayranlıkla 

temaşa edilmişti r. 

Nalla kadrosanda 
Vilayetimiz Nafia fen memur· 

!arından Saim Yedivelinin şosalar 
taşra kadrosuna tayin edildiği haber 
alınmışt ir. 

VUlyet yol inşaat işi 
Vilayet yollarından bir kıs

mının mükellef amele mesaisiyle 
yapıldığı malumdur . Bu yıl bu 
amelelerden bir kısmı borçlarını 

nakden ödediklerinden ancak yüz
de ellisi bedenen yardımda bu
lunmuşlardır . 

İİlgWz balkının 
istikrazlara yardımı 

Londra : 27 ( A . A . )- Harb 
silahları haftası zarfında Londra 
halkı harb istikrazlarına 120,041,000 
İngiliz liralık bir meblağla iştirak 
etmiştir. Bu adam başına yirmi 
bir İngiliz lirası demektir . 

ARJANTİN liMANlARINDAKİ 
iTAlYAH GEMİlfRi 
Roenos Ayres: 27 (a.a .) -

Yarı resmi bir menbadan öğrenil· 
diği3e göre, Arjantin hükümeti, 
Arjantinler limanlarında enterne 
edilmiş olan cem'an 50,000 tonila· 
toluk 22 ltalyan vapurunu satın 
almak için bir anlaşmaya var
mıştır. 

DUYDUKLARIMIZ 

Alman aıkerııe t: 
derUen mekt•• M 

Harp dolayısiyle milyonlarcJ I"' 
man askeri dünyanın hel ~ 

f ına y: yılmış olduğundan bil ısı' 
aileleri ile muhaberesi 111~8 >f ıl 
teşkilata lüzum gösterrııiştır· . 
kerlerin mektup ve muhabe~ .Jt ın 

'pi""· Is 
rakalarını ve posta paketterı ~ ~-
lamak ve göndermekle 

111
, 

1 

memurin ve müstahdeınioİP .J' =e 
n 11,300 kişiye baliğ 01~. fi ,ı 
Bundan iki bin sekiz yüı k•f .ıa 
!indedir. " 11 I .1

8 

B. . . d kedııt e 
ır ay ıçın e sev 8 

ker mektuplan çeyrek rrıil'P'~ 
kındır. Bunların konuldiJ~a* b 
çuvalları üç yüz binden fa r ce·~ 

Posta paketlerine ge !" 1'.ı 
nız Berlinden 3 günde bı' rJtl. 
paket sevkedilmektedir. B~I; ~ 
büyük kamyon ile nakledı ~ 
dir. JJI' 

Vahfi hayvan nıiıba t} 

Paris, Berlin ve Haınb11!'~ e 
vanat bahçeleri idarelefl ~ 

da birinde olup diğerinde ~Q-
mıyan vahşi hayvanların ııı 1';1l'ı 
lesi hakkında bir anlaşın• c 

mıştır. . t~.A t 
Şimdiden Berline parıs 1' l.t. 

hayli arslan, kaplan ~ııl~n 
Hamburg da Vinceune'de ııt Ye 

·oe 
Paris hayvanat bahçesı ı.ııtııP d 
kutup ayıları, kurtlar, jjÇ 

dekleri göndermiştir ... f-l~ete 
vanat bahçesi bu muba ~ 
sinde dünyanın en m~k~~~ 
vanat müesseseleri halını 

l ·W'•;.iJ 
~ 

TÜRKiYE Rad_qosu 
8
/ af 

ANKARA ili 

8.30 

8.33 

8.45 

8.00 

8.30/ 

8.45 

12.30 

12.33 

12.45 

13.00 

13.15 

13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 

Çarşamba 28.5·
1941 

fllıc:~ 
Program ve ıne 

at ayarı ,'ti 
Müzik : Haf ıf parÇ 

AJANS haberleri Jt" 
Müzik : Operetler 
çilmiş parçalar 

Evin saati ~"' 
111ıe 

Program ve ırıe J 
at ayarı • şaır 

M .. 'k . Seçilnıış 
UZI • • 

AJANS haberler~ 
Müzik : RadY0 Vı 

f • ti 
keslrası (Şe ' ~ 
Necip Aşkın ) . ş'1"' 9'1İ 

1 

M- ·k · Seçil1111ş ...ı ... L 
uzı . d v•IY "'"1J 

programının e ~t 
ol' c 

sal 
Müzik : RadY0 

111ırıl~ '•ta 
kestrası proır• kti 
vamı 1,~el ti ç 

ı11el1' rGkı 
Program ve ~L . 

