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Varsova 
GÜNLÜK Si YAS i HA LK GAZETESi 

,Ç O CUK ANSiKLOPEDiSi 

Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvveW yar. 
dımCJSI., cocuğun en zengin ldlHlphanesldlr. Çocuğunu se
ven ht!r babanın yavrusuı:ı• verebfleceğl en g(lzel hediye
dir. Müessesemiz tarafından nşedllml6tlr. Evlnl:tde biz 
tane bulundurunuz.. 

iddelle Dayanıyor 
Ağır Topçu Dllellosu Devam Ediyor, Eli 
Silah Tutan Halk ta Alman ilerlemesini 
Durdurmak için Müdafaaya iştirak Ediyor 
Almanlar Garpta Bazı 
Noktaları Kaybettiler 

BUGÜNKÜ VAZİYET ............... . . . 

TahteDlbahüır Haırlb ü 
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Son tebliğlere göre, PolonyaJaki harp vaziyetini göıterir harita 
(Harekatın inki,alım buraJan takip edebilirıiniz) 

ltalyanın Bitaraf 1 
Kalmasının Mahzurları 

Ve Faydaları 
... 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

• 1 talyanın vaziyeti tebellur 

Garp Cephesi 

iNGiLiZ 
Kıtaları 

Fransada, 

Sigfritteki Alman 

Şark Cephesi' 
-

VARŞOVA 

Birk.aç Defa 

Bombalandı 
Londra, 8 (Hususi) - Alman kn

rargihı akşam saat 5,15 te Alman as- 1 
kerlerinin Varşovayı işgal ettikleri
ni tebliğ etmiş olduğu halde bu ha -
ber bu ana kadar (tam gece yartsı) , 
~ ........ "' _.._:.,._:_ "t..1--,.--..- ......l.~·· • 

su saat yedi buçukta mutat neşriya • 
tına devam ediyordu. Polonyanın 
Londra sefiri saat sekiz buçuğa ka _ 
dar merkezi hükumetle temas et • 
mekteydi. Daha sonra gece yarısına 
doğru Varşova radyosunun . spiken 
şu sözleri söyledi: "Düşman tayya -

releri tepemizdedir. Topçu muhare. 
besi devam ediyor. Fakat müdafaa 
da hazırdır.,, 

Daha sonra Varşova merkez ku -
mandam radyo ile şu emirnameyi 
verdi: 

. 
Varıova Mullavemet Ediyor 

ŞARJ~ ve GARP cephelerinde harp şiddetlenmiş. 
tir. Şark cephesinde Alman tebliğleri Varşova. 
nın sukutundan bahsetmiş ve şehrin dün ak. 
şam beşi çeyrek geçe düştüğünü anlatmış ise de 
gece yarısına kadar Varşova radyosu işlemiş 

''e gece yarısı Varşova kumandanı halka mii. 
dafaaya ait emirlerini vermiştir. Bu yüzden 
Almanların şehri erk enden düşmüş göstermc
IC"r in ln doğru olmadıfı katiyetlc anlaşılıyor. 

POLONYA ordusunun son muharebelerden sonra 
tam iııtiz~m dairesinde rkat ettiği gayet va
zıhtır. Bu yüzden Varşovanın çok şerefli Lir 
rnüdafaal'l\ ahit olacağı anlaşılıyor. 

n110\•adan verilen en son haberlere göre 
ordudan baıka eli silah tutan btıtlin hlllk 11\i\. 
dafaaya iştirak etmekte ve Alman ilerlemesi. 
ni felce uğt'atmak için hazırlanmış bulunmak. 
tadar. 

Gor p Ce~hosinde Vaziyet 
• 

GARP CEPHESiNDE iki taraf, müdafaa . hatlnrı 
arasında karşılıklı bir takım hareketler yap· 
makta ve Fransız tebliğleri bu sahada az çok 
ehemmiyetli ilerilemelerden bahsetmektedir. 
Fransız tebliğleri, eskisi eibi, aıayet vecizdir. 

mnkamatı, har11in bnşlnmasmdan önce bir suru 
tahtelbahirlerini Alman sularından harice çı. 

karmışlar ve harp çıktığı takdirde bunların in. 
giliz ticaret gemileriyle şiddetli bir savaşa glrme. 
}erini, bu gemilerin tayfalnrını ,.o yolcularını 

dahi kurtarmağa imkan vermeden bahnl
malannı emretmişlerdir. Alman tahtelbahirle. 
ri, harpten önce muhtelif sahalara dağılmışlar 
,.e hnrbin başlnmast üzerine vazifelerini yap. 
mağa başlamışlardır. Bu husustaki tafsilat ü
çiincü sayfamızdadır.) 

L~GİLTERE HÜKÜMETİNİN telakkisine göre, 
Alman tahtelbahir sa\'aşı bir hayli geniş öl~ü
dedir. Fakat bu savaş kolaylıkla bertaraf edi. 
lcccktir ve İngiliz donanması bunu temin rde
cek tedbirler almıştır. Fnkat İngiltere hükCtme. ~ 
ti, avladığı Alman tahtelbahirleri hakkında J 
malUmat ,·ermemeyi tercih etmektedir. 

ALl\JA1''YA 1917 de İngiltercye karşı geniş öl~ü
de bir tahtelbahir harbi açmış, fakat bu do 
maksadı temin edememiş, İngiltere sonunda 
bu hsrbin önünü almıştı. Almanya 1935 sene
sinde tahtelbahir harbinde beynelmi1e] huku
ka daima riayeti taahhüt etmiş olduğu halde. 
ilk fırsatta, bu taahhüdü de çiğnemiştir. 

Dün Batırılan Gemiler 

Bunun sebebini izah eden muharrirler, 2'&rp SON OLARAK, 1 İngiliz hnrp gemisi dnha torpil-
"V cephesinde 1914 te olduğu rril>f b;• hareket har• lenmiş, muhtelif devletlere mensup 3 ticaret arşovayı müdafaa ediyoruz ve .. <# 

b .. d f bi de,.,üil , kale harbi '-'apıldı<nnı, ve bunun ı·s~ gemisi de taarruza uğramı ·tır. Bir Alman va-u mu a aayı muhakkak başaraca _ " •· -
ğız. Alman ilerilemesi mutlaka bu _ kolay kolay inkişaf edemiyeceğini anlatıyorlar. puru Almanlar tarafından Ösund civarına ko-

Fransızların hedefi Almanların süratle inşa et- nu1mu · olan torpillere çarparak batmış, 7 kişi 
rada durdurulacaktır. Varşova an • t ' kl · s· f "d h ölmüc:tu··r. Bir llolanda torpı·ı gemı'sı· de torpı·ıe 
cak düşmanın cesetlerimiz üzerin • ı eu ıg rı attmın zayıf noktalarım bula. ~ 

rak bu noktalan dövmek ve hattı bu noktalar. çarparak batmış, 29 kişi ölmiiştiir. 
den geçmesi şartıyle düşebilir. Ağır dan varmaktır. ALMANYANIN, Polonyayı istilfıdnn sonra sulh 

topçu düellosu sırasında radyo istas. nii'iER TARAFTAN İngiliz kuvvetlerinin de · teklif edeceği yolundaki haberlere karşı, İngi • 
yonu neşriyat yapamadığı takdirde Fransaya muvasalat ettiği bildirilmekte ve bu liz ve Fransız gazeteleri, harbin her ne pahası. 1 
emirlerimi başka duvar ilanları ile da Fransada memnuniyetle karşılanmaktadrr. na olursa olsun Hitlerizmi yıkıncıya .kadar de-
telakki edeceksiniz.,, \ 'am edeceğini anlatıyorlar. 

Varşovada • ordudan başka eli TQhtelbahir Harbi Şiddetli BU SURETLE: cepheler üçlcşmiştir. Fakat bunn 

tirak etmektedir. Müdafaanın son ŞİMDİYE K ADAR pek te ehemmiyetle karşılnn. bu cephede vukubulan en son hadise, İngiliz 
derece çetin olacağı ve Polonyalıla- mayan bir harp cephesi, birdenbire ehemmiyet tayyarelerinin yine Almanya üzerinde i tikşaf-

eder gibidir. Almanyaya 
askeri bir ittifakla bağlı bulu
nan ve ötedenberi mihverin 
en belli başlı rüknü olan İtalya, 
Almanyanın şarkta ve garpta 
harbe girişmiş olmasına rağmen 
bitaraflığını muhafazaya karar 
vermiş görünüyor. 

silah tutan bütün halk müdafaaya iş- bir de ha\'a cephesini ilôve etmek lazımdır. Ve ı• 

rın cansiparan~ bir sevlette buluna • k~~andı. ~u ~ephe, tahtelba~ir cephesidir. in- lar yapması ve yine beyannameler dağıtnı:ı-
AskerJerİ Arasmda <Sonu Sa: 6. Sil: 5) gılız tebhglerınden anlaşıldıJClna göre, A lmnn· sıdır. 

··························· ··················· · · ······ ··~~~.--. ı 

Almanyanın harbi Polonyaya in
hisar ettirmek hulyası tnhakkuk et. 
tiği müddetçe İtalyanın bitaraf kal
ması tabii idi. Fakat İngiliz ve Fran
sız kuvve tleri Garp cephesinde d.? 
harekete başlamıştır. Almanya Garp
ta da bir harbe girmiyc mecbur ola
cağını anlamıştır. Buna rağmen İtal
ya bitaraflığını muhafazada ısrar et
mektedir. 

