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l'azetecilere fU beyanatta bulun· 
mu 
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Sayfa 2 TORKSOZO 

._Askerlik Bahisleri~ J 

<L ·. H.AB RLER 
Yeni Silih 

• -#' 

Şehir havuzunda; Çorluda göçnıenler 
yapllan yüzmeler ltamamen müstahsil 

Allllu aeuceıer 1 bir hale getirildi 

Büyük harpten ıonra kurulan 
Sovyet Rusyanın Kııılordusu ıah· 
ıi bakımından her türlü imkin· 
lara malik ve sayısını istedi~i ka· 
dar , yirmi milyona varıncaya 

kadar ç<>taltabilecelı: bir cömert· 
likle ite giriıebilir<li . Böyle bir 
ordunun eline verilecek ıitahlar 
ise, Kızılorduya miras kalan va-
11taların düıük evıafından çok 
daha baıka kudret ve kabiliyette 
oldutu takdirde iıe yarıyabilirdi. 

Bunu takdir etmenin büyük maz. 
bariyetlerini , Sovyet Rusya genç· 
liği baılangıç olarak havalarda 
idrAk etti . Ve itte Kızılordunun 
yeni ıilah mera• ı da bu noktadan 
filizlenmete baıladı . 

Her fCyden evvel namütenahi 
sayıda tayyareci ve paraıütçü ye· 
tiftirerek bir istikbal harbinde 
ordusunu havada kullanmak ve 
bütün hasımları karşısında tasav
vur edilmiyecek sürprizlerle mey
dana çılı:mak emeliyle ıivil tay
yarecilik teıekküllerini ilk mektep 
sıralarına lı:adar sokabildi. Çalııtı. 
didindi ve nihayet 1935 senesinde 
yaptıtı büyük bir hava manev
raıiyle , bu sahada haı.ırlanm11 

bulundutunu yeni yeni silAhlarını 
teıhir etti. 

inkar edilmez bir hakikattir 
ki, parqütçüleri ve bunu müte
akip yapılan ikinci bir Kief ma
nevrasındaki havadan atılan tank
ların indirme imkinları bütün 
dünya efkan umumiyeıini gıcık

ladı. Bilhaua Alman askeri ma-
kamları ıiddetli tenkıtlerle bu 
yeni harp ıilAhının muvaffakiyet
sizliğe utrıyacağını ileri sürerken, 
kendııi parqütlü kıtalar ve hava 
piyadelerini hazırlamak gayretine 
hpıldı. Böylece Sovyct Rusyanın ' 
bu yeni ıilih buluıu müthiı bir 
kuvvet olarak elinde bulundur
maktan ziyade hasımlarının eline 
ıeçmif oldu. Ve Almanyanın he· 
men hemen her cephede muvaf
fak olan hava baskınlarını bu pa
filtlü hücum kıtalariyle baprdığı 

ıörilldü . 

Kızılordunun ikinci merakı bü· 
yük çaplı tenlı:lar üzerinde görül
mektedir. Almanların askeri ma
nevralarında mahzurlarını ıörerek ı 
aahiren ordularından çıkarılma-

sını emrettikleri atır tank iıini 
di§'er bütün A vrupı devletleri 
makul bularak atır tank inıaatın 
dan sarfınazar ettikleri halde , 
Sovyet Rusya kendi görilfü ve 
ordusunun ihtiyaçlarını hiuederek 
doksan tonluk tanklar infasına 
ehemmiyet verdi ve Alman sa
aayiinin haı.ırlamakta bul'Jndutu 
yetmiı tonluk tanklardan yirmi 
ton daha fazlasını haı.ırlamak su
retiyle Avrupada Alman tankla
rına karıı ayni silihla mukabele 
edebilecek kudrette yegine ordu 
olarak kendini korumuı oldu . 

Bugün için Alman motörlü 
kıtalaranın atır tanklar ıerisinde 
yaptık lan şiddetli hücumların di. 
ter cephelerde oldutu gibi kat'i 
ve tam bir muvaffakiyete dotru 
ıidememiş olmasının bq' ıca se
beplerinden biri olarak da, Sovyet 
ordusundaki ağır tankların mev
cudiyeti ve yeklınlarının fazla 
oluşu ıöaterilebilir. 

Bu tekildeki keıif ve muaz. 
um yeni ıilihlar yanında hizmete 
rirJDif daha başkftlarının mevcudi· 
yeti hakkında lr.at'i bir malmautı· 
mız yok. Çünkü Sovyetlerin Kızıl· 
ordusu her cihetten bir parça 
olıun esrarını mubaf aıa ediyor. 
Yalnıı fU var ki, hava tabiyelerin 
de ve bilhassa tayyarenin tankları 
karfı olan mücadelelerinde ıilih 
merakı bir daha kendini göster· 
miı bulunuyor. 

Vakıa tanklar büyük bir ha
reket kabiliyetine malik olmakla 
beraber elemanlan da çelik levha· 
lar içinde mahfuı bulunmaktadır
lar. Bunlara kartı harbcdecek tay-

.. enin makineli tüfekleri hi •. t ı 

tesir yapamaı. Ancak tayyareler 
üzerinde oldukça büyük çaplı 
makineli tüfenklerin veya küçük 
çaplı topların bı.;lundurulması za. 
rureti vardır. lfte Sovyet Rusya 
havacılığı tayyareleri üz.erine top 
yerleştirirken bunları daha ziyade 
havayla kara arasında ve tanklara 
lr.arıı olan mücadelelerde lrnllan -
matı düşünmüştür. Tanlı:ların tank. 
tara kartı muharebesi, tayyarenin 
tayyare ile muharebesi ,gibi nor
mal ve her zaman beklenen neti· 
ceyi verir. Fakat tayyarenin bir 
tanka karşı olacak taarruzunda ve 
bilhaasa topunu kullanaı ak yapa
cak muharebede muvaffalı:iyet ıan
ıı ne dereceye kadar lehinde ola· 
caktır. Bu husus merak edilebilir. 

itte fark cephesinde başlıyan 
Sovyet .Alman mücadelesinde Sov

yetler toplu tayyarelerini tanklara 
karıı kullanarak bu dilfünceyi hal
letmeğe çalıfıyorlar. 