,.r •ıı ı 
at ayarı 11,~.,... l'ld 
Müzik : Solo ~ ve 1 

Neticede heyet, gelmiyen şa· 

hitlerin istinabe suretiyle dinlen
melerine ve adli haleti bakımından 
maznunun müşahade altına alınma- TEDMÜR BOMBARDMA NI 18.15 

·..-ı 

Ziraat TakV-1"' s15' 
1 

lllrj 
Mahsülleri sor p0U~ t h sını icabettiren bir vaziyet mevcut 

olup olmadığı bakımından adli ta
bibe muayene ettirilmesi için müd
deiumumiliğe tezkere yazılmasına 

ve muhakemenin önümüzdeki a
yın on altıncı günü sabah saat 
saat onbire talikına karar verdi. 

kadar değildir . 
Girid mukavemeti Almanların 

planlarını alt üst etmiştir. Mihver
ciler Ciritten sonra Kıbrısı almak 
ve sonra Kıbrıs yoliyle Suriyeye 
geçmek arzusunda idiler . Fakat 

şimdi Almanların Kıbrısa taarru1. 
yapabilecekleri şüphelidir. 

Şimal Denizinde Nuharebeler 

Şimal denizinde iki gün üç 
gece devam eden muharebe bü

:Jük Alman h&rp gemi~i Bismark'
ın batmasiyle- neticelenmiştir. 

Berut : 27 ( A . A. ) - Ofi 
ajansı bildiriyor : Bir İngiliz tay
yaresi dün saat 14,10 da Tedmür 
hava meydanını 10 dakika kadar 1 
mitralyöz ateşine tutmuş ve bom
balamıştır. Uçuş sahasına isabet
ler vııki olmuşsa da insan zayiatı 
olmamıştır . 

Hola,,da' da mecburi 
ı, Hizmeti 

Berlin: 27 (a .a.) D. N B. teb· 
liğ ediyor: Dün neşredilen bir 
emirname ile Holanda mecburi iş 
hizmeti ihdas edilmiştir. 18 den 
25 yaşına kadar erkek kadın ve 
bütün gençler altı ay devam ede
cek olan bu hizmete alınacaklar· 

dır. Aynı zamanda terhis ve imar 
teşkilatı ilga edilmektedir. 

N6betçl eczane 

İSTİKAMET ECZAHANESİ 
HUkOmat y11nmda 

18.25 

18.45 
19.30 

19.45 

20.15 

20.45 

21.00 

21.10 
21.25 

22.10 

22.30 

22.45 

23.25/ 

23.30 

Konuşma (Dış ~Uv 
<liseleri) llll 

• ~ tt• 
Çocuk Saatı t ıY' a1t' 

sall ı 
Memleket ıc:~ I 
AJANS h3ber 1,,~f 
M .. 'k J(adıO "' 

uzı : f> 
RADYO GAZ t 

f-1 ftaııı" 
Müzik : 8 uıdııııı 
"Menekşe b 
(Adana) ıflıe~tl d 
Konuşma (rJe '~c 

11d :J 'tır 
ta~ı). Gitar~, ~•k 
Muzık : . 85etı ile 
Müzik : RıY ''•t 
b~n~os.u şar"ılJ ,-e ._lly 
Muzık • ıar• fit "'-i 
oyun hava l ısY' 

sa• · 
Memleket f.5'111ıfl,; ır 
haberleri ;. 

0 
• ~ıı 81 

lat Karnb•Y lôr 
' 1) sası (fiya •ttı 

Müzik : D3
"

5 
tlcr 

'" .._ııı 

Yarınki proi 

nl' 



,, ., 
~ M[~IKAHIH BOYOK DEHİZ 
- IN~AAT TAHSISATI 

Af' d bVaş~ngton: 27 (a.a.) - Fede
\i' • ahrıye komisyonu sekiz bah
ıoP'.1~n~a.at tezgahmda 123 şilep in

nd. ıçı~ mukaveleler imzalandığını 
il ırmı r 

ır pi ş ır. Bu gemiler mevcut 
afi ere uygun olacak inşaat mas
lll an tahminen 312,000,000 dolan 

11.acaktır. Tezgah inşasiyle diğer 
f •:;sat için 6,000,000 dolar sarf 
1' 1" Ccek tir. 