Demek ki İtalya, harp umumi bir 
~ekil aldığı takdirde d~ bugünkü va
ziyetini idam~ etmek niyetindedir. 
Çünkü İngı.ız hava ve deniz kuvvet. 
lerinin ve Fransız ordularının hare
kete geçmiş olmasına ;rağmen, İtalya., 
Fransa ve İsviçre hudutlarını açmak
tn mahzur görmemiştir. İtalyan ge
mileri de bütün denizlerde seyrüse. 
fere başlamıştır. . 

- -~ -·.-·-·--····· ,,oşnutsuzluk Arttı / ----.----------------:-------__:_~::_:_:_:~ 

Pa~s,s(A.A.)-Busabah Bazı Mıntakalarda 
neşredılen 9 numaralı tebliğ: 

h.!:,;rı;:ıır~eah~i ~::ı::~e:~ ihtiyat Erler SilGh 
başarılmış ve bu ılerlemeler 
bazı noktalarda ileri hareketj ~ A 1 t A 
~~zin _şer~it~ni mahsüs derecede 1 na l ı n 1yor1 ar 
ıyıleştırmıştır. 

Dün Geceki Tebliğ 

10 numaralı 8 eyltil akşa mtebliği: 
Mevzii ilerlemelerimlz devam e

diyor . . 

:Düşman çekildiği noktalarda de
miryolu, köprü ve saireyi tahrip et
mektedir ve buralarda dinamit şe
bekelerine tesadüf ediyoruz. Hava 
istikşaf faaliyetimiz devam etmekte
dir. 

Denizde kuvvetlerimiz devriye ha
Slerine devam etmekte ve bü -

ir faaliyet göstermektedirler. 
:u1111111fım - akalatının müdafaası i

.~ kuvvetlerile teşriki 
' <Sonu Sa: 6. SU: 2) 

Çağırılmıyanlar, Celp Mıntakasında Olmıyanlar . 
Sükunetle işlerine Devam Etmelidirler 

Ankara, 8 (A. A.) - Batve
ki letten tebliğ edilmittir: 

Memleketin bazı mıntakala
rındaki ihtiyat erleri bir buçuk 
ay talim ve terbiye için Askerlik 
Mükellefiyeti Kanununun 58 in
ci maddeıine uyarak silah altına 
çağırılmaktadırlar. 

Bu celp memleketin her tara
fına · mahıuı · olmayıp mahdut 
mıntakalarda yapılmaktadır, Ye 

nerelerde kimlerin aıkere çağı
rıldığı da celp mıntakalarındaki 
u kerlik t ubeleri tarafından bal
krmıza ili n edilmittir. 

Buna rağmen ilan yapılmıyan ve
ya ilan mıntakasında bulunup ta as
kere çağrılmıyan bazı kimselerin as
kere çağrılınm düşüncesile çalıştıkla
rı işleri bırakıp memleketlerine dön
mek istedikleri görülmektedir. Yurt 
müdafaasına koşmak bakımından bu 

(Sonu Sa: 6. SU: 6) 

• 

EN SON D A KiK A 

Londra, 8 (Hwıusi) - Polonyıdan gelen haberler Alman kuvvet
lerinin Var-:ıava clvannda !>ulunduklarını, fakat ~ehrin sukut etme. 
diğinl gösteriyor. 

* Ingllteredc vesika urnlünün gıda maddelerini idare için kullanıla-
cağı haber veriliyor. Her madde bol olduğu halde yalnız: et ve tere
yağının tahdit edileceği anla.§ılıyor. 

* Cebelitank ile Hayfada tesJr olunan kaçak eşyayı ko!1tr.>l üsfori 
düşman memleketlerine dot;n:.ıdan doğruya veya bilvasıta kaçak eş~ 
ya gitmesine man.1 olacaktır. 

* Macaristan Hariciye. Nazırı C~nt K!aky bir hükUmet tayyaresiyle 
Peşteden hareket etmıftlr. Berline gitiği tahmi nolunuyor. 

Tan, fevkalAde ~lcrln devamı mOdd ti - ·-
bu ··t d h iÜ e nce. makınesındekı nususı tertibat sııvt'sındr 

ıu un 8 er n en son dakika gelen haberleri verecektir. Haber olmadıfı gOn 
bu kısım bns kıı l aı-ıı ktır 

nesne fIJlW nna s s asa asin a a a sa.~. ı 
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l_B_U_ Gü_ N_I 
Harbin 
Ciddiyeti 

• 
Yazan: ômer Rıza DOGRU L 

Z ihinlerin takıld;ğr b~r nokta 
var ki bugünkü Ingiliz ve 

Fransız gazeteleri ona cevap vermek. 
tcdir. Anlaşılan İngiltere ve Fransa
da da ayni nokta zihinlere takıldığı, 
yahut Almanya tarafından bu nokta
yı hatırlatan bir takım neşriyat ,.e 
propagandalar yapıldığı için İngiliz 
,.e Fransız k:rynakları onunla meş. 

g~l olmak ihtiyacını hissetmişlerdir. 
Malum olduğu lizere Almanya 

biitün kuvvetleriyle Polonyanın ii:ı:e. 
rinc yüklenmekte ve burada süratJi 
ve kati bir murnffakıyet kazanmak 
için gayretini sarfetmekte."1.ir. 

Polonya bu muvaI.fakıfcte imkfın 
vermemek için bütün kuvvetini kul
lanmakta ve Polonyamn müttefikle. 
ri garp cephesindeki Almanların tah
kimatına taarruz ederek Almanya -
nın Polonya üzerindeki tazyıkmı ha. 
fifletmek için uğHşmaktadırlar. Bu-

' giin gelen haberler, Almanyamn 
sark cephesinden garp cephesine bir 
kaç fırka çekmek mecburiyetinde 
kaldığını anlattığı için bu plıinrn az 
ç-ok muvaffak olduğunu göstermek -
tedir. 

Buna rağmen Alman kuvvetleri 
Polonyayı ezmeğe ve Polonyanın is
tila ettiği topraklarında dikte edilen 
bir sulbü kabul edecek bir hükfunet 
kurmağa mu'\·affak olduğu takdirde 
acaba İngiltere ile Fransa da bu enı. .. 
rivaki karşısında harbe lüzum kal -
madığına inanarak harbe son verme
ğe bakarlar' mı? Yoksa başladıkları 
harbi somma götürmeğe mi gayret 
ederler? 

İngiliz ve Fransız matbuatı bu 
suale cevap vcrıneğe çalışnıaktadır. 
Ve harbin başJaınasmdan sonra böy. 
le bir tereddüde yer vermenin ma -
nasız olduğunu, çünkü harbe karar 
veren İngiltere ile Fransanın teca,·ü. 
zü temsil eden rejimi yıkmadlkça hu 
harpten geri dönmiyccekJerini anlat. 

' İngfliz ve Fransız gazetelerinin 
bu neşriyat ile milletlerinin fikirleri
ne \'e iradelerine tercüman oldukla. 
rını söylemek mümkündür. 
#> Çünkü Polonyanın kuvvetleri e

zilir ve Polon:rahlar ölüm tehdidi al. 
tında bir sulh muahedesi kabulüne 
mecbur kalırlar ve İngiltere ile Fran. 
sa bu fırsattan istifade ederek harp
ten çekilmeyi diişünürlerse, bu hare. 
ketin en şerefsiz mağlubiyetten be
ter bir vaziyet teşkil edeceği şüphe 
götürmez. Belki hu hareketi İngilte
re ile Fransa naınına bir intihar say. 
mak bile miimkündür. Çünkü İngll -
tere ile Fransa bu takdirde, hiç 
bir milletin, hiç bir kimsenin zerre 
kadar itimat etmiyeceği, zerre kadar 
saygı göstermlyeceği bi.r vaziyete 
düşmelerinden daha acı bir felakete 
de uğrm-lar. Yani, İngiltere iınpara _ 
torluğu ile Fransa imparatorluğu par 
çalanır ve bir miiddet için orta hal
lice birer devlet nıevkiine düşeTlcr. 
Daha sonra da kolay kolay yıkılacak 
derecede zaafli\M!ğrarlar. 

İngiltere ilc"Fransa bunu çok iyi 
anladıklan için harbe girmeden ön
ce, sulhü korumak için uzun uzadı
ya uğraşmışlar, fakat sonunda da ka. 
ti bir karar vermişlardir. 

Bu kati kararı sonuna kadar tat
bik etmek İngiltere ile Fransa için 
yalnız bir şeref borcu değil, bir ha. 
yat borcudur da. 

Onun için İngiliz ve Fransız ga
zetelerinin bu yoldaki neşriyatrnı 
ciddiyetle karşılamak gerektir. 

Varşova Elçimize 
Verilen Emir 
Ankara 8 (Tan) - Varşovadaki 

büyük elçimize, Türk sefaretha -
nesinin Lübine şehrine nakli için 
icabeden emir v«µ:ilıniştir. 

Radyo Temsil Kolu 

Tahtelbahir Harbi 
--o-

Almanların 

Denizaltıları 

Faaliyetini 
Genişletti 

Lorıdra. 8 (Hu~usi) - İstihbarat Ne
zaret bugün neşrettiği bir tebliğde Al
manların 1917 de yaptıkları gib geniş 
ölçiide bir tahtelbarir harbine girdik
lerini anlattıktıın ı;onra Alman makama
tının tahteJbahirlere ticaret gemilerini 
ihtarsız olar~k hatırmaları için talimat 
vermiş olduklarının da şimdiye kadar 
vukıı bulan hfıdiselerden anlaşılmakta 
'.\-duğunu tavzih etmekte ve şu malCı.matı 
ilave etmektedir: 

"Alman tahtelbahirleri geniş bir saha
ya dağılmış \'e anlaşılan harbin başla
masından eV\'el, faaliyete geçecek bir 
tarzda vaziyet almıştır. İngiliz makarnalı 
bu vaziyetin icabına göre hareket et
mektedir. Onun için tahtelbahir harbi
nin teslri süratle azalacaktır. Alman 
tahtelbahirlerl daha şimdiden erzak ara
mak Ye bulmak ic;in dönüp dolaşmakta 
oldukları için bunları avlamak 11isbeten 
kolay olac:-aktır . ., 

Batırılan gemiler 

Nevyork,• 8 (A.A.) - "Washington., 
ismindeki Amerikan vapurunun haber 
verdiğine göre Glasgow limanına bağlı 
"Oliver Grove., isimli İngiliz şilebi İs
panya sahillerinin 200 mil şimali garbi
sinde torpillenmlstir. 