Öyle tahmin edilebilir ki, 
tanklara karıı açılmış olan diğer 
mücadele ve müdafaa safhaları 
yanında tayyarelerin toplariyle 
olacak müdahaleleri lr.at't tesirli 
bir netice almasa bile, tanka kartı 
müdafaaya bir yardımda bulunmak 
imkanlarını kaçırmıyacaktır. Böyle 
toplarla mücehhez ve seri tayya
relerin yerine hafif ve uf ak pike 
bombardıman tayyarecilerinin kul
lanılmasındaki faydayı Alman or. 
dusu tecrübe etmif bulunmaktadır. 
Bakalım, Sovyetlerin fark cephe
sindeki tanklara karıı bu yeni 
tabiye sistemleri ne gibi bir ha-
sıla elde edecektir. Ve ancak on
dan. sonradır ki, kat'i kararın pi· 
kecıler veya toplu tayyarelerine 
mi dönüt bulunacatı belli ola· 
caktır. 

C:amazca lllJlllde 
çlllu lllr llıvıı 

Pazar günü Şehir Havuzunda 
mevsimin ilk yüzme teşvik müsa
bakalan 5000 den fazla bir seyir
ci kitlesinin huzurunda yapılmıştır. 
Baştan nihayete kadar büyük bir 
alaka ile takip edilen bu müsaba
kalar 4 kişilik dar bir hakem kad · 
rosunun idaresi altında bulunma· 
sına ratmen hiçbir aksaklık gös
termeden muayyen zamanda niha· 
yetlenmiştir. 

Yüzücülerimizin hemen hepsi· 
nin çok genç yaıta bulunmalarına 
ve metodik çalışmalara henüz baş
lamalarına rağmen netice, elde e· 
dilen dereceler, çok dikkat ve 
memnuniyete şayandır. 

Teknik neticeler : 
100 metre serbest 
t - Lutfi - 1,23 
2 - Ihsan - 1,28 
100 metre sırtüstü 
1 - Mecit - J ,53 (Y eııi Ada· 

na rekoru) 
2 - lsmail • 1,54 
200 metre kurbatalama 
1 - Muharrem - 3,28 (Yeni 

Adana rekoru) 
2 - Halit 4,21 
1500 metre mukavemet : 
1 - Muharrem · 30,10 (Yeni 

Adana rekoru) 
2 - Adil • 30,30 
Kuleden atl•ma : 
1 - Necdet 36 puan 
2 - Abdullah 35 puan 
4 X 100 bayrak yarışı : 
Bedri, Suat, Nihat, lhsaıı'dan 

mütetckkil takım, çetin bir müca
leden sonra 6,31 dakikada müsa
bakayı kazanmata muwffak ol
muşlardır. 

Küçükler arasında iki katego
ri arasında yapılan müsabaka çok 
etlenceli olmuş ve valimiz tarafın 
dan bu kategorilerin birincilerine 

Yeni mahsul 
klevland 

Bölıemizin yeni yıl mahsulün 

<len ilk klevland kütlüıü çıkmıı 

ve dün tehrimize gf':tirilmiştir. 

Çiftçilerimizi kutlar, yeni yıl mah· 

ıullerinin berr.ketli 

ffiı.;llOİ ederiE. 

olmasını te-

Bad•alı, erlleldl 
-Dokuz kiıi ara•ında-

blr IEavga old• 
Akkapının Oağlıoğlu mahal· 

lt-siııden Şaban Birdq, Sabit Bi
daş, Hatun Bidaı, Yusuf Bidq, 
Meryem Bayıldıran, Kerime Ba
yıldıran, Ahmet Görgeç, Emine 
Görgeç ve Osman Ayman adla
rında 9 kadın, erkek, aralarındaki 
eski b :r hüsumetten dolayı kav
ga etmifler ve birbirlerini sopa· 
larla yaralamıılardır. Suçlular 
Adliyeye teslim edilmişlerdir. 

c:., ....... llUb 
bir llıvllı old• 
Ceyhan : 4 (Türksözü .Muha· 

birinden) - Ceyhanan Kırmıtoğlu 
çıftliQ'inde oturmakta olan Gök· 
sümlü Süleyman otlu Hacı ile ay 
ni köyde oturan lbrahim otlu Os
m"n arasında, bir biçak mesele-

sinden dolayı bir gavka çıkmış 

ve neticede Osman sol kolundan, 
Hacı da arkasından yaralanmıştır. 

Osmanın arkasına saplanan bı· 
çak akciğerine kadar girmiş oldu
tundan yaralı Adana Memleket 
Hastahanesine gönderilmiştir. 

1 

Çorlu; ( Hususi ) - Göçmen 
iskanı tn keıif bir bötıemiz bu 
lunan Tı akyarıın çolc göçmen yer
lrflirilen bir kazuı Çorlu'dur. 
Kauya iıkan edilen ; killtiirleri
ne ıöre ekmetini topraktan, su
dan, kafa ve adalesiyle çıkaran 

her iş bölümüne mensup vatan· 
dq toprak, at, araba, hayvan, 

ziraat alit ve sanatkar edevatı nak
di muavenet ribi her türlü yar
dımı hiikümetten ıörmOt ev ve 
lı:öy sahibi olarak müstahsil hale 
getirilmiflir. Ötrendiğime ıöre 
Çorlu arazisinde köycülük eau· 
!arına ıöre 10 lıöy kurulmuı ve 
43 köyde de ilave suretiyle yüz
lerce ev inıa edilmiıtir. 