Girit vaziyetinde 
,ı b&ylk dellşlkUk 
~llladıtı aaıaşıbyor 

(Birinci sayfadan artan) 
~ lt düşmhn tayyaresi düşürül-
~ştür. · 

fJ Girit açıldarında lngilizlerin 
&ter ve Tiyi krovazöriyle Juno, 

b' 'Yhund, Klly ve Ko~mir dest-
i)~ .. 1 • • "t erı ııyaa uğramıştıa. 

~ h l<ahire: 27 (a.a.) - göğüs 
ıl"ö~iise muharebelerin de -

•~lll ettiği giridde Alman 
,;uınunun şiddet ve vahşetine 

ıı ht.~tı Sivil zayiatı nisbeten az
~nd'I a~ın, çocuk ve ihtiyarlar 

W 1 Ctırıi mükemmel suret le hi-
~ady·e eden tepeleri tahliye etmiş-

p !Jt it l• 
~tp 

1 
• •1Y1aleme ve Suda etrafında 

~ke erın etekleri serpiştirilmiş Çi. 
f- '-r domurcuklarına benzeyen 

aşutterle doludur. 

•k erkanı aileleri 
11ıçıa ıraktan 

ayrıbyor 
Jt A(~irinci sahifeden artan) 
~'P lı tar.aftarları teşebbüslerinin 
~ t a:emınde hatta bizzat lrak
İttı'a~.1b edilmediğinin her gün 
l'<!ı ır delilini görüyorlar. Lond

İttt· 11 
bu hadiıelerden alel§cele 

1Cele k l,~it t., ç~ atılmamakla beraber 
•Gıah Alı nın Alman telle.ini ile 
lııt it a~asızca başladığı f ela1'etli 
ıu,.c ctın yıkılmak üzere bulun
ıuna h-L M "uııı:metmek lazım gelir. 

lbdul~lum olduğu üzere naip 
te ı ılah lralc. topra1'larındadır. 
IGllı ~manı geldiği vakit 1bir hü
İı,k~ kurmak üzere tedbirler al-

ı Ildır, 

lltr Fransızlara 
hUbak eden 
Albay &ole 

(8 .. 
ırınci sayfadan artan) 

tlcri .. 

F 
ıçm hiç emir vermememiş· 

· ak '-ıl ıy at Albayın tasavvurunu 
;rba~~n Fransız Subayları, yerli 

L ktc :r ve süvariler onunla bir
V· Ududn geçmişlerdir.: 

tıtaı .. ıchy : 27 (a.a.) - lngiliı. 
' .. tına ·ıt· -~tia' ı ıhak etme1' uzere 
ti 'ı:c~a geçen ve kumanda ietti
~klenı es kıtalarını da birlikte sü· 
~hilib eye teşebbüs eden Albay 

r ındenc~t Collet, Fransız tabiiye· 

l ıskat edilmiştir 
ııgir · 

l\ıtiye hız radyosu tarafından 
'c ha avasını bulandırmak üze
~Uva~ı:~anan Collet teşebbüsünün 
'-Oltet• . olamadığı malumdur. 
ttin y~ın ltumanda ettiği kuvvet· 
•ltıncıa~~de 95 i Fransız mandası 
llbQ 1 

topra1'1ara dönmüştür. 

e11ıarın Blsmerk 
ıı~bbsı batırıldı 

b (Bırin · arckat cı sayfadan artan) 
~ikkau~n~a~i terakki büyük bir 
~tb genı~kı?e.dilmekte ve Alman 

dı~esiyıe 
1 
tc~ı?ın kaçabilmeleri en

•tır oı ngılız gemilerinin daha 
~lkaıa:~~la beraber Almanların 
T'ine k a ılecelı:leri ümidi birbi· 
"'at ~rı~nıakta İdi . Umumt ka· 
-t... mıraı Red . a- -ı. s· . ·•Ya İl erın uyu.. ırı· 
~,. . e ıırhlı -b d 

. ''Yclte 
0 

mu a ele edecek 
1t. Muh lmadı~ı merlc.ezinde

bit ah atebenin tafsilatı şiddetli 
Q~Sllıat~;:l~ikla beklenmektedir . 
lorcıuır.- esabını hangi geminin 
y ııU Ve <.! 
ttletın· <>nanma hava kuv-