Şilep, 49,05 derece §imal ve 15,58 de
rece cenupta sefer etmekte idi. B~oktıı 
Şimali Amerika ne Manş arasında"tti va
pur yolunun fü;tünde bulunmaktadır. 

TAN 

1 ı_I_• -
1 ihracı Men Edilen Veya 

Lisansa Tibi Tutulan 
Maddeler ilin Edildi 

Buna Ait iki Kararname Dün 
Resmi Ceridede Neşredildi 

Ankara, 8 (TAN Muhabirinden) - Beynel
milel siyasi vaziyetin aldığı son şekil üzerine 
memleket ve harp iktısadiyatr icaplarına göre 
ihraç maddelerimizden mühim bir kısmının 
ihracının men'i ve muayyen bir kısmının ya
bancı ülkelere sevkinin lisans usulüne tabi tu
tulması icra Vekilleri Heyetince tasvip olun-

,mu,tur. 

bun, soda, çay, kahve ve kakao, canlı hayvan
lar etler canlı ve cansız kümes hayvanları, , , . 
her nevi konserve, her nevi peynir, her nevı 
kağıt ve mukavva, her nevi boyalar, saç ve ' 
çinko levha, dikenli tel, her nevi kereste, ya
pağı, yün ipliği ve mensucatı ve mamulatı, ke-
ten ipliği ve mensucatı ve mamulatı, kükürt, 
istüpi, kok, un, irmik ve mamulatı, kalay, her 

Yüksek tasdika iktiran eden ve bugünkü nevi kablo, tel halat ve zincir, kauçuk ve ma
Resmi Gazete ile ilan edilen bu kararnameye mulatı, her nevi salmastra, motörlü ve mıotör
tevflkan transit yerlerinde bulunmakta olan- süz deniz ve kara nakil vasıtaları.,, 
lar da dahil olduğu halde memleket dıtına ih- Yine bu karama.meye tevfikan ihracı lisan-
racı memnu olan maddeler ~unlardır: sa tabi maddeler de ıunlardır: 

"Buğday, çavdar, malı/Ut, kaplıca, arpa, yu- "Tiftik, barsak, balmumu, küçük baf hay-
la/, mısır, darı, pirinç, bulgur, bezelye, nohut, van derileri, yumurta, zeytin tanesi, susam, pa
fasulye, mercimek, börülce, fiğ, burçak, pata- mak, pamuk ipliği ve mensucat ve mamulô.tı, 
te6, pamuk tohumu, soğan, sarmısak, kepek, 

ba·kla, soya fasulyesi.,, ot, saman, ekle salih bilumum sadeyağ ve di-
İhraç maddelerimiz arasında bulunan Sigula yağer hayvani ve nebati yağlar, keçi kılı, çuval, 
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f"lEK 
ihtikarı Ezmeli 

Yazan: B. FELEK 

Dünkü gazeteler, hükumetin, 
har~ sebepleriyle sebepsiz (i • 

' yat yükselten ve ihtikar yapanl.ıra 

karşı ne kadar amansız hareket ede
ceğini apaçık anlatan Başvekaletin 

tebliğini neşrettiler. 

Ben bu arada bilhassa ilaçlar üze
rinde duracağım. Muhterem baş"e • 
kilin de tebliğinde: 

"Halkın hayati ve sıhhi ihtiyaçları 

için lazım olan ilac;larda da bazı ih
'tik~rlara teşebbUs edilmek istendiği

ni duyuyoruz. Bu hareket, bilümum 
ec1.a depolarına ve ec:-zanelere el ko
narak bu işin devletleştirilmesini tes~ 
hil edecek bir başlangıç olabilir.,, 

Denildiği veçhile hakikaten bir 
kısım iliclarda ihtikara tevessül e
dildiğini ~öğrenmekteyiz. Şüphesiz, 
hükumetin bu kati lisanı önünde bu 
işe cesaret edenler belki olmıyacak, 
olsa da az olacaktır. Lakin bizim, hıi .. 
kfunetten dilediğimiz şudur: 

Bu i~i sık sık ve resmi olnuyan 

vasıtalarla daimi surette kontrol et.. 
tirerck en ulak bir ihtikann başını 
hemen ezmelidir. Bilhassa toptan sa
tışlarda yapılaeak fiyat y~ksekliği 

bilahare pahalı mal almış eczaneler
de güç indirilebilir. 

Malftm ya! İlaç kundura gibi, 
hatta fasulye gibi pazarlığa müte .. 
hammil bir şey değildir. Dışarıdan 

, gelen bir takım miistnhzarat veya 

iptidai maddeden ithalat malı olan 
' yerli msütahzarların m1ktarı azal -
dıkça hastalar bunu her ne fiyata o. 
]ursa olsun almağa razı olacaklar, 
hatta işi bozulmasın diye hükumete 
haber vermeyi bile istemeyecekler -
dir. 

"Oliver Ctrove", Kübadan şeker yükle
miş olduğu halde İngiltereye gitmekte 
idi. 

ğı Tüt'k - İngiliz ticaret anlaşmasının takasa mev
halat, kendir, kendir mamulatı, ketentohumu, zu teşkil eden listesinde tadat olunan Türk emti-

ham veya yan mamul bi/Umum sığır, manda, ast meyanında ithali Vekiller hevetince kararlas· den lüzumlu ve ha~·ati bir meseledir. 
· ı1 dana derileri, işlenmiş deri Ve mamulah, sa- tırılmıştır. 1 Yaptığı tebliğdeki tehditlerini j. 

Onun 1ç10 ilaçlar üzerinde bil • 

hassa şiddetli bir kontrol tatbiki cid-

"Washington,, vapurunun kaptanı, Al
man tahtelbahiri kumandanının büyük 
bir nezaket gösterdiğini ve Oliver,, bat
madan evvel içindeki gemicilerin kurta
rılmasına Y.ardım ettiğini beyan etmiştir. 

IJ~~~~~~~~~~~~~~~!!!__~_i!!!.!!!..~....,.~~!!!o"'~~~-....~"!iiiiii~~~~!!"-~~~!!!_~-iiööOi~~~~~~~~~-:~~!!!'11 1 kaa kadir olan hükumetin bu temen. 

Bulgar Hükiimeti, Petrol ve Benzin ' Alman tahtelba1'ıiıj, hüviyetini belli 
c u1:'-o:::" ,~ .. , o::u t:c u.şıuıamaKta ını. .. 

Helfrid Blsmark vapuru bugün Al-
manlar atarafından Ö!(und'un cenubuna 
konulan torpillere çarpmış ve bir kaç 
saniyede batmıştır. 14 kişi olan mürette
batından yalnız 7 kişi kurtulmuştur. 

lleHususiOtoınobillere VaziyetEtti 
Sofya,-8 (Hususi) - Nazırlar mec- maktadırlar. 

Bugiln öğleden sonra bir Hola!J,da 
torpil gemisi Terschelling yakının~i 
Noordvaarder'de torpile çarpmıştır. İn
filak esnasında gemide 51 kişi vardı. 
Bunlardan 29 u ölmüıı ve gemi bir da
kikadan az bir zaman zarfında batmış
tır. Üç büyük motörle bir kaç tayyare 
derhal yarduna koşmuştur. . 

* Amerikan bandıralı "Farmer,, vapu
ru ile İngiliz. "Pukkaston., vapuru ve 
Fransız 'Tamara,, vapuru Atlantikte bir 
tahtelbahirin taarruzuna uğramıştır. 

Nevyork Times gazetesinin bildirdiği
ne göre Washington hükumetinin gön
derdiği bir telgrafta Alman tahtelbahir
lerinin Karaib denizinde faaliyette bu
lundukları bildirilmektedir. Bazıları de
liiile istinat eden bu husustaki haberle
rin ne dereceye kadar dofru olduğunu 
hükiimet tahkik etmekted1r. 

* Lizbon, 8 (A.A.) - Diario Ltı..sooa va 
puru, İngiliz "Defender,, vapurundan 

meçhul bir tahtelbahirin hUcumuna uı?

radığına dair bir mesaj aldığını bildir

miştir. Tahtelbahirin torpili vapurun 

burnunun yanından geçmiştir. Vapur, 

İngiltereye doğru yoluna devam etmek
tedir. 