Her türlü ııhhi, zirai prtlar, 
göz önünde tutularak modern bir 
tarzda inp edilen bu köyler, 
toplu manzara :ve kırmızı beyaz 
çehreleriyle ıö&leri çekmekte , 
gönüle ferahlık vermektedir. 

Bir doktor olan vilAyet iıkin 
müdürü Ferruh AyoQ'lu ıöçmen· 
lerin iskan, ııdal , zirai, idari if· 
lerınden bqka sağlık durumlarile 
de alakadar olmakta • bizaat mu. 
ayene etliği hastaları tedavi altı
na aldırmaktadır. 

Çorlu isUn memurları da 
eöçmenlere ait her türlü müraca
at ve muamelitı, kolaylık ve aü
ratle yapmaı. tadırlar. ..,. .. ......... 
Yapdı• Bılrlrat 

Ço' Güzel E•erler l ulundu 

Konya :4 ( Türksözü Muhabi
rinden) - Alieddin tepesinde ya· 
pılan hafriyat hakkında elde etti· 
tam son mahlmah aıatıya yaz.ı-

yoruz: 

Camuzcu köyünde Ömer otlu 

lımailin kerpicini kesen Ahmet 

otlu Ali Şımıek ile arkada11 Bes. 

ninin Kıdıf köyfinden Bekir otlu 

Mehmet Y almaz arasında, bir 

alacak yüzünden kavıa çıkmıı ve 

Ali Şimıek arkadaıını demir kü · 

rekle yaralamııtır. Yaralı hasta

neye kaldırılmlf ve auçlu da Ad

liyeye verilmiftir. 

teşvik mahiyetinde olmak üzere, 
birer mayo bedeli ikramiye veril· 
miştir. Bu müsabakaların ikincile
ri de Bayan Güzide Üstün tarafın· 
dan ikişer çikolata ile laltif edil
mişlerdir. 

- . 
Tepenin ince Minareye bakan 

kısmında yapılan hafriyatta elde 
edilen neticeye göre Oamalı. Sel· 
çuk, Biuns, Roma ve Helenistik 
devri eserleri ile Frikya kültür ta· 
bakalanna rastlamışbr. Bu arada 
MilAttan önce 7 • 9 ncu asırlara a
it eserler de elde dilmiştir. Bu son 

l'Url JOllUD 
Atlalla mıhıllllerl 

Müsabakalar heyeti umumiye· 
si itibariyle önümüzdeki karşılaş

malar için müsait intibalar uyan
dırmııbr. 

lagWz llava 
ı1111retıer1 

Londra : 4 (a. a.) - Av tay· 
yarelerimiz yeniden Manf denizi 

Gençleı imizi tebrik ederil. 
üzerinde faaliyette bulunmuıtur. 

Bir çok dilfman hedeflerine hü

cum edilmiştir. Karakol gemileri 
yerde bulunan tayyareler, Asker

ler ve bir tayyare meydanı tayya
lerimiz tarafından şiddetli mitral· 

1941 Enternasyonal lzmir Fu

anndaki Türkiye Ticaret ve Sana· 

yi Odaları pavyonunda teıhir edil

mesi için Adana Tic.uet Odasın· 

dan istenilen bölremizde yetitcn 

pamuklarla, yerli muhtelif renkli 

dokumalar gönderilmiştir. 

Vilctyett• m•~aniyetler 

Seyhan Nafia Müdürü B. Sa
lim Semih Somcr'e bir ay mezu
niyet verilmiştir. 

• 
Vilayetimiz nüfus müdürü B. 

yöz ve top ateşiııe tutulmuflur. 

Dört düıman avcısı düıürülmütür. 

Tayyarelerimizden biri kayıptır. 
Şevket Taştan'a bir ay mezuniyet 

verilmiıtir. 

1 
UZABLABDAN BABIB - ... ı ---

Çocuk otelleri -Dünyamn en büyük ağacı 
Norveçte Oslo şehıindeki nebatat akademisine, 

dünyanın en yafh ve en büyük ağacınm nerede 
bulundutu sorulmuttur. 

Bu baya verilen cevaba ıöre, dünyanın en 
büyük ve yaşla atacı Kaliforniya'da ••Milli Park,. 
da bulunuyormuı. Bu çam nevinden bir ataç olup 
bir zamanlar yüksekliti 2,076 metreye çıkmış. ilk 
dallan yerden 140 metre yükseklikten baılıyormuş. 
Kütüpnün yerle temas eden kısmı 1 metre kutrun· 

da imiş. 
Hesap edilditine röre. bu atacın kütütü 7 ,655 

ton atırhtında ve 5,06S metre hacmindedir. Kesi
lerek parçalandıtı zaman aksamı 33 varonlu bir 
trenle taşanabilecckmif. Kalın olan dallarının uzun· 
lutu da 44 metre imiş. 

• • • 

Berlinde ilk defa olarak iki çocuk oteli açıl

mıştır. Almanyada çocukların şehirden çıkarılarak 
dış ellere, köylere sevki sulh zamanındaki gibi öy· 
le kolay d~tildir. Bütün trenler mütemadiyen asker 
ve malzeme taşıdığından çocukların sevkıyatı için 
fevkalade sefer yapamamaktadırlar. Yapsalar bile 
garlarda, duraklarda çocukların beklemeleıi icap 

etmektedir. 