... ın bu . . 
111trek . ıştekı rolü bilheısa 

edılrnektedlr , 

.......................... 
ı . ı 
ı lnglltereye son f 
i akınlar ı 
: ı 
ı Londra : 27 (A. A.) - ı 
ı Hava ve dahlll emniyet ı 
ı nazaretlerlnln teblljll : ı 
ı Gece lnglltere Uzarlnde ı 
ı pek az dU,man hava fa· ı 
ı allyetl olmu,ıur • lngll- ı 
ı terenin cenub ve ,ark ı 
ı mmtakaları Uzerlne bir ı 

i kaç bomba atılmt•br.Ha- ı 
flf hasar vardır. insanca: 

ı zayiat olmamıştır • DUn ı 
ı lnglllz avcıları Manf U- ı 
ı zerinde bir dUfman av- ı 
ı cıamı dUfUrmu,ıerdlr. ı 

ı ı .......................... 
YALAN HABERLER 

Suriyeyi Türklerle 
yabadllerln taksim 
edeceıı rıvayeU 
Londra: (A.A.) - Parlamento 

azasından Batlot Niyoz Kronikil 
gazetesinde çıkan bir makalesinde 
Fransanın milletler cemiyetinden 
aldığı manda mücibince Suryeyi 
elinde buJundurduğunu, halbuki 
Vişinin Milletler cemiyetinden çe
kildiğini, lngilterenin lraka istik
lalini vermcğe karar vermesi ü
zerine Fransanın da Suryeye . va· 
dettiğini, fakat Fransaın bu vadi· 
ni tutmadığını beyan etmekte ve 
lngilterenin Suryeyi Türklerle Ya· 
hudiler arasında taksim etmek is
tediklerini yayan Göbels Ajanla· 
nnın gösterdikleri asabiyetin Al
manların böyle bir ihtimalden 
korkduklarma delalet edeceğini 

tebarüz ettirmektedir. 

Suriyeliler 
ve Almanlar· 

Kahire : 27 (A,A) - Alman
lar Suriyeye geçmeğe devam edi
yorlar. Fakat Girit meselesile meş 
gul olan Alman hava filoları son 
günlerde büyüle mikyasta geçiyor
lar. Suriyede bu, hasimane kar

şılanm alc.tad1r. 

HIRVATlAR TOPLAHIYOR 
HıRVAT HARiCiYE MÜS· 
TEŞARININ BEYANA Ti 

Bodapeşte : 27 ( A. A. ) -
Hırvat hariciye müsteşarı Lorke· 
viç bir Macar gazetesinin muha
birine ıu beyanatta bulunmuştur: 

_ < yeni Hırvat devleti ya-
bancı memleketlerde yaşayan Hır
vatları memlekete celbederek Sırp 
tarın ııitmesiyle boş kalan era· 
ziye yerleştirmek arzusundadır . 
200,000 kadar Hırvat Macarıs· 
tanda 80,000 Hırvat Tiyanan mu· 
ahedesi mucibince Macaristanın 
elinden çıkan topraklarda ve 
120,000 · Hırvat da Macaristaoa 
geçen ceoub eraıisindedir. 

&alkevı relsUOlnden: 
29-5-941 Perşembe gü

nü saat 18 de Evimiz salonun
da törenle kitab sergisi açıla
caktır • Bu törene halkımızın 
da davetiyesiz olarak iştirak 

edebilecekleri ilin olunur .13071 

zayi Askerlik 
• Tezkeresi 

337 senesinde Çanaklc.alede 

17. ci fırka 62. nci Alay Hücum 
Taburu 12. nci Makineli Tüfek 
bölüğünden aldığ"ım terhis tezke
remi zayi eyle<liğımi ilan eyle-
rim. 13070 

Hüriyet M. de oturan Meh· 
met oQ'lu Bekir 310 

Bay Laval bir 
nutuk verdi 

l'ransa ve lnglltere 
Ankara : 27 (Radyo Gaz.ete· 

sinden) - Laval radyo ile bir nu
tuk söylemiş, Fransa - Almanya 
iş birli~'inden bahsetmiştir. Laval 
bu mücadelenin harp değil bir 
inkilap olduğunu söylemiş ve!Ame· 
rilc.alıların-Avrupa işlerine karış
mamasını bldirmiştir. Artık anla
şılıyor ki Fransa Alrnanyaya te
mayül etmiştir. Ve lugiltere ile 
harbi göze almıştır. 