* Amsı.erdam, 8 (A.A.) - Bilderdjik a-
dındaki Holanda vapuru, Pukhasten 
ismindeki İngiliz gemisinin tayfaların
dan bazılarını kurtarmış "Lub Rotter
dama doöru yol ıılmaktadır. 

lisi, hususi otomobillerin seyrüsefer- Macar gazeteleri, Pilsuclskinin me
lerini menetmiye karar vermiştir. zarına karşı g~t4:U'ifon ihtir.llnrdın 
Bazı otomobiller, bu kayıttan istisna müşarünileyhin büyük bir Polonyalı 
edil~iştir. ?evlete ait .. otomobill~r, 1 olduğunu göstermekte bulunduğunu 

1 benzın sarfıyatlarını yuzde 50 ye ın- tebariız ettirmekte ve bu hareket, bir 
direceklerdir. uzlaşmanın mümkün olduilunu Po -

. o 

Bütün Bulgaristanda haftanm iki lonyalılara ima eden bir mesaj sayıl
gününde, çarşamba ve cuma günleri maktadır. 
et yemek yasak edilmiştir. Askerlikten Kaçanlar 

Belgrat, 8 (A.A.) - Ecnebi mem. 
leketlerde dolaşan şayıaların hilAfına 
olarak Yugoslavyanın yapılacak ma
halli manevralar için sadece bazı ihti 
yat ve mütehassıs sınıflarını davet 
ettiği bildirilmektedir. 

ltalyanların Mütaleası 
Roma, 8 (A.A.) - İtalyan gazete

leri, Fransa ve İngiltere arasındaki 
tesanüdün fevkalade mükemmel ol. 
duğuna işaret etme!dedirler. Bu ga
zeteler, Fransaya bir çok İngiliz kı
taatımiı ve mühim miktarda İngj}jz 

1 
malzemesinin çıkarılmış olduğunu da 
haber vermektedirler. 

j Gazeteler, mutalealar serdetmek-
tedirler. Yalnız Alman umumi karar. 
gahının bültenlerini neşrcttikten son
ra Almanyanın Polonyanın tamamen 
ezilmesini müteakıp, bir sulh taar
ruzuna geçmiye amade olduğunu ve 
Fransa ile İngi!tereyi bütün muallak 
meselelerin kaffesinin hal ve faslı lü-

Budapeşte, 8 (Hususi) - Askerlik 
çağındaki bir kaç yüz Slovakyalı Ma 
caristana iltica etmiştir. 

Alman • Yugoslav hududundaki 
Avusturyalılardan bir kısmı askere 
gitmemek üzere Yugoslavyaya kaç
mışlardır. 

Paris, 8 (Hususi) - Fransadaki İs
panyol mültecileri askere alınma -
makta, fakat askere gid~nlerin yerine 
zürra hizmetinde kullanılmaktadır. 

Bftaraf Devletlerde 
Kopenhag, 8 (A.A. 1 - Danimarka 

HaPiciye nezareti, Ebjergim bom
bardımanının İngiltere nezdinde pro
testo edileceğini bildirmektedir. 

Pekin, 8 (A.A.) - Muvakkat şima
li Çin hükumeti, Avrupa ihtilafı kar
şısında bitaraflığını ilan etmiştir. 

Stokholm, 8 (A.A.) - Yarın açılacak 
olal'I pıırltlmentoda bütön İsveç milletinin 
hükumet tarafından illin edilen bitaraflık 
siyasetine riayette müttefik olduğu bildi-

zumuna ikna etmiye çalışacağını yaz. rilecektir. 

lngilferede 
LOJ>drıı, 8 (A.A) - Kral George, dün 

öğleden sonra Aldershot askeri merke~ 
ziyaret etmiştir. 

Kral, teftis ettiği kıt::ılar taraiından 
uzun uzadıya alkışlıırunıstlr. 

İngiltere ve Fransada bulunan bütün 
Sovyet tebaası derhal memleketlerine dö
neceklerdir. 

Mısır Baş-1·ekill, Mısırlılarin kalben İn
giltere ile beraber olduğunu ve kuvvet 
politikasına karşı açılan mücadelede ken
disine yardım edec:-eklerini söylemiştir. 

Kanada Ayan ve Mebusan Meclisleri 
dün kongre halinde ve anane hilfıfına me
raslm~iz toplanarak İngiltere ile beraber 
yürünme.~ine karar vermiştir. 
Almanların iddiası hilafına Fifütinde 

yalnız askerlik çağındaki Almanlar tevkif 
edi-lmişfü. 

Afrik::ıdakl Almıınlar, Hitlere uzak
tan da olsa müzaherete asla amade gö
zükmüyorlar. 

Makdonııld, harbin başlangıcındanberi 
İngiliz müstemlekelerinden gelen sad~kat 
ve yardım telgraflarından dolayı Kral na
nuna teşekkürlerini bildirmiştir. 

Amerikada 
Vaşington, 8 (Hususi) - Avrupadaki 

Amerikalıların hepsi buraya dönmek üze
redirler. 

Saint Thomas adaları derhal bir tah
telbahir üssü haline getirilecektir. Meksi
ka Cümhurreisi namına söz söylemiye sa
lahiyettar olan Betola Meksikanın demok
rasilere yardım edeceğini ihsas etmiştir. 

Cenubi Amerika memleketleri vaziyet
lerini tayin için yakında bir konferans 
yapoca klı:ırdır. 

• 
Polonyaya yardım etmemek için Almanyanın Roman. 
ya üzerinde tazyik icra ettiği rivayeti Bükreşte büyük 
lıeyecan uyandırmıştır. Hükumet vaziyeti izah için diin 
akşam bir beyanname neşretmiye mecbur olmuştur. Bu 
beyannamede Romanyanın katiyen bitaraf kahnıya ka
rar verdiği, fakat bitaraflığın bir takım beynelmilel 
icapları ve zaruretleri bulunduğu, hükiınıetin bu icap. 
Iara riayet edecei'i bildirilmektedir. 

Fransız orduları Garp cephesinde Sarburg istikame-
tinde 24 saattenheri düşman Zigfrid hattını karadan 
ve havadan sıkı bir bombardımana tabi tutmuştur. 
Cephenin yalnız bu kısmında 600 tank harekete geçiril
ntl~tir. 

* 

ninıizi evvelden derpiş etmiş oldu -

ğunu bilmekle beraber biz de vazife. 

mizi yapmış olmak için bu satırlarl:ı 

işi bir kere daha jWlltımi efkara ar 

zetmek istedik. 

Bu Seneki 
İhracat 

Vaziyetimiz 
-<>-

' 
Yıldan 4,5 Geçen 

Milyon Fazladır 
ı'icaret Vekaletinin alakalı makam 

!arı, rekolte mevsimi itibarile ihraç 
vaziyeti ile, başlıca ihracat maddele. 
rimizin rekolte mevsimindeki vaziyet 
lerini tesbit etmişlerdir. Te'>bitte esas 

/ 
ve tarihler 938 - 939 ağustos ve mart 
sonlarıdır. 

Bu yılın yukarki devre ihracat ye

kllnu 115 milyon liraya baliğ olmuş

tur ki, geçen senenin ayni devresin. 

den yüzde 3.9 nisbetinde ve 4.3 mil
yon lira fazladır. 

Bu 115 milyon liralık ihracatımızın 

91.057.000 lirası kliringli veya benze. 

ri anlaşmalı memleketlere,19.213.000 

lirası serbeı:t döviz tediyeli memle

ket] ere, 4,742,000 lirası anlaşma obnı 

yan memleketlere ihraç edilmiştir. 

Alıcı memleketler Almanya, Ameri. 

ka, Polonya, İtalya, Sovyet Rusya, 

İngiltere, Fransa, Romanya olarak sı
ralanmaktadır. 

Ankara, 8 (TAN) - Radyo temsil 
kolunun daha mütekamil bir şekilde 
olmak üzere yeniden faaliyete geçi
rilmesi kararlaştırılmıştır. • lf.. 

Romanyada askeri hazırlıklar tamamlanmıştır. Hayat 
normaldir. 

Japonya, lngiltere ve Fransadan Uzak Şarkta 

Bu sekiz aylık devre içinde yapılan 
115 milyon liralık ihracattan 32 mil
yon 029 lirası tütün, 11.988 bin lirası 
üzüm,181.000lirası kabuklu,10.25,000 
lirası iç fındık, 4,182,000 lirası tiftik, 
6,484,000 lirası pamuk; · 2,447,000 
1 i r a s ı b u ğ d a y ; üç milyon 
249 bin lirası yün; 5, 775,000 
lirası incir, 758,000 lirası zeytinyağı, 
1.289.000 lirası afyon, 1.085.000 lirası 
maden kömürü, 1.894.000 lirası ham 
deri, 53,000 lirası çavdar, 419,000 lira 
sı darı, 1.081.000 lirası kuş yemi, 
3.808.000 lirası arpa, 1.353.000 lirası 
canlı hayvanlar, 1.422.000 lirası bar
sak, 515.000lirası yumurta,18,~65,000 
lirası diğer maddelerdir. 

Temsil kolu tarafından oynanacak 
eserleri tetkik ve tercih etmek üzere 
Sadri Ertem, Reşat Nuri Güntekin, 
Cevdet Kerim İnccdayı ve Bedret
tin Temelden mürekkep bir edebi he
Yet kurulmuştur. 

lf.. I 
Roma ile londra arası tayyare seferleri başla-
mıştır~ ltalya harp müddetince bitaraflığını mu
hafaza edeceğini dün gece aynca temin et-

bulunan kara ve deniz kuvvetlerinin geri çekil
melerini istemiştir. 

lf.. 
Tokyo hükOmeti, Rusya miiracaat ettifri takdirde iki 
hükumet arasındaki ih{ilafları dostça halletmiye h~r 
bulunduğunu ihsas etmiştir. 
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Lel1 i1er Kati Neticeli 
Muharebeyi Vistülün 

Ger.sinde Yapacaktır 18.IX.939 Pazartesi 
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1939 - 1940 Ders yılı 
Hariciye, Kadın Doğum, Çocuk liastalıklan 

Tekamül Kursları 
18.IX.1939 - 7 .X.1939 

Dahiliye Kursları 
Ord. Pro!. Dr. Neset Ömer İrdelp Kalp ve Damar hastalıktan teshis ve tedavilerinde 

yenilikler 

Samsunun sevilmiş tüccnrların -
dan Ahmet Ziya Kılınçı Allahın rah. 
metine kavuşmuştur. Cenazesi bu -

1 
gün saat 11,45 te Beyoğlu Zükur has
tanesinden kaldırılarak Beyazıt cn
miinde namazı kılındıktan sonra E-
dirnekapı şehitliğindetti aile mak -
beresine defnedilecektir. :rvievlit rnh
met eyleye. 

