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HITLERIN NUTKU VE 
SULH MU \MMASI 

FERiT CELAL G0VEN 1 
Ankara : 20 Temmuz 'ô4ö 

lr={J ith r. dun Beri in Kroll opera 
binasında, son gunlerde bt kle-

nen nutkunu verdi. Şu dakikaya ka· 
dar nutkun asıl me:tni dimize • . 
d 

. . .,eçmış 

cğı 1.hr. l 1 ulasalardan a l ld ıh n aşı ·~·na 
EÖ~c ' Ilitlt-r ' V er~ay hak sızlıklann· 
d an . on ay içinde g c>çen h:ırp safha-
larından v bu h l · . c arp erın ıcrası su·a· 
!lında Alınan ordularının göstcı·miş ol 
clukları •kahramanlıklardan bahse<le

rı:k \ U_y Uk zaf.r kn~idı·leri okumak· 
tadır. 

Sulh mec;tlesine ıdince lJitlt'r, 
şimdiye kadar haksızlıklara' duz, lt· 
ınek için daiına sulh yolunu tt-rcib. 
t'ttiğini fakat buna d"~okratların ya-· 
.n:ışmadıklarını, neticede harplere za
ruri olarak giriştiğini, bu kanlı hcm
f;amt'lt'rdt'n kendisinin asla mc~'ul ol-

ull madığmı, butun bunlara Yahudılcrin 
"ermayedarların, şııhsi menfa.atlt'rini 
lıer şe,"İO u-tu .. d., tutaıı Lir tak1111 
&..İ-' 11,1 z:Um.rt lHin -;ebep olduğunu söy
lıy crt·k, \nlhas<ıa lngiltercnin bugUn

l.u devlet adamlarına gayet •tır bir 
~l'kilde hucum ettiği görUlnıektedir. 
Bitler demek isti,·or kı' Alm~n • . .. \'anın 

t~kibetti~i buyuk maksadlarıı <';İşme
sınt' razı olmıyanları, Alman ordu<>u 
yola getirmt"sini pt-kaJa bilir. Şimdi
ye kadar ht p böde oldu P 1 N . · o onya 

Oı11 orn•ç, Belçika, l lollanda, Frans~ 
e oıi b~nları11. en bariz lıirt:r örnekleri

J3ııf dır 
r . ~ l lith:re gört• sıra simdi ı 'lt " ' , ngı e· 
ka)• renindir. Eğer Jnailtcre de "On defa 

f]t~ olarak onun -· u"' . -soz ne ınanmazsa Bri-
üdUr tanya .ııdasının ba~ına öyle bi'r bt·la 

anl•'''"e fc~aktt çökecek ki bu hepsinden 
g stof ~udhı~ olacak. Hitlı::r, hıırhe devam 

Ub•f •Ç•n nrtık ortada da b:r sebt·p gör-
a ITıU.' or. Knsdi •uıdece Sos v:ı.list v 
muıblluyuk kulturlu bir Alman~·a . kur~ 
P.fJmrıktır. Maı-h1p dfğil, muzafft'r bir 

isiın ~t"vltt adıımı !'ıfatiyle ı;ulh istiyor. 
.. rı/!..u arzu~uıı u balki hir korJıuya at

luzu t'denl.. ... olursa onlara da Al 
~ man or-
:ıul:uının bundan .. ld 

d'ı . once o uğu g"b· 
rihirt tr şeyı elde ttmeğe mukted" ldı ı 

.& .. ır o u-
emurllJl'"•unu ıo~tercrek, harp devam tf . 

e Jt'nuddetçe iki imparatorluktan be· . 1~ 
U • ırısı· 

de !vtua nıahvolocağı, fakat bunun Alman-
br' a olmı_yacaj!ını Çörçil'in bil .• ede , ld" . . mesı la-

ımgt· ı~ını ihtnr ederek h k . 
nalı ul l er esıo 

23 
ı' o m:ısını , ııon fırsatın k&çırıl-

- Damasını diliyor. 

2124 Bitlerin s Ih l l "b . u nrzu :ıranın neler-
en ı aret olduğunu bu nutkun hula-

sa .. ınd:ın anla . 
lı. manın ırnkanı yok. Mut-

1-a ~urette galip 1 . 
da fJ) :ıl 1 . gt" t'Cclıne inanmış 

f 
110 ı ngılttrc ad h 

k · .. . aı.ını ma vedtct'ği· aJJl.l• so.Ylıy<'n b" . kail ıer halı.! ır ın.,aıun, !!:ulh arzusu 
c .)'Umu.,ıık h k . h •dtct'k ı · r ve er en oşnud 
JJr Çerç .• d 

ıavvuru elb ·t. eve ıçın e 'olacaıını ta
c.: le gUçtUr. 

Al manynnın ld 
l ' t' c etti~· · 

er erdı:n ~onra t ·ı !!>l g~nış ı:a-
. ' ı•gı tere .· h · 
ır sulha b J 1 arpsız mec ur . 

tt .... b" tutabılmesi 
rzu e ıgı ır şeydir. AkiL" , . 

l d . b udı ıneç-
u enız Ustu ir teca,·uzu 

. n ne ne-
ce verect-~ı malum <le~ildir 1 . t f e. • şı at-

latb•''' ya , za erlerin muhassala• ını emin bi 
ıa .. a baglıunak isi ııie Al r 
İn . l manynnın 

c rehr. Fakat ortada k d 
k haklar . d . o a ar 

' ı dıalar, emniyet mrselc-

Hitlerin 
cevaba 

sulh taarruzunu İngiltere 
tleğmez mahiyette buldu 

• 
• Ingilterede umumi noktai nazar 

D 
a a a 

MUTKUN METNiNi VERiYORUZ 
Lonclra: 20 (Rad

yo) - Resmt mıı.· 
hafil Bitlerin dun 
Ra.rştııg.la. söyle-
diği ııutku, yeni 
hiç bir kat'iyt't 
ifad~ dmt'ycn da- " 
ha evvdki ifade 

ve nutuklardan fark 

sız bulmaktadır -
lar . 

Bu sAbnhki İn
giliz gazeteleri l lit

lerin nutkunu tef· 
sir ederek şö,vl~ 

demektedir: 

J\1 Ucadele de
vam tdiyor. Alınan
yaaın t.,kliflerini 

müzakere İngiltere 
için br.hi~ mevzuu 

bile olt1m.:ız. 

Beri in : 20 a . a. 

- O. N. B. Re· 
ithtag, bugU11 öğle- !fitler 

den sonra saat 19 dn Opera Kroll 

einasında toplanmış- mışhr. 