Bunun içindir ki, çocuklann otellerde sıtındml· 

ması düıünülmü~ ve bu maksatla Berlin civarında 
Grünenvald'de 300 ve Şarlotenburg'de de 200 
çocuk için birer otel açılmııtır. Çocuklar bu otel
lerde, başka yerlere sevkolununcaya kadar gece
lemekte ve hemşireler tarafından kendilerine bakıl

maktadır. 

hafriyat neticeaine göre, büyük 
Orta Anadolu ve bilhassa Anka
ra · Konya Prehistorik. yolunu keşf 

eden ve bunlarda tesbit edilen 
kültür devirleriyle yakındanali kadar 
bulunan Alleddin tepesinin §İm-

diye kadar zannedilmekte olduiu 
i'ibi bir tepe değil, tam manasiy
le bir hüyük oldutu hafriyat he-

. yetince tesbit edilmiş bulunmakla· 

d r. Frikya devrine ait az rastla
nan, Üzerleri resimli çanak, çöm· 
lek parçalan elde edilmiş ve re· 
ne bu devre ait mimari dıvarlara 

da tesadüf olunmuştur. 

Alaeddin köşkü civarında ya
pılan araıtırmalarda da saraya ait 
temellerden bir kısmı daha mey. 

dana çıkarılmıı ve köşkün yıkıl
mak üzere bulunan kasamlannda 
araştırmalar yapılmak için ba11 
tahkimata lüzum görülmiif ve i
cabına tevessül olunmuıtur. 

811111 ...... 
MecUll aÇlldl 

(Birinci sayfadan artan) 

resi ve bütçe encümeni mazbatası, 
Devlet memurları aylıklannın 

tevhit ve teadülünc dair olan 
3666 sayılı kanuna bı.j'lı 1 nu
maralı cetvelin Adliye VeUleti 
kısmında deA"ifiklik yapalması hak 
kında kanun llyıhaaı ve bütçe ve 
Adliye encümenleri mazbataları 

konUfulmUftUr. 

S Afustos 1941 

Kelimeler Üıtünde 

lnt elligensia 
B ir okuyucu "lııtell g;onsia. keli· 

mesinin ne demek olduğunu 
soruyor. 

Bu, Rusçııdan diğer dillere 
geçmiş beynelmilel bir sözdür. 
'"Münevver .sınıf. dem•ktir. 

E•iden. okuyup yazmak, ek· 
seri memleketlerde oldutu gibi, 
Rusyada da papazlarla asil sınıf 
mensuplarına hastı. Fakat sana)'• 
ilerleyip şehirler teessüs ettiği nis· 
bette, köylü, esnaf ' 'e sair ha.ile 
çocuktan da, mekteplerde okudu· 
lar; serbı s• mesleklere intisab rtti· 
ler, yahut memur sıfatiyle kullanıl· 
dılar. işte bu yeni içtimai zümre· 
ye Ruslar, "intelligcnsia. adını 
vermişlerdir. lhtililler ve inkıliplar· 
da da bu sınıfın, bir içtimai sınıf 
olarak, ne muhafazakar, ne yr.ni· 
likseverlere kati ve yekpare müıa· 
hereti görülmemiştir Zira, içtimai 
yatçıların tasniflerine göre, intelli· 
gensia muayyen mizaç ve meşre· 
bi olan bir sınıf detildir: Aıası 
muhtelif tabakalardan çıkmı~lır 'ile 

içinde her türlü temayüllerde o 
lan lan vardır. 

Ruslar, intelligensia'nın beher 
ferdine (bl:r.im harflerin telaffuzile:) 
intellirent derlerse, bu tabir be)'· 

nelmileUeşmemişhr. 

--------------

•taı•n•• 
TÜRK/YE Radyou 

ANKARA J<adgoıo 

SALI 5.8.941 

7 .30 Proi'raıo ve memleket s•· 
al ayarı 

7 .33 Müıık : Hafif Parçalar 
7 .45 AJANS baberlerı 
8.00 Müzik : Hatif proııranııı> 

devaıw 

8.30/ 

8.45 Evin Saati 

12.30 Proııram ve aut ayan 

12.33 Müzık : Türkçe plaklar 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müz.ik : Türkçe plaklar 
13.15/ 
14.00 Müzik : Karı11k proıırasıı 

18 00 Prorram ve memleket si 

at ayan 

18.03 Müzik : Radyo Salon oı· 
kestrası 

18.30 Serbest 10 Dakika 

18.40 Müz.ik : Radyo Salon or 
kestrUI 

19.00 Konuşma (Yuva saati) 

19.15 Müzik : Radyo Salon or· 
kestrasa 

19.30 Memleket saat ayan ~ 
ajana haberlui. 

19.4S Müzik : Karıflk Şarkıla' 
20. 15 RADYO GAZETESi . 
20.45 Müzik : Opera potpuriterı 
21.00 Ziraat Takvimi ve Topr~ 

Mahsulleri Borsası 

21.10 Müzik : Saz 

21.30 
21.45 
22.30 

Konqma 
Müzik : Büyük Fasıl .. 

• 117 
Memleket saat ayarı, •111 

j)ilı 
haberleri; Esham- Tah" 

Kambiyo • Nukut eorsJSI 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans 

2:! 55/ 
23.00 Yarınki program ve ~·P'· _ ___:~ 
Zart ıuırllll tı_.., 
Nil 

d p 12 
Adana aıkerlilt ıubeıin e 111111 

tqriniaani 926 tarihinde • hl• 
oldu~um 3475 numaralı t~r ,. 
tezkiremi zayi ettim. Y~ni•i~ı ol 
lacatımdan eskisinin huklll 
madıtını ilin ederim • . oı• 

Kayacı inin Tace~dıP ol''" 
hallcaind~n l{adır d. 