Balkevı relsllftlnden: 

1- BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

ı~~ KiLO FTAT'i 
CiNS} En az 1 En çok 

K. s.~s. 
Koza - 1 

Kl~land J 
Klevland ll 
M. Parla~ 
P. Temizi 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 

---11 

6,50 
K. Çiğidi 5,00 5,00 
-susam- -34~50 ------
Buğday 

. Buğday To. 
Buğday yerli 8,25 (x) 

ıı-A-r=pa--"-'---•---ı 5, 125 

Yulaf 

l=--
1 

27- 5 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır . 

lfrank) fr"~ ıı----ıı 
(Frank) İsviçre 

J.Sterlin)iılgTiı_z_I 
jDolar) Amerikan 

5.24-' 
132.20 

Köycülük komitesinde açık 
olan iki azalık için 3-6-941 
Salı günü saat 18 de Halke
vinde intihab yapılacaktır. Bu 
şubeye kayıtlı azaların o gün 
Halkevine gelmeleri rica olu-
nur . 13072 

(x) Buğday yeni mahsuldür. 
Dün borsada muamele olma

mıştır. 

SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MODORlOGOHOEN: 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkuller açık artırma ile 

sahşa çıkarılmıştır. 
2 - Artırma 941 Haziranının 12 inci perşembe günü saat 

On buçukta yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi Hususi muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklilerin ihale saatında Vilayet daimi encümeninde bulunma· 

ları ilan olunur. 
Hududu Mevkii Cinsi Muhammen 

Kıymeti 

Lira 

Şartnamede yazılı Taşçı kan 

" ,, " 
25 - 28 - 31 - 4 

Dükkan 
Arsa 

13060 

200 
300 

Çukurova Çiftçilerine 
TOPRAK MAHSUlLERI Dfi.SiHDEH : 

i LAN 
Hükumetimizin zürraı himaye hakkındaki yüksek alaka ve 

tedbirleri cümlesinden olarak Çukurovanm yeni hububat 
mahsulünün zamanında mübayaasına başlanılması için icab 
eden hazır hklar yapılmış ve Adana, Ceyhan, Osmaniye ve 
Tarsusta Ofis te~kilab genişletilerek satıcıların bekletilmeden 
işlerini yapabilecek dereceye çıkarılmışhr. 

Sahn alma şartlarında da müstahsil lehine geçen seneden 
daha fazla geni.şlikler yapılmış olduğundan yeni mahsuHerini 
idrak eden müstahsillerin bu yerlerde faaliyete geı,.miş bulu
nan Ofis alım teşkilatına müracaatla mahsullerini aşağıda bil
diri en fiatlarla kolaylıkla ve beklemeden satabileceklerinin 
köylere tamimen tebliğine müsaadelerini rica ederiz. 

24-27-28 13080 

Cinsi -Buğday 

Çavdar 
Arpa 
Yulaf 

Siyah çakır arpa 

Ekstra 

Kilosu 
Ku. Sa. 

7. 75 
6. 
5. 75 
6. 50 

1 LAN 

Ekstradan gayrı 

7,25 

5.50 

5.25 

iHHiSARlAR ADANA BA~MOOORlO~ONOEN : 
Ceyhandan Kozan ve Kadirli idareleri anbarlarına ve bu 

idarelerden Ceyhan Şimendifer istasyonuna mütekabilen 941 
mali yılı içinde nakledilecek tahminen \60 bin kilo mamul tü
tün, içki ve boş zurufun taşınması eksiltme günü olan 22.5.941 
tarihinde talipler tarafından verilen miktar haddı layık görül· 
mediğinden pazarlıkla ihalesi yapılmak Üzere onbeş gün müd
detle temdit edilmiştir. 