Rrıyştrıgda bir nııtkrında 

Bu toplantı ecına.,ında Fuhrer, a
şağıdaki butun nutku irat etmiştir: 

lngiliz-Alman havasın 
da çarpışmalar oldu 

Krup fabrikalarını İngilizler dün tahrip etti 

Lon<lra: 20 (RoJtcr) İngiliz ha
va nezaretinin tebliği: 

Harp tayyarelC!rİmİz ve tayyare 
dafi bataryalarımız dun duş mıtnın bu 
yuk hava kuvvetleriyle lngilterenin 
cenubi şarkı sahılltrindt: birçok u·u
harebclerı: girişmişl~rdir. B ı.. şid<lo::tl i 

muharebd er un asında du _: manın sekiz 
tay yaresi dtışUrUlmUş ve hiri~i de top

ları ınızın at('şi ile yakılmıştır. Diğer 

birçok duşm:ın tayyarel~ri hıı~ara ul
r .. tılını~tır. 

Dun sabilkrimiz Uuriade vukua 

Baltık hükiimetlerinin 
birleşeceği şayia]arı 

leri var ki, bunları halletm~k, h !- r 
milletin haysiyet ve istiklaline mu\·~. 

fık bir şekle bOkmak, bir kaç de,de
tin arzusiyle, k:ırariyle muınkun gö
rUnmemektedir. 

( Geı·isi UçUncU sahift"de ) 

Londra : 20 ( Ro)1 ter ) - Ballık 1 
hükumet ieri:ı in Sovyet Rusva ile 1 
birleşmek aııusu ilındcn güne k:.ıv
vetfenmeı<tedir. D.:n R ga'da birleşme j 
lehinde muez.zam nümcıyişler o ' muş- j 
tur. 

Sizleri, Alman millttinin mUstak

bel btıriyc· ti için yo pı l:ı n munzzaro 
mUcadele t"<1nasında buraya topladım. 
Bunun iki sı:bebi vardır. Bir kt:re, 
şahi.di olduğumuz tarihte em~ali ol:nı
yıın kadiçclcri bizzat kendi mill,•timi· 
ze anlatmıık, şeci askerlerimize t<"şek
kur etmt"k ic~p ediyordu. Tetbiı·in 
ikinci sebebi, dunya aklı .. dimine ye

ni ve bu st!fer son bir hitnpta bolun
ma~a çalışmaktır. 

Bu hıırbin çıkma'"ndaki :ı1elıepleı
le vukua g,.f..,n askt-ri badiselı::rın gl': · 
nişliğini ve şUmulUnU muknyeso eı\c-n
ler, bu sebeplerin gi:r.li niyetler için 
bahaneler teşkil eylediğini söylemese 
<lahi, bu mucadelcnin harekat vt> fc:
dakarlıklarıııın ileri sUrUlen sebepler
le nisbet k:ıbul etmez oldu~unu ıııU~a
hede edect:ktir. 

~ac;yonal - So,ya!ist h:ıre k eti-

nm. Almanya ile yabancı dedetlu· 
:ırasındaki nıUnasebdlcrin mUstııkbel 

sureti halli bakkindaki programının 

hedt:fini, hc·r ne suretle olursa ol , un , 
mUmkUnsc sulh yolu ile Ver~aille-. 
muahedr sinin tadiline varmaga çalış-

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

mrw:uavEaLiif·-·--·ifs•• 
Bugün Mebus seçım1 

yapacağız 
BugU n •eat on aıtıca ~Eh

r imız Cümhuriy&t Halk ParliBi 
salonunda münhal olan Seyhanı 
Mebusluiu için seçim yepıia 
caktır. ikinci mü nl.-hipler bu 
mil il vazifelerini ifa için ayni: 
saatta toptanacaklardır . 

m•!Z!ll!lllll!!!&!IEI e -

gelen muharebelerde birisi avcı ve 
dördu bombardıman ;taysnrı: ı i olmak 
uzere onbir Alman tııyyııre<1i du~urul 

( Gerisi di:irduncU sahifede ) 

Sovyetlerle 
dolaşıyor 

Paris borsası açıl&yor 

\'icbi : 20 ( IIavas ) - Paris

Soir gazetesine göre Pııris borsac;ı 

yakında açılacaktır. 



1 ürksözü -- - ---

Hitier'in sulh teklifi 
Bu teklifin sebep ve hedefleri ne olabilir ? 

{g aha evvelce 
de tahmin 

Yazan edecektir ki. At 
manya için bun 
dan daha kor 
kunç bir teh)i 
ke tasavvur edi 

t-dildiği gibi, 
H it 1 er dün 

Nevzad Güven 
R·.ıy~ta~da büyük bir sulh taarruzuna 
~· çti. Hitler'in söylediği bu nutuk 
tanı olarak henüz neşredilmediği için 
lr.giltereye teklif edilen bu sulhun şek
lirıi bilmiyoruz. Fakat bu sabahki İn
giliz matbuatının bu yeni sulh taarru-
7.U hakkındaki tefsirlerine bakılacak 

<>lursa, Hitler'in teklifinde yeni hiçbir 
katiyet yoktur. Bu, şu demektir ki, 
Alman Führeri hangi şartlarla sulh 
yapmak niyetinde olduğunu bildirme· 
miştir. 

Nutkun neşredilen hu\asasına gö
Te, Hitler, bütün maksadının Versayda 
yapılan haksızlıkların tamiri olduğunu 
tekit etmiştir. Yalnız ilave ettiği diğer 
bir arzu daha vardır ki; mana ve şu
mulü hududsuzdur: Avrupaya yeni bir 
nizam vermek. 

Hitler'in bundan maksadı nedir? 
Acaba harple tesisine imkan göreme
diği [Avrupuda Alman hegemonyası] 
nı lngiltereye kabul ettireceği bu 

sulhla mı kurmak davasındadır? 
H itler'in lngiltere ile yapmak 

istediği sulh şartlan ne olursa 
olsun bir nokta vardır ki, hiç şüphe 

götürmez: Almanyanın, şimdiye kadar 
kazandığı zaferlerden azami surette 
istifadeye çalışacağıdır. Bu noktaya 
işaret koyduktan sonra Hitler'in böy
le bir sulh taarnızıına geçmesindeki 
sebeblerin ne olabileceğ'İni araştıralım: 

Hitler'in bu sulh teklifinde samimi 
olup, olmadığına göre hedefleri de 
değişir. 

Samimi olmadığına göre tektifir.in 
.sehebleri şunlar o labilir: 

1 - Hitler, büyük hazırlıklar yap
t ktan sonra, lngiltereye yapacağı bü
yük taarruzun arifesinde kabul edil
miyeceğini bildiği bir sulh teklifi yap
mak suretiyle İngiliz efkarı umumiye· 
sıni yumuşatarak İngiliz milletinin mu· 
kavemetini gevşetmek gayesini güt
nwktedir. 