1 

ÖLÜM Prof. Dr. Muzaffer Esat Gilçhan 

Harbi"' Akıbetini N A R E V ve V 1 S T Ü L 
Üzeri~deki Muharebeler Tayin Edecektir. 

20.IX.939 Çarşamba 
25.IX.0~9 Pazartesi 
27.IX.939 Çarşamba 
2. X.939 Pazartesi 
4. X.939 Çnrsamba 

,, ., ,, ,, ,, 
Doçent Dr. Nurettfn Kamil İrdelp 

,, ,, Afife Cenan! 
Ord. Prof. Dr. Neş'et Ömer İrdelp 

Prof. Dr. Muzaffer Esat Guçhan 
Doçent Dr. Nurettin Kamil lrdelp 
Doçent Dr. Afıfe Cenani 

Akciğer tüberkülozu ve tedavisi 
Blo - chimique muayeneler ve bunların mnnalar· 
Nefriller ve tedavileri 
Karaciğer vazife bozuklukları ve 'uzvi hastalıkları 

İzmit memleket hastanc-sı eczacısı Nahit 
Çiğit mi.lptcliı olduğu hastalıktan şifayap 

1 olamıyarak İzmitlc Vt'fat etmi$tlr. Uzun 
mQddet suren h::ıstalıgı esnasında tabibi 
mUdnvlsi bulunan memlC'ket hnstnnC'si 
dahiliye mütcha ısı doktor Bay İhsanın 
gostcrdigi ihtimam ve gayrete, gerek ce
nazesine bizzat gelmek ve gerekse tahri
ren ve şıfahcn taLiyede bulunmak sure
tiyle acılarımıza iştirak denlere ayrı ayn 
teşekküre teessiirıiınüz miıni olduğund.ııı 

gazetenizin tava sutunu rica ederiz. 

Yazan : Celal DİNÇER Muhtelit hastaların takdimi 

"Muharebe şimdi tatlıla1ıyor,, 
9 Eylül 1922 

-Kemal ATATÜRK 

B u satırlarıma Ebedi Şefimiz 
A TATÜRK'iın benliğimizde 

yaşıyan ebedi rubunu bir defa da-
ha takdis ederek başlıyorum. Ta-
lih beni 26 Ağustos 1922 sabahı
nın şafağında başlıyan büyük ta
arruzumuzun başlangıç ve ilk gün 
lerinde onun yakınında bulundur
muştu. Yukarıda tırnak içerisine 
aldığım cümle 26 Ağustos günü 
öğleden sonra Biiyiik ATA'mızın 

ağzından çıkmıştır. Bunun sebebi 
de hasım tarafın, taarruzumuzu 
bulunduğu mevzide kabul edeceği-
ne delalet eder şekilde mukabil 
taarruzlara girişmiş olması idi. 
Askerlik sanatından anlıyanlar 

başkumandanlar başkumandanının 

sevinç 'ifade eden bu ciimlesini pek 
tabii bulacaklardır. Çünkü bir or
duyu yenebilmenin ilk şartı ona 
muharebeyi istediğimiz şartlar al
tında kabul ettirebilmektir. Bizim 
Bnşkumandanlığımız ise meydan 
muharebesinin Afyon garbındaki 
mevzilerde kabul edilmesini arzu 
ediyordu. Tertip ve tedbirlerini de 
ona göre almıştı. Binaenaleyh 
meydan muharebesi, daha ilk gü
nünden kazanılmış sayılabilirdi. 

İşte bu mülahazadır ki Büyük A
TA'yı o cümleyi sarfetmiye sev
ketmiş olacaktır. Güzel İzmirimi
zin istirdadı yıldönümünc tesadüf 
eden günde çıkacak olan şu yazı 
münasbetiylc bir kat daha kıymet
lenen bu aziz hatırayı bir daha 
tebcil ediyorum. ... B eni, askeri harekatı takip e-

dişte, bir taraf hesabına nik 
bin farzedenler bulunabilir. Fakat 
bir kaziyyenin aksini ileri sürmek 
kafi değil, ispatını yapmak şart
tır. Bu noktayı işaret ettikten 
sonra Alman - Leh harbinin bu
günkü durumu hakkındaki noktai 
nazarımı kestirme olarak söyliye
bilirim: 

Alınan orduları başkumandanı 

Fon Bravçiç herhalde bugün için 
"muharebe şimdi tatlılaşıyor" di. 
yecek vaziyette değildir. Çünkü 
meydan muharebesini Leh ordusu
na Vistül nehri garbinde kabul et. 
tircmemiştir. Eğer Leh ordusu ka
ti neticeyi tayin edecek olan böy
le bir muharebeyi Vistül ve Na -
rev nehirleri (1) garbinde kabul et
miş olsaydı şimdiden hükmedebi • 
lirdik ki henüz yeni başlayan harp 
Lehistan için kaybolmuştur. 

Y u k arık i hatıra, bu kısa 
mülahaza ve bugüne kadar ecre -
yan etmiş olan harp harekatı gö..;
teriyor ki Leh ordusu diişmanınm 
arzusuna tabi olmamıştır. Ve ev -
veldcn düşiinülmüş olan sevk ve 
idaresini soğukkanlılıkla tatbika 
devam etmektedir. 

nın da harbe müdahalesi ihtimal 
içerisine girerdi. 

• 

1 kinci şıkka gore, yani Lehli-
lerin büyük kuvvetleriyle 

Narev ve Vistül garbinde mağlu • 
biyetleri takdirinde ise mağlup 

Leh ordularının kendi gerilerinde 
kalan nehirlerden Almanların şid
detli takipleri altında geçişleri bir 
panik haline inkılap edebilirdi. Bu 
keyfiyet ise Lehlilerin Vistül ve 
Narev gerisinde de tutunamama _ 
ları neticesini doğurur; bu netice 
de, pek az zaman farkı ile, yine 
birinci şıktaki akıbeti hazırlardı. 
Binaenaleyh Alman ordusunun 

Vistül, Narev ve hatta Bug nehirleri 
nin garbında ve şimaiindc bulunan 
Leh arazisini istilaya devam etmele-

Bu kurslar Cerrah paşada l. Dahiliye kiliniğinde saat 9 dan ıtıbarcn verilecektir. 

19.JX.939 Salı 1 21.IX.939 Pcrşcmoe 

26.IX.939 Salı 
28.IX.939 Perşembe 

3. X.939 Salı 

5. X.939 Perşembe 

Hariciye Kursları 
Doçent Dr. Hazım Bumin 

" " " " 
Prof. Dr. Burhanetun Toker 

,; .. .. " 

" " " " 
.. " " .. 

Sulh ve harpte yara tednvlsi yC'ni metodları 
Mafsal ve kemik ti.lberkülozunun içtimai ehanmlyell •·e 
tedavileri 

Sulh ve harpte kan trnnsfuzuyonunun ehemmiyeti 
Sulh ve harpte kemik kırıklarının muvafık teda\·lsi 

usuller! 
Mide ve Duodenum ulscrlerinin muhtelif ihtllatlarının 

tedavileri 
Akciğer vercmlnin son cerrahi tedavi usulleri 

Bu kurslar Cerrahpasada I. Hariciye kliniğinde saat 9 dan itibaren \'crilccektir. 

Kadın Doğum Kursları 

23.IX.939 Cumartesi il Pro!. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil Kadın hastalıkları ve Doğum bahislerine umumt giriş; 
kadın hastalıkları ve Hormon 

30.IX.939 Cumartesi 1 ,, ,, •• ., ,, Doğumda umumi istitbaplar, kadın hastalıklarında 
umumi islltbaplar ve fıcil tedavileri 

7. X.939 Cumartesi ,, ,, ,, ,, Pratikde Dq,,~m ve kadın hnstalıklarııın:ı ınüdahalclcr 
Bu kurslar Haseki Kadın 1.Joğum kliniğinde saat 9 dan itibaren verilecektir. 

ri harp harekatının normal şekilde 22.ıx.939 Cuma 
cereyan ettiğine, Lehlilerin, hissiya- 29.ıx.939 cuma 

Çocuk Hastahkları Kursları 

1 
Pro!. Dr. İhsan Hilmi Alantar 1 Çocuklarda gıdalar; 

ta kapılarak, şehirleri veya bir kısım 
araziyi müdafaa etm~k zanfına düş
mediklerine delalet eder. Harp sinir
leri kuvvetli insanların sevk ve ida
re ve ayni kuvvete c;ahip milletlerin 

ve Çocuklarda ishaller, 
6. X.939 Cuma Doçent Dr. Şevket Salih Soysal Çocuk fclclcrl. 

Bu .kurslar Şi~li Çocuk hastalıkları kliniğinde saat 9 dan itibaren verilecektir. 