Taliplerin 6.6.941 cuma günü inhisarlar Ceyhan idaresine 
müracaatlan ilan olunur. 13067 

ASIM ÖZBilEN f ABRİKASINDAN : 
Safin Mtlşterllerlmlzln nazarı dlllkatına: 

Fabrikamızda çiğitleri bulunan müşteriler çiğitlerini beş gün
de kaldırmadıkları takdirde mevsimin sıcaklığı dolayısıyla çiğit
lerin kızmaktan mütevelHt gelecek zarar ve ziyandan fabrika
mızın mesul o'madıA-ını sayın müşterilerimize ilin ederiz. 13069 

......................... 
• • Dablll müteaddit vantilatörlerle • e Yayla gibi serin e 
• 1 ASRi SiNEMA 1 • • . : 
: nm vasi salonunda e 

1 
SUVARE SU VARE : 

• B.45 B U A K Ş A M 8.45 • 

• S 
• 

enenin en bflyflk şaheseri • 

1 1 • • : : • • 1 • 
1 

Gibi Üç Büyük Yıldızın Harikulade Bir •. 
Surette Yarattıkları 

• • • Tamamen ıreıroknn : 
• i .............................................. . 

İISevimli Hagdutil . ................................................ : 
1 Btlylk bir muvallaklyetıe 1 
1 devam ediyor 1 
l ILlVETEH: İ 
İ fEVKALlDE EGUHCELİ MİKİ MAVZ İ 
• • • 1 Bagtln glndflz matinede 1 
1 SOH OMIT - SEViMli HAYDUT İ : ......................... . 

Fabrikamızrn Sayrn 
Müşterilerine 

Fabrikada malları olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 
yaptınrlar. Pamuk ve çiğillerini, Pirinç ve kınntılarını imal edil
dildikle~ ~zami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hart1rln
nnd~n ısıır , hammeliye ve ardiye parası alınır. Kızışnrak kürlcn
mesınden, yanmasından, avarya olmasından , noksanlaşmasınd8n 
evsafının bozulmasından hiç bir guna fabrika sahibi mesuliyel ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan darı, l-).epek fabrikanın mahrukatı olarak 
öte~enb_eri . bil~ bedel fabrikanın malı olup buna kar~ı fabrika 
çeltıklenn ımahne kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre
ti, kın~ap parası, arabay~ yükleme hammaliyesi olarak müşteri· 
den bırşey alınmaz. lmalıye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden ayrıca 
fark alındığı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 

mu~mele vergisi ~e Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltıklerden beledıye nam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

4-15 Ceyhan : ISMAIL ZALOCLU 

i 1 an 
SEYHAN VilAY[Tf DAiMİ ENCOMENİNOEN · 

Adana Memleket Hastanesinin 1 Haziran 941. Gününden 
Mayıs 942 Nihayetine kadar bir senelik bir kısım erzak vesa
ire ihtiyacı 15 Gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme t 2)61941 Perşembe günü Saat 10,30 encümeni
mizde yapılacaktır. isteklilerin aıakıda da cinsi ve miktarı ya-

zılı olan erıakın şartnamelerini görmek üzere her gün hastane 
idaresine ve eksitlme günü de yatırmış oldukları muvakkat 

teminat ma.kbuzlariyle Vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 28 - 31-4-9 13068 

Miktarı 

Cinsi azami asgari 

Pirinç unu 300 150 
Süpürke ~00 150 Adet 

Yumurta 6000 4000 
Kepek 2600 2000 

Şehriye 80 50 
Zeytunya~ı 100 70 Ayvalık 

Mercimek 500 400 
Nohut 500 400 
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llallteılJI• ve ııılnla temızıııı1ıe llır 
da,ırın rat1e 

keıl llayrete 

Hi • 
1 

Tlcarıtlaueılall•• ı•••ız 

ADANA ASKERlİK ŞUBE
SİNDEN: 

Adanc~da mevcut ve Şubede 
kayıtlı ve kayıtsız emekli ve bihi-

mum yedek subay ve askeri me· 

murlann yoklamalarına 2 haziran 
941 pazartesi gününden itibaren 

başlanrak 1/T/941 günü ak~mına 
kadar devam edeceğinden hüviyet 
cüzdanı, askeri vesikaları ve ra
porları olanların raporlarile birlik
te Şubeye ıelmeleri ilan olunur. 

Tlrk Baıın BlrUll 
Adana mıntakaıı 

Belıllllnden 

Türk Basın Birliği Adana 

mıntıkası kongresinin 9 Hazi· 

ran 941 Pazartesi günü saat 

dokuzda (öğ"leden evvel) top· 

!anması kararlaşmıştır. Değerli 

meslektaşlarımızın o gün ve 

saatte Türksözü gazetesi ida· 

rehaneıindeki büroya teşrifleri 

rica olunur. 