2 - Bu teklirie sulhperverliğini 

b ir kere daha göstererek harbe mü
dahelesinden çekindiği Amerikan mil
letinin kafasında harbe devam mes'u
liye1inin lngiltereye aidiyeli hakkında 
bir fikir husule getirmek arzusundadır. 

3 - Aınerikada yakınlaşmakta 

olan Cumhurreisliği intihabında De
mokrasilere yardım eden ve üçüncü 
def-a intihabım müteakip daha şumullü 
ve faal yardım yapması muhtemel bu
lunan Ruzvelt aleyhinde bir cereyan 
uyandırmak sevdasındadır. 

Hitler bu sulh teklifinde samimi 
olduğu takdirde ise teklifinin amilleri 
şunlar olabilir: 

1 - Alman ordusu bir eylı11den

beri, birbirini takibeden Polonya, 
Norveç, Belçika ve Fransa muhare
belerinden yorg-un düşmüştür. Hitler, 
lngiltereye taarruzun kendisine çok 
paha'.ıya mal olacatJnı ve bu macera
nın Almanya için büyük tehlikeleri 
olduğunu anlamıştır. Böyle bir teşeb-

büs muvaffakiyetle dahi neticelense, 
bu maceradan Alman ordusu hatta 
bütün Alman milleti perişan bir hal
de çıkacaktır. Zayıflamış ve yeni yeni 
hareke::tlere muktedir olmayan bir or
dıı ile Almanya Avrupadaki kudretli 
VI! hakim vaziyetini muhaf.ıza imkanı
nı kdybt!decektir • Ve böyle olursa 
A vrupadaki nazım ve hakim rolünü 
otom1tik olarak Sovyet Rusyaya devr-

lemez. O halde şimdiye kadar yaptı
ğı fedakiirlıklann kendisi ıçın temin 
ettiği avantajlarla kanaat ederek ve 
lngiliz imparatorluğundan hiç bir şey 
istememek suretiyle karşısında kalan 
yegane hasmını bu işe razı etmek bu 
gün için en akilane harekettir. 

Bu suretle yapılacak bir sulh uzun
ca bir mütarekeden farksız olacak 
Almanya lngiltereyi mağlup etmek için 
sulh neticesinde elde edeceQ'i daha 
geniş imkanlarla ve daha şümullü 

kombinezonlarla istikbale haıırlanabi· 

lir . 
2 - İtalya, İngiltereye karşı bü

yük bir taarruza girmekten çekinmek
tedir. Böyle bir harpte bütün donan
masını i<aybetmek ihtimali mevcuttur. 
Bu takdirde bütün imparatorluk hül 
yalarına veda etmesi lazımdır. Diğer 

taraftan Sovyet Rusya Balkanlarda 
ve orta Avrupada gün geçtikçe biraz 
daha kuvvetlenmekte ve biraz daha 
hakim vaziyete girmektedir. 

imparatorluk davasiyle muvazi o· 
larak bılyük bir Balkanlar politikası 

güden ltalyanın bu mıntakadaki men· 
faatleri tehlikeye düşmektedir. İngilte
reyle yapılacak bir sulhtan sonra el
leri serhest kalacak ltalyanın Balkan 

işleriyle.1 laha kuv\'etle meşgul olması 
mümkün olacaktır. 

Bu iki sebepledir ki, ltalya harbe 
son ve:mek hususunda Almanya üze
rinde tazyik yapmıştır. 

Hitlerin dün Rayştagda yaptığı 

sulh taarruzunun, samimi olup, olma· 
dığ-ına göre muhtemel hedef!l!ri bun· 
!ar olabilir. 

lngi tere bu sulh t<!klifini kabul 
edebilecek midir ? Londradan gelen 
haberler menfi işaretlerdir. Bu sabah

ki logiliz matbuatı, İngiltere mücadeleye 
devam edeceğ'İni, Hitlerin teklifinin mü
zakeresi bile bahis mevzuu olamıya· 

cağını ilan ediyor. 
İngiltere, Fransanın mağlübiyetin

den sonra hile Nazi tehdidi Avrupa
nın üzerinden zail olmadıkça harpten 
vazgeçmiyeceğini ve harbe, esir mil
letierin hürriyetini elde etmedikçe son 

_ verıniye-ceğini söylemekte devam etti. 
Filhakika Hitleri o, Versay diktasının 

tashihinden, tamirinden, Avrupada ye
ni bir nizam davasından kasd ettiği 

manayı anlamak bugün için mümkün 
değildir. Eger, Versayın tashihi Avru· 
pada harp sonunda kurulmuş olan 
bir çok devletlerin ortadan kalkması

nı tazammun ediyorsa, Avrupada yeni 
bir nizam dava5ı sıd!ce Almınyaıın 

hegemonyasını tesis m1ksadına ma:" 
tufsa lngilterenin böyle bir sulhu ka · 
bul etmesine imkan yoktur. Diğer ta· 
ratan, Almanyanm 1 Eylüldenberi bü-
yük fedakarlıklar yaparak elde ettiği 

Avantajları terkederek Versaydan ev
velki vaziyete razı olacağmı da akıl 

almaz. O halde bugün artık bir Al
man • İngiliz antagomizmi şekilini al
mış olan harbin can alasıya devam 
edeceğine ve hakiki sulhün ancak, iki 
taraftan birisinin çökmesiyle mümkün 
olabiceğine inanmak lazımdır. Ve illa 
ki; lngilterenin de tıpkı Almanya gibi 
bu davanın hallini daha müsait im
kanlarla yapmak üzere islikbaıe terk 
eden:k bugünkü harpten hiç bir sar
sıntıya maruz kalmadan çıkmağa razı 

.ola.; ağı düşünülebilsin .. 

Köylerimize paraşüt hakkında 

malumat verilecek 
Ha(kevi gençleri geçen Pazar 

günü olduğu gıbi bugün de köylere 
çıkara le c Paraşüt• hakkında köılü !eri

mize malumat verecekler, küçük nü
mune paraşütlerle canlı dersler gös
terecek terdir. 

Bugün gi~ilecek olan köyler Ca
mili köyü ile civar n·ia bulunan köy· 
ler ve ı\bdülhadi köyüdür. Bu iı şad 

seyahatine H11lkevi reisi Bay Nevzad 
Güven de iştirak edecektir. 

Polis kurstHıu bitirenlere 
y r1 , diploma verilecek 

Yarın saat 10 da vilayet umuınl 
meclisine mah1u~ salonda polis kur
sunu bitiren polislerimize diploma ve 
mukafatları dağıtılacaktır . Kurs me· 

zunu genç polis memurlarımızı tebrik 
edı:r, muuaffakıyetler dileriz . 