315 dotumlu HaJll 
1 

soraıeli 



,. 

r· 

sı 

:ı· 

llaıta sona siyasi 
laaııyetı 

Londr . 4 
lllta ~o a. (a. a.) - Gazeteler 
i~ıı n~rıda mt-vzu bulmuş olan 
~ırat~Uhirn hadiseler hakkında 

:ı i : bulunuyor. Taymisin 
tıt lıır ~hatriri, Reisicumhur Ruz
ttr0ı a lfldan kararlaştırılmış olan 
b bi;trıbnrgosunun Japonya için 
Ot, Ve darbe teşkil etti~'İni yazı. 

Ctc v ŞUrıları ilave erli yor. "İn 
ııı 11 •• 1c Hollanda Hindistanında 

~ " 1 tcdb' •t•~a ırlerin alınaca~ı Lon-
l; Zarıneôilmektedir. 

l\>dtttrt Hopkin<lin Lonciraya 
1'1''-i ttkkıncia Deyli telgraf 
~kov trıuharriri şunları yazıyor: 
tliı "'adan dönen Hopkins Ba~

l )-Ot 'I tGırııcıeç·ı ve Eden'e Moskova 
~eıı tı hakkıııda izahat VN· 

teç cc~~~r~ra Birleşik Amerikava 

tı,ı. Berlln 
, ~~na,maıarı 

~r ~ ırınci sayfadan artan ) 

Alrnanyaya terketıneğe 
ı c.tınckten ibarettir. FraO'ia 

•ıtıparatorluğunun bir kıs
, tcneb' 1.,~ad 1 kıtaların girmesine 
~ttı c etmiştir. Bu yabancı 
~a~ er işgal ettikleri Fransa 
'cakb~da askeri harekat hazırlı· 

di · Fransız milletine dost 
tdiı~er ınilletleı aleyhine tev· 

ille · ·ı ~ ılım.ılı vardır. 

~llRA RADYO GAZETESİ 
ı .. mit' . ~ır •ncı ı;ayfadan artan) 

ıİıtJapoııyanın pdrola büyük 
bi~Yacı olduğu ve bunun mü

n t: kısmını AnıNikadan te· 
l.. ;·ıed·..,.. • d Ş' d' ;ııtııı •ıcı malum ur . ım ı 

\:da içıo µdıol mühim bir 
llt 

~itle· • 
1tlc tıka petrol ihracını kon

aldıkt 
lı an soııra bu vaziyet 

tırıcı 
c el a Japonya ciddi bir en-

~l a l.lYtrıalttadır . Amerikada 
ana\/" 

~ıı, b J ııne de hükumet el 

" ~~akta_d_ır_·--~--~ 
:"1arın sık ıık 

r /t '••u meselesi 
~~ qf"1Qkaleden artan ) 
~d· l!tı, k 

1 'dil aıı~ııunun esaslı şekilde 
· ece~ı hakkındaki haber-

~ (::tıa 
~tlrıcie kanunu, Cllmhuriyet 
~ b çıkmış, yeni bir kanun 

\ tacı 
1
erabcr, şimdiye kadar 

~~ ~:t'tsı ~ u~ramışhr. Halbuki, 
~~ <rıtci c 1• hukuk ilmi gösteriyor 
~;ıı ce~~'Yctin başından b eri, 
~ ~ıı 1Yttlerde en az değişen 

t 1 Ccı, k 
d~ Cctııiy a anunudur. Kanun, 
t. ~lıııtı ·rette müşterek amme vic-
"11 ' 1 ad · l .. 11ttır.. esıdir. Ceza kanunu, •v ·•ıe v· llt :cılj Ve ıccJanııun en derin, en 
ı.~~trı d bundan dolayı en az 
\ıı,_~~ıtı uygularırıı ifade eder. Jn
ı "ille: • CI\ e.sk. d . . 'ttı '<icct ı evırlerdenberı, 
~ttııcid arıın?a en kuvvetli his-

' ı · iıksiiı~ cttıa-i için sert ceza 
•U!ı:t rııelde bulunduğu ahla· 

~t c~ Çok d ı<.. • • B 
•ltıi" t e5ışmeınıştır. u, 

I}' JC tc b ~ . . 
ı tt ~ oylcdır. Aynı me-

ı,t~tde c~Uınrcsirıe mensup mil
~hı~ z~ kanunları arasında 
it,~ • bclk~ıbidır. Böyle olduğu 
'tti t, c,~ 1 

tatbikata aid madde
\ ~ ~~Y~ka kanunu, bizde, hakim
dııı1 Qt, 1• tercddüdlcre sokacak 
""l!tc ~•sa 

IJ~tad ıarnaııda çok ta· 
• 1' e ı. 
'ltt tılefltıi . . 

• l>GtG cdıhr ki, Adliye Ve-
~e lı.ıtilra~ hu tadilleri iÖ2Ö· 
trıi:ico ' Ceza kanununu sürat

~:ıı ~İUi L ~neşretsin. 
t.. ıı uurı . 
'\l~i 0 Şekil Yeınız. ve idare ciha-
~ ıı "e ir-r de tekamül ediyor ki, 
t ~ " 1 tııaı 1 ~h tı,11 ~lldeı . . ıs a atımız.da ka· 

c: ıı-· t'rırıırı .. 'k k d ciı~ ,ıı~id statı ., u • 
ıı. c daha az mühtaç o-

/.{,,. 
~rııe-'J1• .. 11

" •• SADAK 

' =-

Iranın 
Vaziyeti 
ıran matbuatı 
neler yazıyor? 