21 - 22 - 29 

: ........................ : 
i Satıbk Tarla i 
ı ı 
ı Tarsusun Yaramış köyün- ı 
ı de boyacı Abdallah ağa ve ı 
ı Yusuf aia tarlalarına yakın ı 
ı üç dröt parçadan ibaret olan ı 
ı tarlalar satılıktır. Almak isti· ı 
ı yenlarin idarehanemizde Mch· ı 
ı medGörene müıacaatları. C. ı 

AlllİHPASA CADDESİ MO. \12 - TELGRAf: REMO ADAMA - TELEfON: 112 
ı ı 
ı ......................... ı 

Bunlann uzunluklan, dört metreden on metreye kadar 1 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlanmızı emerek iştihayı ke
ser, kannda ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
sız bırakır. Teblikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vu
cuttaD atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
lanış tarzı yazılıtlır. Her Eczan~e bulunur Sıhhat Vekile-
nin müsaadesini haizdir. 12761 

1 L l N 
BElEOIYE RiYASETİNDEN : 

( Baz ihale Bdllecek ) 
1 - Belediye Kanarasmda istihsal edilmekte olan Buz 

1. Haziran. 941 tarihinden 31. Mayıs. 942 tarihine kadar ol
mak üzere bir sene müddetle ve kapalı zarf usulile satışa çı
kanlmıştır. 

2 - Muvakkat teminatı 250 liradır. 
3 - ihalesi haziranın 10 uncu salı günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi belediye muhasebesindedir. isteyenler o-

rada görebilirler. 
S - Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilmiş olması şarttır. 
6 - isteklilerin usulü dairesinde ta.nzim edecekleri teklif 

mektuplanm ihale günü muayyen saatte belediye riyasetine 
vermiş olmalan ilin olunur. 24-28-2-6 13054 

, ......................................... -, 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
likaswık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa
yın ba:ran, adet za

manlannda bu gibi hastalıklardan liorunması için yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pı•atik, bir kolay
lıktır. (FEMIL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZAIELEllEN VE TUHlflYE, ITRIYAT 
MlllZlllllHOlH ARA YlllZ 

Cenup Mıntıakası deposu : Bahri Diril Ticaretlaane•İ 
Y ajca1111ii cioarı No. ~ 

• 
iş Bankası 

Klçlll taıarnl bııaplan 

1941 
l11ram1re plilll 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Afuıtoa, 3 llıincite,rin 
tarihlerintl• yapılır 

• 
iMi lllrUdJelerl --

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 > 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 ) 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklre 1, Bankaeına p•ra yatırmakla Y•lnız par• 
biriktirme. olmaz, arnı zamanlla blllhlntzl 

deneml• olursunuz 

1 
1 

Bitin Atrdarm paazeblr-· 
' 

Beyhude ıstırap çekme1 
BiR TIK KAii 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını sür'atle izaleye kafidir. Ro· 
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZlN'le 

tedavi edilir. Müessir il~ç : 

N E V R O Z l N 'dir 

NEVROZiN TERCiK 
lca/Jında G~nde j Kaşe Alınabilir. 

TORKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankasl 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samayeıi : 100.000.000 Türlt Liral' 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye .,eıtf'fı 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he '/' 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 dda çckitt:cek k 
aşağıdaki plana göre ikramiye daAıtı'acalM· 

4 Adet 1000 Liralık 4000 ıJft 
4 • 500 • 2000 •• 
4 ., 2SO ., 1000 '' 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 •• 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 tf 

160 .. 20 .. 3200 ~ 

DİKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sen~ 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tak 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 9· 
1 Mart ve 1 l Haziran tarihl•rinde çekilecektb'• 

DiKKATi.. DIKBATI. 

Saatçı Vehbi 
lut llaleal llarpı .. ,. 

Zealt, arıoa, aeller,aacar, 111~ 
ve erllell ıoa model ıaaoe 
ıer1,ıe .,. ............. ,u.. .•• , 
mlrat IUlllal edilir... 11749 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Bal 
HASTALARlll HER GOi MUSTlfl 
ECZAHAIESI OSTOIOEKI MUAYE 

UBUL EDER 

Sen•lili ... 1400 Kr. 
1 Aylıfı • • . 125 • 

lıına.r l9ln ldar•J• 
mUr•c-ı etm•lldlr 