Vilayet Adliye kadroların
da bazı tebeddülat 

Karaİ<ıalı sorgu hakimli~ine l\\ar· 
din mudd.,i.umumı munvini Derviş Ka· 
çak. Bahçe hakimliğine Tarsu'i Sulh 
bakimi Selahııttin Okuroğlu tayin e 

dilmiş. Ce.' han qorgu hakimi ~aid 
Ateşmen ile Kadirli h ıkimi Tevfik 
Guç birer der' ce terfi görmuşlerdir. 

Haruniye Kurs 
kadrosunda 

Ş~hrimiz İlk tedri.,at müfettişle· 
rinden ve h'.llen lstımbuldıı Model 
Tayyarecilik kursunda bulunan Bay 
Zeki Oörtok, l fam niye Egitmen Kur
su grup şefliğine tayin cdilmi;;tir. 

intihabı Meb'usan he
yeti teftişiye riyasetin
den : 

Munhal bulunan Seyhan met/ 
uııluğu ıçin Temmuzun 21 nci gü 
nüne rastlayan pazar günü saat 16 
da Asfalt Cadde üıeı inrieki Cum 
huriyct Halk Partisi salonunda se

çim yapılacrıktır. 
~ayın mün•ehibi sanilerin elle 

rindeki münt~hibi sani mazbatala

rile birlikte muayyen zamanda rey· 
leriııi kullanmak üzre Parti salonu 
na t~şrifleri ric:t olunur. 
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Yalnız şu noktayı un ıtmamalıdır 
ki, İngiltere bu sulh teklifini redettiği 
takdirde, bütün hesaplarını yaparak 
Almanya ve ltalya ile yalnız başına 
boy ölçüşebileceğine inanmış .. ve bu 
suretle sulh teklifini redetmiş olacak· 
tır. Binaenaleyh harbin kısa bir za
manda bitmiyeceği aşikardır. Uzun 
harp aylarına, hatta yıllarına kendimi· 
zi şimdiden alışlırmamız ve haıırlan· 

ma.mız lazımdır. 

f Lozan günü 
Halkevi geniş bir prograd 

hazırladı 1 

Halk.l!vimiz tarafından hazırı.
makta olan 24 Temmuz Lozan gUP 

programı Uzerinde dilr.katle çalıt•I 
maktadır. Halkevimizin tertibedec" 
ği " Lozan glloU . , em5aline nisbetlf 
daha olgun ve şuurlu geçecekti' 
Programı bilahare neşredeceğiz. 

Bölgede Zirai tetkikle' 
Zirai tetkiklerde bulunmak uıet' 

Ziraat muduru Bay Nuri Avcı Bah~ 
kazasıno. gitmiştir. 

Hatay· bayramı 
Hatay \ ali.'ii Ankara da" 

dün Hataya döndü 
Hatayın kurtuluş günü olan 2J 

Temmuz bayramı için Hatay vali ırı 11 

avini Akif İşcan'ın riyasetinde topl• 
nan komisyon bayram prograrrıt111 

tesbit ve ilaıı etmiştir. Bu prograf11~ 
göre Büyük Millet Meclisinden bl 
heyet de bayrama iştirak edecet.:ti'· 
Hatay bayramına şehrimizden de bil 
heyet davet edilmiştir. 

Bayramın geçen seneye nazarıı 

bu sene daha muntazam ve büyük 1 

zahüratla cereyanı için hazırlıklar i~ 
mal edilmiştir. Spor meydanı merasıtf 
sahası olarak int hab edilmiştir. 2 
Temmuz Salı günü saat 9 da başlat' 
cak olan bayram 21 T~mmuz sabahı 
kadar bütün heyecan ve harareliyl' 
devam edecek, gece büyük bir fene' 
alayı ve gardenparti yapılacaktır. 

Böbreklerinden rahatsız oldu~uıı 
dan lstanbulda tedavide bulunan H' 
tay Valisi Bay Şükrü Sökmensiiel 
dünkü Toros Ekspresiyle şehrimizd~ 
geçerek Hatay'a git r iştir. Bay Şü\: 
Sökmensüer'i Adana garında Valirı1 
Bay Faik Üstün u~urlamış ve Hat~ 
vali mua vir,i, veteriner başmüdürü 1 

hususi muhasebe şefi valiyi Adanad' 
dan karşılamışlardır. 

Arkadaşının gözüoii 
sapa ile yaraladı 

Salihiye mahallesinderı Saleyıoİ 
oilu Ahmed Zahid'io gözUne ııop•; 
vurarak devamh 5urette ukat k•I 
11oa ııebebiyet vermekten suçla ,{ 

mahalleden Salih. oğlu Bedir Al1'( 

za mahkemesince 1 Sene 8 ay b11 i 
mahkam edilmi~tir. Suçlu mevkuf 11 

lunmall.ta. idi. 

Umum hane kadın• 
ytiz vermedi diye iti 

Zeyno oğlu J lııkkı adınd• ,~, 
umumhane kadınlarından Feride 11ı1 
kendisine yUz \"ermeme inden rrıu3 ,,1 

~ bll1 
olarak k:ıdını surahi parçıısıyle "'( 
dan .... aralı '-'llrak sol kolunu d• · 

J J \!'~· 
mıştır. Adliyeye vc:rilc::n suçlu te 
edilmiştir. 
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~oza· =oo=-==== 1 ~50--
M~. parlatı 1 00 43 
Ma. temizi -00 00 
Kapım alı -00-----ı-----ı 

Türlcsözü 

İngiliz Anavatan baş 
kumandanı değiştirildi 

Klev
1
a nJ oo ·-J 35 • Diğer Askeri şefler arasında da değişikler yapıldı 

Klevland çi. 00 
Yerli yeı:nlik 00 

1 

Londra : 20 (Royter) - İngili~ mekte cılan kuvvetler umumi mufcttiı· 
tohumluk •-----------1 harbiye nezareti kralın a~a&ıdaki ta-

ligiııe, Tuğ general Alaıı Bl'ooke ana· 
yinleri tuvibettigini bildirmektedir: Buğdaytopa~---- 4,30- I 

,. yerli 1 4,62,5 
General Sir Edmund lrouide Yatan orduları baıknmandanlıgına ta-

mareşallige, Gen~ral Gord talim gör· yin ve tebdil cdilmişl~l'dir. 

Cezair umumi 
valiliği 

Vichi : 20 ( Havas) -
Amiral Abrial B. Lebo
nun yerine Cezair umumi 
valiliğine tayin edilmiş
t ir. 