Tahran : 4 (a.a)-D.N.B. ajan· 
sı bildiriyor : Yarı resmi Journal 
de Teheran gazdesi "Uydurma 
nE'Şriyat,, baş.ıklı bir başmahle
sinde son zamanlarda ortaya çı · 
karılan bazı şayiaları nefretle kar
şılamaldadır. Bu şayialara göre 
beşinci kol denilen bir grupa 
mensup kimseler gı'.iya, Iran ile 
Afganistanda ve Türkistaoda bir 
takım mu zir faaliyetlerde bulun· 
maktadırlar. Bu faaliyetlerin ce
nubi lran'daki petrol istıhsalatı 
için bır tehlike teşkil ettiği de ay
rıca ileri sürülmektedir. 

Ayni gazete, bu yalan habt•r· 
lerın bir entrika mahiyetinde ol· 
duğunu yazmakta ve bütün Iran 
matbuatının göze batan bu haki· 
katı muşahede etmiş bulunduğunu 

kaydeylemektedir. 
Mezkur İran gazetesi, bu hu· 

sustaki yazııında t."7.cümle şöyle 
diy<ır: 

"Bu tamamiyle uydurmadır. 

lran gazeteleri bu yalanların ınem 
leketin sulh ve sükununu ihlal et· 
mek gayesini istihdaf ettiğine ka
ni bulunmaktadırlar. 11 an harbin 
baılangıcındanberi tam bir bita
raflık siyaseti takip etmiş ve bu 
suretle dünyanın bu kısmıııda ı;ul 
hun idamesine hizmet etmiştir. 

Muayyen bir takım işler gören 
mahdut miktarda ecnebilerin Iran
da bulunması , bu 2ibi uydurma 
ve tahrik edici mahiyette haber
lerin ne kadar gülünç olduğunu 

gösterir. 
Bazı ecnebi gı upların lruııh· 

larla işbirli~ i yaptığı hakkındaki 
iddialar da ayni derecede gülünç 
tür. Bilakis bütün İranlılar sulh 
ve sükunun mu haf azası uğı unda 
hükumetin takip ettiği siyasete 
müzaheret hususunda müttefiktir
ler. lranda herkes sulhuu dev~· 
mını ve bu sayede memleketın 
inkişafını istemektedir. 

Bu itıbarla hükiimetiu siyase
tini güçlüklere maruz bırakabil~ · 
cek olan bu gibi entrikalara lııç 
bir lranlı müııamaha edemez.,, 

lran matbuatı , bu yalan ha 
betleri neşredenlere hitap ederek 
bu hayasızca propagandava niha· 
yet vermelerini talep etmektedir. 

BopklDs din 
Londraya dindi 
Londra : 4 ( a. a. ) - Ruı.

veıtin şahsi mümessili Hopkins 
Pazar günü gece .> arıııı Moskova

dan Lvndraya avdet etmişt~-

BOR SA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CiNSi En-az-En çok 

K. S., K. S. 

Koıa \ 
Klevland Ç. ___ 

1 
62,50 

Klevl nJ ,- 00,00 
Klevlandlı 00,00 
M. Parlağı 00,00 00,ôö 
P. Temizı - 46,00 -48~00 
Kapı malı 

00,00 
- 0,00 

1 

Y. Çiğidi __ 
K. Çığidi 
- Susam ---· 

süfcfay yerli 4,25 
Arpa 4,06 
Yüiif-~ - 5,o3 

1 7,75 
-s:ıs-

6.so --
4 • 8 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından 

(f raıık) ._!r~nsız ı --~-..__: 
(Frank) ısvıçre _ 

(Sterlin) ing~ı - 5.2.i__ 
(c5öi8r) Amerikan l32.2<!_. 

Uzakfarkta Japon 

filolarının bombardımanları 

Bangok : 4 ( A . A.) - Roy 
tt>r bildiriyor: Japoııya şimdiye 
kadar n•smi bir tebliğde bulun· 
mamışsa da Siyamın Mançuko ve 

Nanki ı ı lıükCım~tl~ıini t;ınıması için 
iki taraf arasında gayri resmi mü

zakerele.r cereynn t'llıği ıııalüm · 
dur. Siyam bu iki lıükôıneti tanı
dığı takdirde vaziyet slıratle inki
şaf edecı ktir Siyamın yalnı7. başı· 
na kaldığı iddia edilmektedir. Av· 
rupada bir hayat memat .mücade
lesine girmiş bulunan İngıltereden 
taahhütlerini genişletmesinin bek· 
lenemiyeceği söylenm ktedir. 

Buna mukabil, dilediği takdir
de Amerika Siyamın istiklalini 
garanti edebilirse de .. Ameı i.kanııı 
böyle bir harekete mutemayıl bu· 
lunduğu hakkında bir ifadeye te
sadüf edilmemi~tir. Şimdi müthiş 
Japon kllvvctlerinin Siyamııı şark 
hudutlarında toplarıdığ·ı herkesce 

malumdur. 
Tokyo : 4 ( a. a. ) - Domei 

Ajansının bildirdiğine gör~. Japon 

donanmıısırıa mensup tayyare tt'
şekkülleri dün öğledt:n sonra 
Hang - Cav - Yakşev'ı ve Deho
ııan eyaletinde Çiııg · Yangı bom
balamışlıırJır . Askeri hedefleı 
üı.cr iııJ!" t11ııluı ca tuhı ip boıııba 
lar ı atılmış ve bü) ük yaııgııılar 

çıkarılmıştır . 

Gt'Çt'll haftaııın ilk yarısında 

ft-ııe havalar yü1üııden duı muş 
olan hart>kfita yeniden başlayan 
donaııma lıava kuvvdleı i Çunlıng I 
ile Seçuvar eyaletinde nıütc·addit 
şehirleri bombalamışlardır. 