Bu kurslar bütün doktorlara açıktır ve ücretsizdir; kayıt muameleleri için Eylul bidayetinde şahsen veya 
yazı ile Tıp Fakültesi Dekan katipliğine müracaat edilmelidir. 

idame edebilecekleri bir mücadele- •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••'\ 
dir. Gerek Mareşal Smigly Ridz, ge- • . 

rekse Leh milleti bu kuvvete sahip B u G o N L 1 Hard·ı Dayanılmaz derecede 
olduklarını bugüne kadar göstermiş- ı· p E K o re • 
}erdir. Bu emareler bundan sonrası Gülünç ve eğlenceli 
hakkında da kuvvetli ümitler ver - l(Q DESTE T • • RKÇ E 
mektedir. Gerek Almanlar. gerekse Sinemasında .. • U Büyük Film 
Lehliler için çetin imtihan günleri I · A · 
Narev ve Vistül üzerlerindeki kati ıaveten: Şanh Ordumuzun TRAKYA MANEVR LARI Hakiki sesli • Türl<çe 
neticeli muharebelerle başlıyacaktır. "•--• sözlü 1000 metre. Bugün saat 1 ve 2.30 da Halk Matineleri 1 

Merhum un Ailesi 

TEŞEKKÜR 
Kı;pmız Elektrik Mi.ldi.lriyeU Umumlye

si Müşteriler dail'esi memurlarından Ba
yan Hidayet Bellisanın ani bir kriz kar
şısında yapılan ameliyatında ibzal ettiği 

hazakat ve sonsuz ihtimamdan dolayı Ka
dıköy Niimune hastnnesi operatöri.i Sa
yın Bay Feridun Şevket ile mesai arka
dnşlnrına ve tedavisi sırasında her türlil 
mua•enet ve hitunarı e irgcmiyen Sayın 
Başhekim Bay Kfızım ve hemslrelere son
~uz minnet ve şilkranlarımızı sunarız. 

Beyofjlu Kızılay Bn§knnı General 
Mehmet Ali BELLISAN 

Sabık Liman Başmüfettlırl 

Gallp BELLISAN 

Avrupadan ~ctkik seyahatinden 
dönen 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Dr. VENSAN KASAPYAN 
Hastalarını her gün öğleden son.. 

ra saat 2 den 6 ya kadar Osmanbey 
Rumeli caddesinde yeni naklettiği 
39 numaralı Kristru apartımanında
ki muayenehanesinde kabul eder. 

Fukara hastalan Perşembe sabah
ları saat 9 dan 12 ye kadar mecca
nen tedavi eder. Telefon No: 43572 

KAYIP - İstanbul Dari.ilrnualliminl 
birinci sınıf i.lçüncU §Ubden 332 senesin
de nldığım tasdiknameyi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hukmU yoktur. 

Mehmet Emin oğlu HUseyln HüsnU 

A lmanların garp cephelerinde 
de muharebeler başladığını, 

Fransızların Sarbrükkcn üz.erinden 
taarruzlara giriştiklerini, ilk İngiliz 
Titaatının Fransaya nakledildikle -

İnhi~arlnr Umuın MÜdiirliioii ' ıın .. 1ft•• · ı A ı . s= .. ---~--Buııün hcvccana sı.v;ayan. ihtirasa ko:ıan, güzelli c bayılan bütün · 

rini bildiren haberler de gclmiye Cinsi 

başladı. 
Ancak bu cephedeki harekat ta 

Miktarı 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

henüz tam inkişafını almış değildir. ·- azami 
Sarbrükken istikametinde başlıyan 100 lük 600.000 adet 288.000.-= 

taarruzu başka istikametlerden da- tuz çuvalı 
ha kuvvetlilerin takip etmeleri muh 50 lik 200'.000 " 58.000.-
temeldir. Bugünkü 7rans1z taarruz- tuz çuvalı 1 
!arını, Alman müstahkem mevzileri. Düz be- 100.000 met. 15.400.--= 

7,5 temjnatı 
Lira Kr. 

21.600.-

4.350.-

1.155.-

Eksiltmenin 
şekli saati 

kapalı zarf 14 

" 
,. 15 . 

1 

" " 16 

nin nisbeten zayıf noktalarını mey- yaz kanaviçe ~ 'o! 

dana çıkarmıya matuf mahiyette te- I - Sartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
lakki etmek lazımdır. Esasen hazır- .malze~e hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
lanmış mevzilere y a p 1 1 a c a k II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri 

taarruzlarda bu keyfiyet - bü - hizalannda gösterilmiştir. 
yük harp tecrübelerine göre - kla- III - Eksiltme 20 - JX • 9~9 çarşamba günü Kabataşta levazım ve 
sikleşmiş bir usuldür. Ancak bu ta- mü})ayoat şubesindeki ahın komisyonunda yapılacaktır. 
arruzların şimdiki faydası şu olmuş- IV - (100) lük tuz çuvalı şartnameleri (1440) kuruş, 50 lik tuz çuvalı 
tur ki, Alman ordularının ihtiyatla- şartnameleri (290) kuruş mukabilinde ve 100.000 metre kanaviç~ şart

rından bir kısmı daha şimdiden garp namesi parasız olarak levazım şubesi veznesinden ve Ankara, İzmır baş
cephesine tahsis olunmuş, Fransız müdürliiklerinden alınabilir. 
hududuna doğru kıtaat sevkiyatı baş v _ Çuval işine girmek isteyenler (İlan olunan miktarın 1/4 ünden 
lamıştır. Bu keyfiyet ancak dün inti- az olmamak şartile) daha az miktarda çuval teklif ettikleri takdirde 
şar etmiş olan yazımda da söylediğim verebilecekleri miktar iizerinden teminat yatırırlar. 

k A • 

veçhile Lehistanın yükünü hafiflete- Vl _ ?..!ünakasnya girecekler mühürlü teklif mektuplarını anunı 
cek bir tesir yapmıştır. vesaikle ~iı 7,5 giivenme pamsı makbuzu veya bankn teminat mek~u-

Fransız taarruzları şiddetini arttı- bunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bir sant evvehn~ 
rnrak devam eder. İngilız kuvvetleri kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelcrı 
de bu taarruzlara iştirakte sürat gös- ilan olunur. (6853) 

terirse bu tesir gittikçe artacaktır. * ....._ 
Bu ise Lehlilerin mukavemet im - !-Şartnamesi mucibince 1333 kilo bergamut esansı yeniden pazarlık-
kanlarını arttıracak ve hnrbin neti- la eksiltmeye konmuştur. 
cesini Almanlar için çok şüpheli bir 11 - Eksiltme 19 IX 939 Salı günü snat 10 da Kaba.taşta Levazım ve 

!stan bulluları 

GOZEI.: FRANSIZ YILDIZI 

Vivione Romance ve Pierre Fresnay 'ın yarattığı 

ARKA SOKAK 
Filminde bekliyor. Ayrıca: En son dünya havadisleri. Metro Jurnal 

RENKLİ MİKİ 

._~----Bugün saat 1 ve 2.30 da halk matineler· 

,_Bugün SAKARYA Sinemasında _, 
Cidden görülecek iki büyük ve güzel film : 

Dehakar Artist Unutulmaz Polonyalı Yıld~ 
HARRY BAUR POLA NEGRI 
TAÇLI CANAVAR ŞAHANE TANGO 

Filminde en büyük muvaffakiyeti .............. ~~·----.................. .. 
~ıymeti 

L.K. 
Pey parası 

L. K. 

850 00 63 75 
Ayvansaray Atik Mustafapnşa mahallesi Hamam ~okağmda 12 No. 

lı evin tamamının satılmak üzere açık arttırması 10 gün müclde!le tem
dit edilmiştir. 

İhalesi 18.9.939 pazrartesi günü saat 15 de icra edileceğinden taliple
rin Çen berlitaşta Vakıflar Basmüd ürlüğü Mahlulfıt kalemine müracaat-
ları. (7102) ~ 

Askerliğin yükseJc sevk ve ida. 
re sanatına vakıf olanların pekfılil 
bildikleri veçhile harekatı harbi • 
ye planlarının tanziminde devlet
lerin hudut vaziyetleri ehemmiyet. 
1i bir rol oynar. Lchistanın Alınan
ya ile olan hudutlarını gözönünc 
al,!Tsak görürüz ki Almanya, Le • 
histanın garp kısmını • Narev ve 
Vistül nehirleri garbinde kalan a. 
raziyi - kıvrık ağızlı bir kıskaç içi
ne almış gibidir. Eğer Leh ordusu 
ilk meydan muharebesini Narev 
ve Vistül nehirleri garbindeki mın
takada vermek arzusuna kapılmış 
olsaydı bu kıskacın şimal ve cenup 
ağızlarında yapılacak Alman ta -
arruzları ile çember içine alınabi
lir, ya bu mıntakadn imha edilebi
lir; yahut da mağllıben Vistül ve 
Narev nehirleri üzerine atılabilir. 
di. Birinci şıkka göre, yiıni Leh 
ordusunun çabucak imha edilişi 
halinde şark cephesindeki Alman 
crdularının serbest kalarak garbe 
d oI?ru imkan dahiline ve İtalya-

vaziyete sokacaktır. Mubayaat Şubsindeki Alım Komisyonundn yapılacaktır. . . 
III - Sartname her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabılır. .. 

Not: Yazım bittikten sonra 7 inci 
Leh tümeni (fırkası) komutanının Al
manlara esir olduğu haberini aldım. 
Bu, setir vazifesi ı:orcn ve yapmakta 
olduğu oyalama muharebelerini vak
tinde keserek çcldlmekte geciken veya
hut daha büyük kuvvetlerin çekill~ni 
temin için kendisini fedaya mecbur olan 
bir tilmenir) komutanı olacaktır. 60 fır
kalık bir ordunun bu kabil zayiatını 
tabii ve hattfı -ikinci ihUmnle g!Sre-
şere.fli bulmak lfızımdır. C. D. 