Arp a ı 2,80 1 ~3:;-'.~1=-7:___ 
Yulaf S-,17,5 ~ 11 -:t, 

20 I 7 I 1940 
1< ambiyo ve para 

1 
iş tiankasından alınmıştır. \ 

ı;;;; 1 laf.~ Rayişmark - -- ' 
uod ı Frank ( Fransız ) J--0 ()O 

Hitlerin 
cevaba 

sulh taarruzunu lngiltere 
değmez mahiyette buldu 

ıf'~ ı Sterlin ( ingiliz ) ----S ~ 
e~ ' Dolar ( Amerika ) 1142 1 00 
eti' Frank ( İsviçre ) 00 OJ 
tit -

Hitlerin nutku ve 
sulh muamması 

( B••makaleden artan ) 

Bitlerin nutkunda, yeni bir şey 
görmüyoruz. Bu rıutuk ta b.ından ev· 

velki nutuklara benzemektt:dir. İçin· 

de yalRız bir Ş<',Y var, o da logilte· 
reyi. muzaffe::r Almanyanın huzuruna 
davet cderrk bir sulh ricaqnda bu· 

lunması. ller turlu silahlariyle ayak
ta duran lngilterenin bu sulh mahke· 

rıı' me-.ine gideceğini hiç :>anmıyoruz. 

bir Ver say haksızlıkların dan, adalet· 
tif izliklcrinden halı eden Hitll•r, l'~er, 
bit bundan <ıoııra bu nevi l:ıak~ızlıkların 

; 

ve adaletshliklerin, dunynda görül

memesi, ve 1-ıutun milletler hurrivct· 
lerinin bozulmaz bir şekle bağla;ma· 
st esn•.ı Uurindc ~·eni bir proje ile 
bu sulh t~klifini birleştirerek mey

dana koymu~ olsaydı, hnkiki <ıulhun 
doğmak ta olduğunu görUr ve sevinir· 

:-dik. Ne yazık ki, daima müphem ola
rak izah olunan ~ulh davaları hala 
bir masal olmaktan öteye gcçemivor 
ve sulh. yakalanması muhal bir ~imet 
gibi meçhullerde görUnUyor. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dun gök yUzU 

ha va hafif rUzgarlı idi. • 

En çok sıcak 39 dereceye 
..J Ukselmişti. 

açık, 

kadar 

Vatandaş 1 1 
Hava Kurumuna aza o l 

"•va kuvvetıerlmlzln ço
l ••rna •ına Y•rdtm ediniz ı 

Yuvanın saadet 
doguran. Aile düğümü:~ varlığını 
lendıren çocuktur. Çoc 1\. k UV\ et· 

·ı k "ıou iev Se vı me ten mahrum bikes . • 
da hatırla yılda bir r yuvaları-
Esirgeme K~rumuna ıU~a ver Çl <!>cuk 

ye ol 

( Birinci sahifeden artan ) 
mağa çalışmak teşkil ediyordu. Bu 
bdıl, mahiyl'ti itibariyle lazımdı. 
Versailles kar-arlarimn idamesi imkan 
sı:ılığı, yaloız alman milletinin temin 
edilen silahsızlanma ile haklarından 
mahrum eyliyerek hakaretamı;t; surl t· 
te aşıı~ı mevkide tutulması k-:yfiyeti· 
ne dl'ğıl, fakat bilha<ısa, dunyanın en 
buyuk medeni milletlt rinde o birinin 
binnl tice hal ve istikbalinin bile bile 
yok edilmesint-, muazzam arazil~rin 
tnmanıiyle mana~ız bir tarzda birkaç 

devletin hukmu altında toplanmasına, 
m:ıglubun temir kabul etmez hayati 
temellerinin Ye elzem hayati varİıkla· 
rının çalınma~ına danını,·ordu. 

~\laalesef, Cene~·re ~ıUessesc~ine 
\. ' ersailles diktasından mcsul adamla· 
rın arzusuna tevfıkan. makul tadiller 
getirec.:k bir mUes~esc •>lnrak b:ıkıl
madı Bilal{is, bidayetten beri Ccnev · 
re, mUt:~sesesi, ancak versai 11 es karar· 
larının bimth:ıba tatbikinın ve idame· 
sinin zamini olmuştur. Alman milleti· 
oin a~·ni haklara malik olması için 
deurnkr:ıt Alınanların tadilci yolla 
yaptığı butun teşebbu,Jer, neticesiz 
kalmı~. Şimdi kalibin mrnfaatı butun 
tedbirleri hı::rkc.s için mukaddes ola· 
rak g<>shrmektedir. 

Fakat be~er umumi hııklarını geri 
alm:ık da m~ğlubnn kendi.,.ini muha 
faznsı şahasında bulunnıaktadır. Du 
<ıulhu kuran mütekebbir muha~ım dll· 
1 Ust bir galip olmadığı için. dikte 
edilen sullıun meşru kıymeti de o 
den ce azdı. 

Bu sebE>pten d:ılayıılır ki. Fransız 
v; lngilizlerin zorla kabul ettirilmiş 
\ trsaılles sulhundan bir nevi ent .. r· 
nasyonal hukuk, hııatta bir nevi en 
yUkst:k hukuk yapmak niyetleri, her 
narou~lu Alman için işitilmemi~ bir 
temellukten başka bir şı:y telakki o· 
lunamazdı. 

Bizzat Jngiliz ve Fran!nz devlt:t 
adamlarının her ne paha,ma olursa 
olsun, insaniyet hukukunun ve hatta 
kulturunun hamisi olmak istemeleri 
İse, Almanlar için gUIUç bir sıkılma?· 
lıktır. Ö.vle bir sıkılmazlık ki başa· 
rılarındaki adiliği ile luıumu kadar 
bu sl\hada aydınlanmış bulu1'makta· 
dır. 

Nasyonal sosyalist hareketi, p· 
rogramında, dahilde milll'ti isti•mar 
eden yabudi kapitali<ıt bağlarmdıın 
•·c zayıf bir plutodt:mokrat tabaka· 
d>ln ~ urtarmnyı ve bariçte Alman.va· 
yı 7orla kabul ettil'ilmiş Versaille• 
sulhu zeııcirlcrinden tahliq ctmevi i· 
lan t:tti. · 

Bu te::diller hakkındaki Alman is· 
teldt:ri. her huyun milletin hııyatı ve 
şerefi için lUzuınlu, hayati ve talıii 
isteklerdi. 

Tarih, bu ist:kleri çok mut<=ılil 

ve İnsaflı olarak kaydedecektir. Ma· 
amafih, butun bu isteklerin, filiyatta 
Frıu.sız - İngiliz zimandıırlarının ar• 
zuları lıilafıoa elde edilmesi icabey
ledi. 