Tok) o : 4 ( a. a. ) - Say
gondnn gelen bir habere göre , 
Fı ansız HiııJiçinisi ile Siyam aıa

sıııdıı lıudud tayini hakkındaki 
müıakerdt>r t:) lülün ilk günümle 
başlayacaktır. 

Bir Hollanda gemisi bir 

vapuru müsadere etti 
Batavya : 4 ( a. a ) - Bir 

Hollanda harp gemisi Hindiçirıi· 
de!n gelmektı- olan 7135 ton hac
minde Dükle vapurunu müsadere 
etmiş ve Cavada Talsojon Kub
rike göndermiştir . 

• 

TORKSOZO 

Sovyetıere göre, 
Almanlara gö.re 

( Birinci sayfadan iırton ) 

deniı füısüııü b11ınb11laın ışlarclır 
Bazı küçük lııgiliL teşekkülleıi 
Berlirı Ütt'ı indr- u ı;alıilmiştir . l hılk 
arasında biı nıiktaı ı.ayiut olmuş

tur . 
Moskovıı : 4 ( a. a. ) - Sov

yet h·bliği : 3 Ağustu,ta kıtala

rımız Smolerısk , Koı uı.tieıı ve 
Biyelya , Çerkof istıkamt"tlcrinde 
ve cephenin Estoıı) n mırıtakasııı· 
<la düşmana karşı muharebeye 
devam etmişlerdir. Düşmanın mo
törlü cüzütamlarına , piyade ve 

topçusuna hava hücumları yapıl

mıştır. lki ağustostaki hava mu
harebeleri esnasında hava kuv
vetler imiz 19 tayyare 1'aybederek 
düşmanın 31 tayyart"sini tahrip 
etmişlerdir . 

3 Ağustos gecesi Moskovaya 
akın esnasında iki düşman tayya
resi düşürülmüştür. Bi1im hiç bir 
kaybımız olmamıştır . Baltık de
nizinde bir düşman dtni1altısı 

batırılmıştır . Jki ağu tosta Kös 
tenceye yaptığımız akııı esnasında 
bombaların , içinde bir düşman 

torpidosu bulunan bir havuza ve 
limanda demirli bulunan gemilere 
isabet ettiği tesbit edilmi~tir. 

Moskova : 4 ( a. a. ) - Ko

münist enternasyonal mecmuası 

yazıyor : Harbin ilk üç haftasında 

yalnız Alman k&) ıpları t'Sir , ölü 
ve yaralı olmak ü1.ere bir milyoııa 

baliğ olmuştur. Ayııca 2300 tay· 
yare ve 3000 tank tahrip edilmiş 
tir. 

Züı ih : 4 ( a. a. ) - Nasyo· 
nal Zaytung İsviçre gazetesinin 
Bertin muhabiri diyor ki : 

c - 150 kılometrelik bir cep 
he üzerinde iki haftadanberi de
vam t"den çetin muharebelerde 
Almanlar muvaffakiydli baı.ı çe-

virme hart'kellt'ı i yapmışlardır . 
Fakat bu çenbeı kı i kırmak içiu 
Rusların trşebbüsleri her ı.amaıı 

muvaffak olmuştur. 

Londr,1: 4 (a. a.)- Burada h5.
kim olan kanaate göre, Almanlar 
Sovyet ordusunun mukavemetini 
kırmak için üçüncü bir yıldırım 
harbine hazırlamaktadırlar. Al
manlaı ın şimrliye kadar işgal et
tikleri yerlerdeki yolların ve diğer 
tesisatın tahrip edilmiş olması 

orduları çok ferıa vaıiyete sok· 
muştur. Bunun aksine olarak Rus 
ordu,unun gerisindeki yollar ve 
diğer tesisat muntazam olduğu 

için Almanların bir üçünçü hare
keti aleyhlerine olarak neticelen
mesi pek muhtemeldir. Bahusus 
iki ay sonra kış mevı.iminde bu 
mıntakada hüküm süren soğuklara 
Almanlar tahammül edemiyecek
lerdir. Ve motorlu kuvvetleri de 
tamamen muattal kalacaktır. 

iş Bankası 
Küçük tasarral hesapları 

1941 
İkramiye pllnı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 /kincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 1000 Liralı1' 2,000 Liıa 
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 ) 

Tllrklyo 1, Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aym zamanda talihinizi 

denemiş oluraunuz 

Sayfa 3 

amuk eksperi ahnacak 
Birliğimize alınacak iki pamuk eksperi hakhnda evvelce 

il3ıı edilen şartlarda tadilat yapılmıştır. 

Bu vazifeye talip olan'ann 6 Ağustos çarşanba akşamına 
kadar Umum rndürlüğünıüze müracaatları ilfın olunur. 

Çakurooa Pamuk Tarm1 Satı1 

13302 3-5 Kooperatifleri Birliği 

----------~_,.....__..--~----

Müdür ve muhaseci ahnacak 
Birliğimize bağlı Satış Kooperatif eri için Müdür ve Mu

hasebeci yetiştirilmek üzere vazifeye ta ip olan lise mezunları
nın yeni şartları öğrenmek üzere nihayet 6 Ağustosa kadar 
Umum Müdürlüğümüze müracaatları ilan olunur. 

13303 3-5 
Çukurova Pamuk Tarım Satı 

Kooperatifleri Birliği 

i LAN 
ADANA BElEDİYE RİYASETİHDE 

Belediye kanununun 19 uncu maddesinin il.inci fıkrasına tev· 
fikan Belediye encümeninin 27-5-941 tarih ve 858 numaralı 
kararile müsaadesiz olarak yüzme havuzur:a girmek ve nehirde 
yıkanmak yasak edilmiştir. 