(1) Narcv nehri ist kametinden iki 
k 1 halinde gelerek evveld Varııova Şl-

o U Şarklsinde biribirleriyle; sonra da 
m;ek kol halinde akarak- Vnrşovn şi
mali garbisinde Vistül ile bl~le en iki 
nehirden şimalde bulunanı kı Bıyatls-

Bunun eenubuntok civarından geçer. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte oO 7,5 guvc~-
1 · b' 'k k' k · ona gelmeleri ilan olunur. "713;>,, me para arıyle ırlı te mez ur omısy _ -

Gümrük· Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım A;.,irliği Satınalma Komisyo~undan: . . . 

" ı _Satın alınacak 50 takım; kaptan ve makinıst yazlık elbısesmın 
13-9-939 çarşamba günü saat 14 te pazarlığı yapılacaktır. Tnsarlanmış 
tutarı 350 lira ilk teminatı da 27 liradır. 

2 _ Satın alınacak 50 adet sandalcı kaputunun 13-9.939 çarşamba 
günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. Tasarlanmış tutarı 525 lira ve ilk 

teminatı da 40 liradır. 
3 - Kumaş nümunelerl komisyondadır. Gör.ülebilir. . 
4 _ İsteklilerin knnuni veslkaları ve ilk temınat makbuzlnrı ıle Ga-

1 t Rıhtım caddesi Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri 
a a (7078) 

daki de Bug nehridir. dava edilene ilanen davetiye tebliğ 

1

- ~ .. .. lh hukuk ha- edildiği halde gelmediği görülmüş ol 

liğine karar verilmiş ve muhakemesi 
29-9-939 tarihli cuma günü saat 9.30 
a talik olduğundan bugiin mahkeme
ye gelmediği ve bir vekil gönderme
diği takdirde mahkemenin gıyabın -
da devam olunacagı gıyap kararı teb 
liği makamına kaim olmak üzere i. 
lan olunur (20335) 

• B~~oglu ~ unc_u su Franko şirketi duğundan davacı vekilinin davasını 

1 
kı~illı.ğınde:·t S~~t~y:~ Bahar tarai'ın- defterleriyle ispat edeceğini. bey:n 
ve ı avu a i orta hanında ettiğinden gelmeyen dava edılenc a 

\

dan Gelntada Ünyon s g k'l' . davasını defterleriyle 
40 No. da mukim Kemal Ziya aley • vacı ve ı ın~n b h' l 20 .ün 
bine 200 lira 23 kuruşun tahsili hak- ispat edeccğınden a ıs ~lA gt b 

d .. dd tl '"Y&P karannın ı an en e kındn açılan davanın duruşmasın a mu e e ,.. 

lstanbul Ünive_r_s-it-e-si-A-. -E-. -P-.-----
Komisyonundan : 

Yapılacak işler Keşif Teminatı İhale günü 
ve sa;ı.ti 

İhale şekli 

Birinci Şirürji kliniği 
asansörü 

Lira Lira 

-------
13915 1044 

14599.07 1095 

25.9.939 Kapalı zarf 
Pazartesi 14 
25.9.939 Kapalı zarf 
Pazartesi 14.5 

Bi.ri~ci Şirürji ve göz 
klınıkleri transforma
formatör dairesi inşa.atı 
Tedavi kliniği tram- 11398.13 855 25.9.939 Kopalı zarf 
formotör dairesi inşantı Pazartesi 15 
Tedavi kliniği elektrik 6125.50 410 25.9.939 Açık 
ve telefon santralı Pazartesi 15.5 

Yukarda yazılı işler üniversite Rektörlüğünde hizalarında yazılı şe. 
kilde eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler kapalı zarfla yapılan işlerin dosynlarını muhammen bede
lin "yüz binde beşi,, nishetindeki bedelini Üniversite Muhasebesine ya
tınnak suretile Rektörlükten alabilirler. Telefon santrali keşfi her gün 
Rektörlükte görülür. 

Bu işe girebilm~k için 939 Ticaret odası vcsikasile dosyalarındaki 

ilan şartlarında yazılı vesikalarile teklif mektuplarını ihale günü saat 
13 e kadar rektörlüğe vermeleri. (7103) 



9. 9. 939 

9 Eylıil 1939 

TAN 
ABONE •EDiLi 

TOrklye lonet.I 

1400 
7110 
400 
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• 
• 

1 lene 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

noo Kr • 
1500 • 

IOO • 
IOO • 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olml)'an memleketler leln abone 
bedeli müddet mul7le ao, 11, t, 
3,5 liradır. Abone bedeli peffndlr. 
Adres değlştlrmelı: 15 lcuruftur. 
Cevap için mektuplara 10 ıauu,luk 
pul ilAvesl lAzundır. 

GÜN~N MESELELERİ 

lhtikCirın intiharı! 
B atlayan ihtikirla mfieadeleye 

ıiriı ilk slllh "kalem" oldu. 
tMeydanı bot bularak sivrilmeie yeL 
tenen fiyatlar, ilk hücuma, bu sü • 
tunlarda uira!lılar. Gazete sayfalatı· 
m birer "varUı mihri vefa" sayan 
muhtekirler, belki bu hücuma latib. 
faf ve istihza ile karfıl&mlflar, ve 
bildiklerini okuyabileceklerini .an • 
mıtlardı. Fakat, 111 anda hepsi de, 
harp senıini olmak hulyalanna ve. 
da etmek mecburiyetini duymuı • 
lardır sanms. 

Haris lınatçılann Ur flmitlerini 
sarsan ilk hldiae, Liktfi Kırdann e
nerji ve katiyet dolu sözleriydi. 

Hele Batveldllmizin dUır bütün 
memlekete hayati bir müjde halinde 
yayılan beyanatı, simi birer ydun 
sibi baı kaldıran bütün ihtirasların 
köküne kibrit suyu döktü. 

Refik Saydamın kelimeleri, en • 
diteyle kararan yüreklere, ferahla • 
tıcı su ıibi serpildi. Buıün artık, 
dükkin, mağaza, bakkal camekin • 
lanm dolduran fiyat etiketleri, ıöz
Jerimizi patlamaia müheyya binr 
bomba sibi ürkütmüyor. 

Ve bugün, artık, ba rakamlana 
3ntlnden, tıpkı bir düıman topraiın. 
da yürür ıibi • korka korka reçnıl· 
yorus: Zira, Türk devleti, Baıvekili· 
nin ıür ve erkek sesiyle, ihtlkira 
ilim harp etmlı bulun117or. 

Refik Sa1:damın, ihtikara .... mah
teklre br,i Adeta imafm•a hfkum 
edUeeefml lrattYt'!tl"' hlldfren •n~ri, 
iftreklerimi'li payansız bir emnintle 
doldurmU§ bulunuyor: Artık, en. faz. 
la endite duymU§ olan evJıamlılar 
bile inanmıı buhınuyorlar ki, Türk 
devleti, ihtikinn baı-., kudretli 
~ruiunu indirmek için ilam re. 
len her tedbiri almııtır. Ve artık en
dite duymak, halka deiit, bilik.is, 
halkı soymak niyetini besleyen muh. 
tekire düter. 

Biz, temenni etme)deyls kl, bo • 
zuk niyetli vatandaılar derhal mL 
tenebbilı olsunlar da, böyle sıralarda, 
vatanın ,ok daha hayati davalan ile 
bat bap kalmak vuifeslai fiserinde 
bulunduran devletin, çok alır bfr 
mesuliyet altında bulunan sırtına 

tufeyli bir yük tefkil etmeaialer. Ve 
devlet, muhteldre karp nsnaea iün 
ettiii mücadelede, fasla eaerji har • 
eamak mecburiyetinde kalmam. Zi· 
ra böyle sıralarda, muhtekirlerhı, 
kendi adi hınlan ile devleti oyala. 
malan, sade ticari bir alallbıslık 
deiiJ, mlJU bir ihanet aayıhr. Bu ba. 
lmndancbr ki, onlann birer vatan 
haini rlbl ceza rörmelerlni, purlu 
hiç bir vatandat alır bulmayacaktır. 
Ve bunun içindir ld, muhtekiri teh. 
dit eden ceza, •ö•leri tamamen ka. 
rarmamq olan mahlikklann •öse ala· 
mıyacaklan derecede atumr. 

Ba cezanın afırJaiuu tasavvur at. 
mek, içimizi dolduran hum ve em
niyeti biru daha reniıletiyor. v. 
bu emniyetle, rahat, derin, renlt 
bir aeluk alarak inamyorm ki, halkı 
sokmak için belki mesbuhane bir 
gayret gösterecek olan menhm ve 
menfur ihtikir yılanı, çok Jusa za • 
manda, bu vatanda nefes alamaya • 
catını kavrayacak, ve nihayet, bpla, 
etrafı ateş çemberile çevrhmiı aknp 
gibi, kendi zehirini kendi kanına akı. 
tarak intihar edecektir. 

Ve ıimdi hepimiz, rözlerimis ve 
gönüllerimis sevinç ve emniyetle 
dolu olarak, henüs baı kaldırmış bu. 
lunan ihtikinn intihannı seyrede • 
celiz! 

Fo,a Telgraf Memurunun 
leraetl 

Foça, CT AN)- 75 kurufU 15 ku • 
ruşa çevirmek suretiyle telgraf mak· 
buzunu tahrif ettiği iddiası ile tev • 
kif olunan telgraf memuru Vasfi 
Can, mahkemeden beraet kararı al • 
mıştır. 

1' AN 

M•liartlr, ti• yamda, ~eclenlyetln lıtllcl;all lialiliı•Cla enCllt•Y• Cfliılildiiil ıu ııliınhll ıamanlarClca 
114dlselwl yikıekten ve genlı giren büyiil( mitefekklrlerl• ıözlerlnl naklecllyor, ba hliket-
lerln medeniyetin maddi ve manevi unsurları arasındaki Uiurumdan Heri geldlğlnl siylüyor. 