Bu tadillerin seneler ~ırfında 
harpsız elde edilmiş olmasını UçUncU 
Reich'ın ıı:imamdarl8l't için parlak 
bir muvaffakıyet olarak telakki et· 
111ek bi~im bepimizin hakkımızdır. 

Bu kararla', hatta müthiş bir za· 
afın işaretleri gıbi tatbik ed•ld•. harbı 
körükliyeı:ı kanla mülemma yahudiler 
kı kap.talı.sller, sıılh yolu ile tadilin 

muhtemel Suıc·lten muvaif 1k olması 
takdirinde, k. ndi hain planlaıını rea· 
lıbe etmek içın bütün m ddi ti hane· 
leı i k a} be deceklerini nazaı ı dikkate 
almakta İd?ler. Harbi kendi işleı ıoin 
yükselmesi için bir vasıta olarak 
memnuniyttle kabul eden satılmış po· 
litika ve maliye adamlarının ı;uıl:ast 
iç' n top!adıklaıı bır kere daha görül 
dü Enlernasyorıal }ahudi zehiri, dün 
yanın a:..lıselimini gittıkçe daha ziya· 

de t.:htibt> başl.ıdı. Yahndiler ve Far· 
masonlar, silah fabrıkatörleri ve harp 
müttefıkl:ri, enternasyonal pazarcılar 
ve spkülaıörler,haı bin ıırzu edilir ol 
düğunu ileri süren bu eks mabedini 
yııkan Heı ostra kafalı kolilika cıdcım· 
!arını bJldular· 

İşle bu unsnrl .. r iledir ki, Polon 
ya devleti. Alman lalepleı ine ve bu 
şeraitin ,·ücuda getirdiği neticelere 
kat'iyyen tekabül etmiyen bir hattı 
hareket alınıya teşvik edildi. Halbuki, 

nasyonal- sosvalisllctin iktidaı mev 
kıine gelmesindenberi Alman devleti 
bilhassa Polonyaya karşı hakiki bir 
semahat gö::ıtermişti. Eğer Çôrçil ve 
diğer haı p meııu !eri beni .ı Avrupa, 
y~ karşı hiss~ttiğirr. mesuliyet hissinin 
küçük bır kısmını dahi üzeıleıine al
mış olsalardı, a'çıık O}unlarına başla· 
mazlardı. Z ra, eğer Polonya, ne ~e
refini ne de mülki tamamiyetini ihlal 
ttmiyen teklifleri reddetti ve teth şe 
ve sılaha müracaat eykdi he, bunun 
sebebini yalnız bu adamlarda ve Av· 
rupalı ve gayri Avrupalı bütün diğer 
harp alakadarlarında aramalıdır." 

Führer, Polonvad aki Alman e tn·k 
grupuna mensup olanlara yapılan mü 
temadi hücumlara rağmen Almany'nın 
a ylarca gösterdiği fevkalbeşer sabır 

ve tehammülü tebarüz ettird ikten son· 
ra sözlerine şöyle devam etmiştir: 

,.-- Bu muharebe, ':! Eylülde de 
bertaraf edebilirdi. Mosolini, derhal 
muhasamatın kesilmesi ve sulh mü· 
zakerelerine başlanması hakkında bir 
leld f yaptı. Alman ordu:arını muzaf-
ferane bir surette ılerlemekte olm11sı
na rağmen, ben bu teklıfı kabul et· 
tim. Fakat İngiliz - Fransız harp
çılcırı. sulhu değil harbı istiyorlardı.,, 

Führer, bundan sonra Charite is
tasyonuncta bulunan ve tarihte mis· 

li görülmemiş ehemmiyeti haiz olan 
vesıtalard<'n bahse•miş Ye dem ıştir 
ki: 

.. - Bu vesıkaların hepsi, Game· 
lin'ın, DaLdye'nin, Veygan'dın ve sa• 
ir elerınin şahsi haşiyelerini taşımakla• 

dır. gunlar, inkar edildiğı her ca~i
kada teyit olunabilır. Bu vesika.ar, 
harbe ve harbin genişlemesiyle ala· 
kadar olanlaı ın h1ıeketleri hakkında 
bizi tenvır edebilır. Bn ve&ikalar ıs· 

bat ediyor ki buz kadar souk bu po• 
1 tikacıla r ve askerler ıçio, bütün ku· 
çük milletler, net.:>e için birer VdSI· 

tadan başka bır şey değ'ildı. Bu v .. • 
sikcılar, kendi menfa ileri için Fiulan
diya'yı n ısıl kull ınmıı~a trşebbü:; et· 
tiklcı 'ni, No veç ve lsveç'i nasıl bir 
harp meyddnı yapma~a ı..arar \ieıdık• 

lerıni, Bdlkanları, bu tarcıftan yuz fır· 
ka yardım almak ıçin ;.!eşlemek o.
yetinde olduklarını, kcndılerine hır
ınete ınüleınayil Türkiyenin bitaraf. 
lığını incelıkle ve bimahaba istısmar 

ederek 8ııhıırı v~ B ıku'yu bombaıdı· 
man içın haıırlıklaı yaptıkl,ırınnı, Ho· 
landa v~ Belçika 'yı nasıi pusularına 
diışürdüklerını \ e nihayet bağlay.cı 

genel kurmay anla:.maları ile oe da· 
ha dığ'e r şeyıerle kendiler ın e r eıptey. 
leJikleriııi is bat et ınek led i r. 

Hu vesikalar, dığer taraftan, bu 
haı p m"sullerinin yaktıkları yangına 
hakim o mağ'a çalışmak için kullıındıK 
!arı bü ün usuldeki diletantizmlerini, 
keddi askerlerinden milyonlaı ca kış i-
nin acı akıbetinden kısmen mesul mi
litarızm!erini ve halkı, asl eıi nttice-
leri yalnı;, aleyhte tecdJ. eden halbu
ki insanr neticeleri pek 't.yade elim 
olan kütle halinde b r tahlıyeye me~
bur etmekteki barbar mesuliyetsizlik· 
!etini de göstermekted r .. , 

LONDRA'NIN FlKRI 
Londra: 20 a.a. - Royterin d 'p· 

diriyor: 
iyi haber alan mıhfillerdeki kıt· 

naata göre, B. Hitler'ın bu akşaın 

söylediQ"i nutuk, başvekile geniş su
rette yapılan tıakaretler ve Duff Coo· 
per ve Eden'e ikinci d ereC'ede ta,h-

irler hariç, o derece az şey ıetir· 
rnekte ue her bihetçe o derece kısır 
bir mahiyet a rzetmektedir ki nutuk 
simdilik, her hangi bir resmi aksü
lamele hiç de layık bulunmamakta
dir. Parllmento toplantısında başv~ 
kil herhdlde baıı mülahaulir serde~ 
!emektedir. O zamana kadar, bu ' 
nutku okuyanlar, nutkun kıymeti hak; 
k~.nda .k~ndi neticl'lerini bi7.zat pek 
guzel ıstıhraç edebileceklerdir. 