Bu yasağa aykırı hareket eyleyenlerin : 

(-Cezai ehliyeti haiz olanların kendile:ri ve olmayanların 
ebeveynlerinin) maktuan on lira hafif para cezasile tecziye 
edilecekleri. 

·------- -- --~--~--

Devlet Hava Yolları 
Müdürlüğünden: 

Umum 

48941 Pazartesi gününden itibaren Ankara - lstanbul 

arasında yolcu, posta, bagaj ve gazete nakliyatına başlaıınc"lk

tır. 

Tayyarelerimiz aşağıda yazılı saatlarda hareket ve muvasa

lat edeceklerdir. 

(Pazardan mada ber glln) 
ANKARADAN hareket 

Saat 
15 

Dakika 
25 

IST ANBULDAN hareket 

Saat Dakika 
8 40 

ANKARADA: 

IST AN BULA muvasalat 

Saat 
17 

Dakika 
40 

ANKARAYA muvasalat 

Saat 
lO 

Dakika 
25 

Tayy.ıre yolcuları Merkez P. T. T. binası önünden saat 
15.00 de hareket edecek otobüsle. 

ISTANBULDA: 

Sirkeci garından saat 7.40 da ha,..eket edecek trenle mey· 

danlara gideceklerdir. 

Yeşilköyde istasyonla Meydan arasında ayrıca otobüs servi-
si vardır. (50 4) 3-5-6 13306 

-----. - -
~~==~~~::::uuuu::::a::::::::::uuu~~~ 

M N 
R " 
R " 
M " 
M " R ~ 
R ~ 

H " M h 
M " 
: Bfltfln Aftrııarın panzeblrldlr. ~ 

: Beyhude ıstırap çekmeyiniz ~ 
: BB TEK KAŞE = 
: NEVROZİN ~ 
: Cu muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla- ~ 
R ııııı sür'atle izaleye kafidir. Ro· " 
ft mali:tına evcaı, sinir, maf al ve ft 
R adde ıstır pları NEVROZlı 'le M 
,. tedavi edilir. Mües ıril1i~ " 
a h M N E V R O Z 1 N 'dir Jı 

: NEVROZiN TERCİH EDİNİZ = 
R M 
: icabında Günde 1 Kaşe Alınabilir. = 
~::=~s:::::=:xcr::~::cı:::::~ 



Sayfa 4 TCRKSôZO 5 Ağuztos t941 

PHI LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSiZ İŞlEME, UZUN ÖMÜ R. 

--~ F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
. . 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : no 

"Radyolin11 harikulade mües
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

de parlak neticeler veren : 

"Radyolin., sizi terkibi meçhul H 
ve birkaç misli pahalı ecnebi H 

müstahzarlarından da müsta~- R · kişinin tercih ettiğ'i yegane diş 

macunu haline gelmiştir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve güzelliğin-

ni kılmıştır. R 

• 
RADYOLIN 

.. 
A 
A 
A 

" R 
Zk#X#A#fi # n:xg ** # '* # uu:ccuuuvu:n:zz:21 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE · İN6İl TERE iTTif AKI YE 

BOYOK BRİTAHYA İMPARATORLU~U 
: = YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK === 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 • 2000 " 
4 n 250 .. 1000 " . 40 100 4000 

" " " 
100 " 

50 " 5000 il 

120 .. 40 " 4800 il 

160 .. 20 .. 3200 .. 
DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~-~..,.._.... ............... ..._.._ .... ~-~~ 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANE~İ 
~~Olınl.J 

("""""""""""""""" .... """"" .... 
Abone ve UAn_ 1_ rJrlÜ1RK§öz-011 

,artları GONOELIK ~E - AOl\NA ı 
ı Sahip ve Başmuharriri • ıı 

1 Sene/iti · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aylıtı . • . 125 • - ı 

l 
_ Umumi Neşriyat Müdürü ı 

llAnlar için idareye MACi D GÜÇLÜ ı I mUr•caat etmelldlr _ Bo.,ıd•O• ' :', TORKSOZO Molb•~ı 
""" .... """" .... " .. """"~~-""""""! 

ile geçer . 
Havaların serinledir,ı~ 

günlerde alacağıllıt 

tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundurıııak olmalıd1'' 

. 
M Kalbi bozmadan, mide ve böbrekter

1 

~ yormadan ıstırapları dindirir. 1 

N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınırı'ı 

" " 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinıı. 

M: u:uuAA#**tiA•AA#A# 

SEYHAN P. T. T. MOOÜRLOGOHOEH : .1, 
1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli nıeıPurı ile 

ücretli stajyerliklere orta mektep mezunları müsabaka 
nacaktır: . l pt~ 

2-Müsabakada 10, 9, 8, 7, numara almak suretı~ e ac 
ve iyi derecede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 }ır;e 
memuriyetlere; 6 ve 5 numara almak suretiyle orta e ~ 

··ıet 
muvaffak olanlarda takdir hakkı idareye ait olmak u dit• 
ve 30 lira aylık ücretli stajyerliklere tayin edilecekler a ~ 

3 - .Staj devresinde muvaffak olanlar maaşh veY 
memurluklara geçirilecektir: ıJ eJr 

4- Müsabakada muvaffak olanların idarenin te" 
yerde vazife kabul etmesi şarttır; .. 11c~ 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 u10rif 
desindeki şartları haiz olmakla beraber devlet 111~0ı111M 
iık defa gireceklerin otuz yaşım geçmemiş olması ıaı grı~u 

6 - Müsabakaya girmek isti yenler 1918941 . S~~~e 5e' 
şanıma kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle bırlı 
P. T. T. Müdürlüğüne müracaat etmelidirler:. 10 diJ ~ 

7 - Müsabaka 2018/94 l Çarşamba güni.ı saat 1'~1 1 
lacaktır. 1-5-10-15 