TEKLIFLERl ITTIF ALA REO 
Lonra : 2o Royter - Londra 

gazeteleri Ruzvelt'in ve H tleı 'ın nu
tukları arasındaki tezadı teşrih et• 
mekle Keşguldur· 

Hitkı in sulh taarruzu lngilteredq' 

ttifakla reddedilmektedir. 



Sahife 4 
• 
logiliz-Alman havasında 

çarpışmalar oldu 
( Birinci sahifeden artan ) 

muştur. 

Londra : 20 (Royter) - Hava 
auarcti tebliğ ediyor: 

Dun birçok bombardıman tayya
relerimiz Rotrdamda tabaşşud mer
kezleri Uzcrine Bolon ... •a limanına 

' J ' 

Havr antrepoları Uzerine, Sentomer 
tayyare karargahına taarruz e-trniş• 

lerdir. Oç tayyaremiı geri dönme
miştir. 

Gece esnasında sahil muharebe 
tayyarelerimiz duşmanm Emden deni 
UssUnU Harligcn ve \ .illemsort liman 

!arını ve Banda bir yiyecek df'posu
nu bombardıman etmişlerdir . Butun 
tayyarelerimiz salimen geri dönmuş
lerdir. Bombar,lıman tayyarelerimiz 
Brem, Dielfoz, Paderbörn, Rotenburg 
da t,yare mey<lanlarıuı,, Brem ve 
ve Hanovrda petrol depolarını. E.ssen-

de mühimmat fabrikalarını Ham' da 
marşandiz istasyonlarını , Kassel civa· 

nnda tayyare meydan ını, Salto civa
nnda mühimmat trenlerini bombardı

man etmişlerdir. Bir tayyaremiz dön 
memiştir. 

Londra : 20 (Royter) - İngiliz 
hava nezaretinin bir tebliğine göre 

: dün lngilterenin cenubi şarkisinde iki 
hava muharebesinde 120 Alman avcı 

1 ve bombardman tayyaresi iştirak et· 

rniştir. 1 
. Öğleye doğru vukua gelen birin· 

ci büyük muharebede takriben yetmiş 

Alman tayyaresi bir ingiliz deniz kafi· 
Jesini bombardımana teşebbüs etmiş- ı 
Jerdir. I 

Ôğleden sonra ise elli Alman tay· 
yaresi cenup limanlarımızdan birisi 1 

üzerine hücum teşebbüsünde bulun
muştur. 

Londra: 20 (Royter) Sabaha kar · 
ş1 bildirildiğine göre lngiliz tayyare· : 
leri Almanya'da Essendeki büyük si· \ 
lah ve mühimmat fabrikaları olan Ku
rupp'u bombardman etmişlerdir. Mü 1 

: teaddit ir.filakla işitilmiştir. ! 
Seyhan Kiiltür direktörlü- ' 

ğünden: ı 
Adana merkez inkılap lıkmek . 

tebinin (2286) lira 75 kuruş bedeli l 
keşif tamiratı açık eksiltme Dum!u ı 
pınar mektebini o 112) lira, Köprü j 
köyü mektebinin (245) lira (31) ku j 
ruş ve Cüınhuriyet mektebinin (250) 
Jira bedeli k~şıf t.:ı miratlarıda pazar 1 

• 1 
lak surdıle J 8 J 940 Peşembe günü ı 
saat ( 1 O) da vilayet daimi encüme
ninde ihaleleri yapılacaktır. İnkılap 
mektebi ne ait tamirat için 0/07,5 

·teminat makbuzıle birlikde isteklile 
rin hazır Lu'uomalaıı . ktşif ve şart 
nameyi görmek içinde her gün ma· 
.aTif dairesine müracaat etmeleıi i lan • 
o 1unur. 16-21 - 26- 31 12136 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden : 

1 - Adana Memleket Hasta
nesinin lcapalı zarf usuliyle eksiltme 

ye konan 6453 lira 85 kuruş mu· 

}ıammen bedelli bir senelık ilaç ve 
malzemei tıbbiye ihtiyacına ilin o· 
funan vakitte istekli çıkmadığından 
2490 Sayıh kanunun 40 ıncı mad 
desi mucebince bir ay zarfında pa
z~rlıkla alınmasına karar veri 'miş· 

tir . 
2 - Pazarlık keyfi}eti 25 Tem· 

muz 940 Perşembe günü Sat on· 
bir de Seyhan Vilayeti daimi encü· 

Türksözü 

Satlık Otomobil 1 
T.C. :liraat Bankasından: 

Satılığa çıkarılmış o'up muham· 
men kıymeti (6.50) lira olan 929 
m'Jdel BUIK marka açık otomobile 
18-7-940 tarihinde müşteri zuhur 
etmediğinden satış müddeti on g;jn 
daha temdit cdilmiıtir. 

1 - Satış 30-7 -940 Salı iÜ 

nü saat on birde Bankamız muha
sebtsinde açık artırma ile yaplacak 
tır. 

2 - Taliplerin müzay~deye iş
tirakı için 29-7-940 P;,zartesi gü· 
nü akşamını kadar elli liralık pey 
akça· m n bankamız veznesine yatır· 
maları lazımdır. 

3 - C tomo'1il tatil günleri ha· 
riç her g:'in saat sekizden on ıkiye 
kadar BeJediye mezat salonunda gö· 
rülebilir. 

4 - D .• hii fazla ma ıumat almak 
istiyf nlcrin Banka n uh.ısebrsiııe 

müracaatları !Uzumu ilan o' uı ur. 
12150 

Seyhan Vakıflar mü-

dürlüğünden : 

21 TtmmuıJ)ııllm 
2 ----

Bu akşam 

Kate 
de 

Nagy 

Bu akşafll 

Pierre l!!!!I! ~ 

Richard 
Vilm i 

in yarattıkları emsalsiz şaheser 

Bağ<dla<dl yollu A 
H 

Sergüzeşt ve heyecan filmlerinin baş kahramatıl 

. K E N M A Y N A R D'ın :~~a 
Masl<eli ölCIUrOcO 

Bugün gündüz 3 te 

Bağdad Yolu - Maskeli öldüıücü 

D. O. Y. ı 1
• Müdürlüğünden: 

Ha 
ha 
bl~ 

Ya 

L 
ı n 

Ramaıan oğlu vrkfmdnn hüLu 
met C3d:iuindc 279 Belediye ka

J:.U numaralı Çukur Kahvenin ih le 
tarihinden itibaren 3 r - 5-943 
tarihine kadar icarı yeniden artır

maya konulmuştu·. Senelik muham· 
men ıc:--rı (700) liradir ihale.si 28-

Erzu 1 um - Sarıkamış, Mudanya - Bursa, Sam.sun - ÇarşaOI giliz 

hatları bar·ç beynelmilel münasebetlerde satılan müştert k tiretler fizde 
Avrupa h;ıttında işliyen Semplon sürat trenlcıi hariç olmak üıre bül hü 

şebtkeye mahsus D. D I 10 l, h llk ticaret bıletleri için D. D. / 1rfd~1 

amele için D D. I 103. şebeke, ve Jzmir - Denizli D. D ı 104, .Sirlı'edır. 
ci - Ediıne - Kııkla1eli D D. I 105, Samrnn - Sivas D. D. I 1 °:11 d~ 

1 Mersin - Mamure - fs:Cenderun D. D . I 107 No. lı mantaka tarifeli· ~ 
ihdas edilmiştir. ~m~ 

7 - 940 Pazartesi günü saat 12 de 
Vakıfl;.r idaruinde yaplacaktır. 

lstekliltrin tenı imt paıa'a· 
rile birlikte müracatları. 

11 - 7-940 ı 2149 

l 
Seyhan P. T. T. Müdürlü- · 

1 

ğünden: 1 

Adana P T. T. Binasındaki 
noksm ve kırık c:1mlar pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Muhammen ~edeli 
58 lira 80 kuruş, muvakkat teminat 

44 l kuruştur. Talip)e,in ihale günü 
olan 2- 8-940 Cuma günü sa. t 10 : 
da mü lürlük binasındaki komisyona' 
teminat m;,kbuıil ~ mü•acaatları . 

16- 21-25- 30 12138 

Seyhan Kiiltiir Direktör
lüğünden: 

Bu tarifelerin t.ıtbikına 16 8 1940 tarihinden itibaren başl .. nacakt ln 
Mezkur tarihttn itibaren D. D. / 7, 59, 65, 67, 71, 74, 84, 88, 97, ıO~ d 

110, 111, 125, 126, 134, 96, 116, 115, 130,87, 73 No tarıfeler la~~ır to 

dilmiştir. Y tni tarifelere göre şimdiye kadar gidiş seyahatlerinde tc:ıısi"· D 

lat yapılmamış mıntakalarda mühim miktarda tenzilat yapılmış ve uııı'uşla. 
f 1 J ·d· - k" . • ırçaı 

~e .. sa ~ tr e ~ı ış ve ; uz do m:tr~.den ıtıbaren de gidiş - dönüş te ıtm 
zılat nısbetlerı ço~altı.mı~tır. Bu mun:ısebct!e bazı mıotakalarda ve hı"lrcsi 
ticaret bileti ücretlerinde ta iilat yapılmıştır. Tarife şartlarına göre b tteb 
kilometrrdrn fazla mesaft' için ' ilet alan .)01cularla bilu num gidiş .,; B 
dönüş yolculanna :Ik tevakkuf edecekleri istasiyonu azi mt istas yor:Ullicu 
dan bilet alırken, müt~~ kiben tevakkuf ed .. ctkleri istasyooluı da iik te•b: 
va\ckuf ettikleri istas;yondan har,.ket eder"en t ıı yin etmrk ve tevakkJfJıt 
edecekleri istasiyonlarda biletleıioi hiri muvasalatı müteakip diğeri d1mn 
hareket edcceklr-ri iÜn o 1mak üzıe iki defa vize ettirmek şartlarile teıy ü' 
vakkuf hakkı verilmiştir. Bu şartlara r iayet etmeden tevakkuf e.dect~l 
yolcuların tevcıkkuf etti~ler i i!lhsiyoııdan iti l'Jar en gidiş veya dönü~ is ta• ·~~a 
yonu ı• kadar yeni 1cn bilet Rlmaları ic .ıp eder. 

Grnp ve aile biletleri katarın h:ırekdinr:!en on beş dak ı ka evvel te' 

darik t-dilmelidir. 
Anadolu Toros ve ~emplon sürat trerılt rine l inmeden evvel bf 

trenlere mahsus muı.za::n ü~rl"ti bilt-tini almıyao > o'cu 1arın bi let ve hal~ 
l ı k mektepler için lüzumlu o!an ticaret biletleri muteber tutulmıyacaktır. 

( 120) adr.t talebe sırası, ( tO) yazı Tam ücretli halk ticdret bileti hanı illerinin meccantn naklcdilect~ 
t"btası, (8) camlı dolap ve (20) mu· 30 ki 'oya ka1ıır bag-?jiarı arllCJında kısmen vt:ya tamamen nümunelik ~, 
allim masa:;ınm iın:ıli 1/811940 A- l caret eşyası da bulunabil ir. Dtmİr)ol yolcu rehberlerinde eski taıifelt'' 
ğustoJ Perşem ,e günü saat 9 da j göre konulmuş olan ücret ve şartlar ytni tarifelerin mer'ıyete g rdilİll 
Vi 1ayet da mi encü.ntninde açık ek. : den itibaren hükümsüz Jür. Y 
s ı ltme sureti:e ihale edilecektir. Is- ı Fazla tafsilat için ishsiyonlara müracaat erlilehilir. 

tek ilerin 0107,5 te .ninat makbuzu- 12148 21-23-25 ~bi 
le birtiicde daimi encümende hazır ! ---------------~--~-----------: 
bulu:ımaları ve şart namelerini gör -
mck içinde her gün M.ıarif dairesi 
ne müracut etmeleri ilan olunur. 

16-21-26-31 12137 

meninde tetkik ve ihale edilecektir. 
3 - istekliler ş:ntname ve ihti-

1 

yaç listesini ber gün hastane idare. 
sinde gör~bilectkle.ri gibi Tck1ifle 
rini de 23. Temmuz 940, gün ine 
kadar Hutaneye bildirmeleri ilan 

o!unur. 13- !7-21 - 23 12131 

Bisiklet meraklı\ar na 

940 model son sistem Bianke 

marka bisiklctleıimiz gelmiştir. 

Çok ucuz fiyatla Sdtılmaktadır. 

Asfalt ca~de dörtyol ağzı Bi

zim Bisikletçi Necip Ôzyazgana 1
1 

müracaat. 12147 1-3 ı\ 

-- l 

Bu 
Nöt>etçi 

gece 
eczahane 

Kalekapısı yanında 

ıba 

sd ı 

alu 

M. Rifat t'Czahanesidir ,laı 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Tüı k Sözü M~'; 