• • • 
insanlığı F elik ete 
Sürükliyen Uçurum 

H amakat ve dalaletin, hodbin 
menfaatlerin ve hırsların 

milletlerin mukadderatlanna hfı • 
kim olduğu, medeniyetin istikbali 
hakkında endişeye ve ilm\tsizliğe 

düfiildüğü ıu sıkıntılı zamanlar -
da, küçük politika konbinezonla • 
nna kan1111aksızın, hadiseleri yük. 
sekten ve geniı gören, onların ha
kiki ve derin sebeplerini kavrayan 
büyük mütefekkirlerin makul ve 
ümit verici sözlerini dinlemek bir 
ihtiyaç haline geliyor. 

Bu sözler, yüksek dağlann te. 
mlz havuı kadar insanın içine 
ferahlık veriyôr, insana insanlığını 
ve vazifelerini hatırlatıyor. 

* Bazı mütefekkirler, kemiyet 
medeniyeti, mihanikl medeniyet, 
makine medeniyeti) isimlerini ver
dikleri yirminci asır medeniyeti. 
nin, kendini harabiye götüren in. 
hilal tohumlannı kendi içinde ta
§1dığım ve ürettiğini söylüyorlar ve 
bu medeniyetin günün birinde mu. 
hakkak surette kendi kendini yiyip 
bitirecejini iddia ediyorlardı. Ve bu 
vaziyetten tekniği ve onu doğuran 
ilini mesul tutuyorlar, insanlığın 

rahata ve huzura kavu§ması için 
yeni bir orta zamanın, gelmesini 
istiyorlardı. 

Tamnmıı İspanyol mütefekkir. 
terinden Unamuno • k11men dahi 
olsa - bu fikri müdafaa edenler • 
dendir: 

• . . Kendimi biraz yorgun hi:ı~ediyo
rum. Bana öyle geliyor ki, medeni be
feri7etln büyük bir kısmı buJ(ln 7or-
1Undur. Muhtaç oldutumuz (Sulh -
Palx) den ziyade ( Sükdn - Repos) 
tur. Zira, aükdnsuz bir sulh vardır ve 
bu çok fecidir. 

- Zannedl7orum ki yeni nesiller bir 
nevi (Priııatale) yorıuniukla doigıak
tadırlar. 

U711mak, Uıha7)1lle dalmak, dinlen
mek için 7enl bir orta zamana yaklaşı-
7oruz .. ,, 

Dijer bazı mütefekkirler ise. 
bu mthaniki medeniyetin doğur -
dulu fe1'ketleri ve sefaletleri gö.. 
rüyorlar, fakat bundan tekniği ve 
ilmi detıl, belki ilim ve teknikle a· 
daletin müvazi gitmemesini; il • 
min, şimdiye kadar yalnız madd~ 
ve tabiat ilemine alt meselelerle 
ujra§lıjı ·halde, iiısan ve cemiyet 
meaelelerinin tetkik ve halli için 
henüz büyük bir hamle yapmad:
lım söylüyorlar; ilınin ve tekniğin 
insanın hiımetine koyduju vuı -
ta ve iktidarların iyi kullanıldığı 
takdirdeı sefaletlerin ve harplerin 
ortadan kalkacajl, bütün insanla • 
nn bolluk ve refah içinde yaşaya. 
caklan hakiki ve tam bir medeni. 
yet kurmak bugün • bütün dijer a
sırlardan daha ziyade • mümkün 
oldutunu iddia ediyorlar. 

College de France de fizik pro. 
fee6rü olan, dünyaca tanınm11 i. 
limlerden P. Langevin bunlardan 
biridir. 

1932 seneal (Mücrim ilim mi, 
kurtancı ilim mi?) bathlı altında 
netrettill bir makalede bu mesele
yi, genif bir görüf, ilmi bir zihni
yetle ortaya koymu§lu. 

Şimdi onu dinleyelim: 

"İ1mln Ye teknik terakkllerin ıÔn ae
rece süraW lnklpfı neticesi hayat prt· 
larında vukua ••len derin detlılkllk· 
ler, bir çok mütefekkirleri haklı ola· 
rak endlfe)"e dfltilnnektedlr. Onlar, bu 
cet'e)'anın hakiki medenl7ete fa7dalı 
nıı. yoka zararlı mı oldulunu kendi 
kendilerine sormaktadırlar. 

Uzun uırlardanberl derin bir lnsl7ak 
lnunlan, k6lnab sf ttikçe daha 171 anla
mıya sevketmlttlr. Bu hususta 7aptık
lan cQlt, bllhuaa Rönesanstanberl, 
tabiatı sltt.ikçe daha sıkı ıorıu7a çeken 
tecrübenin mütemadi kontrolü altında 
devam etmektedir. Bu cehdin vazifesi, 
inunlann maddi ve manevi kurtuluı
lannı h•ıarlamaktır. Bunlardan birin
cisi vaaıta, tklndal PJ'edlr. 

Bili7oruz ki Wnı ve onun teknik tat-

Yazan: 
Sadrettin Celal Antet 

blkatı, hayatın idamesl için llzım olan 
maddi insan sAylnl hudutsuz bir suret
te azaltmakta; istıraba, hastalığa, ölü
me '.kal'fl mücadele eden kudretli vası
taları yaratmakta; bir kelime ile, haya
tı zenginleştiren, güzelleştiren ve ko
laylaştıran vasıtaları çoğaltmaktadır. 

Acaba tutulan bu yol, bu gidiş iyi mi· 
dir? Gittikçe çotalan güçlilkler, lktısa
dl buhranlar, harp tehlikeleri, bir çok 
kimseleri bu hususta düşündürmekte
ür. 
Şüph~izdir ki, sAyln mUtezaylt ve' 

devamlı bir surette mekanizasyonu ve 
rasyonalizasyonu, sAyin mahiyetini ve 
şartlarını derin bir surette deliştirnıiı
tir. Bu suretle sAy, neeesiz, zevksiz, mi· 
hanikl bir şekil almııtır. 

Diler cihetten sanayide makine hA· 
kimiyetinin temin ettiği kazanç hırsı, 
bu hareketi yaratan insanları ve mil
leUerl arkasından sürüklemekte ve mü
temadiyen yeni mahreçler -müstemle
ke siyaseU ile dıı mahreçler, memle
ket için yeni ihtiyaçlar yaratmak su
retiyle f,Ç mahreçler- aramıya sevket
mektedir. Bu yeni ihtiyaçların tatminl 
her birimizden fazla mihanikl bir faa
liyet istemekte .ve bu suretle hakiki 
kurtuluıumuzu ıeciktirmektedlr. 

Aylardanberi devam eden mU· 
nakaıalara, tayyarelerle cidip 
ıelen mesajlara sinir harbi denilL 
yor ve hanıi tarahn sinirleri daha 
kuvvetti ise harbi de o tarafın ka. 
zanacaiı iddia ediliyordu. Top {,., 
bomba ateılerlyle rerçekten harp 
baılayınca artık sinir harbini han· 
rl tarafın kazanacaiının ehemmL 
yeti kalmadı. 

Şimdi - tabii, sinirler bakımın
dan- düttlnUlecek teY harbin si· 
nirler üzerine yapacağı tesirdir ... 

Geçen Büyük Harp hem 
pek uzun sürdüiünden, hem 

de harp ateılerinin kudretle
rinin pek ziyade arttırılması· 

na sebep olduj'6ndan harbin sinir
ler üzerine de aynca ve mühim te. 
sirleri olduiunu meydana çıkardı. 

Yeni batlıyan bu seferki harbin 
de ayni tesirleri yapıp yapmıyaca· 
iı hakkuada, tabii, ıimdiden hiç 
bir teY söylenilemez. Harbin çık· 
masım latemiyen, akıllan batlann
da lmanlann timdiki umutlan o. 
nun çabuk arkası alınarak iman
ların bir an önce sükha kaV11fma· 
landır... Benim burada hatırlat
mak lstedilim seçen Büyük Har· 
bin devam ettlti kadar sinirler U. 
serine yaptığı tesirler ve harp bit. 
tikten sonra da o tesirlerin netice· 
leridlr. 

Harp hail bir memlekette mu. 
harebeye rltmlyen halk üzerine de 
tesir edeblllr. Fakat harbin sinir
ler üzerine bu türlü tesirinde bir 
yenilik yoktur. Devamh heyecan, 
harp USUD stll'ene sebep oldutu 
kıtlık ve sefalet, harp zamanların
dan bapa zamanlarda oldutu ıL 
bl, sinirleri bozar. O da, zaten bo
zuk olan sinirleri... Sinirleri sat. 
lam, dayanıklı olanlar harp ha
linden de hususi bir tekilde mllte. 
essir olmazlar. Sinirleri zaten sa. 
yıf, yorpn olanlar için harp hali, 
sinir hastalıiımn meydana çıkma
sına bir vesile demektir. Harp 
hali olmasa da o vesile herhanp 
bir suretle bulunur. 

Harbin sinirler Userlne en ml
him tesirleri muharebe eUnlerde 

Ayni sarhoşluk ve hırs, -makinenin 
mümkün kıldıtı fazla istihsal buhran
ları neticesi- mahsullerin tahribine ve, 
mesai saatleri azaltılmadılı için işslzlik 
buhranına ıötilrmektedir. Bunun neti· 
cesl ilim, eski esareti kaldırmak ister
ken, diğer 7enl bir esaret şekll meyda· 
na ıetlrmlı ıörilnüyor: Mlloynlarca in
sanın, bütün hayaUan müddetince ay
ni hareketleri tekrar etmeleri ve istik· 
ballerlnden daimi endişe halinde o:ıma
ları. 

Ve nihayet, ilmin harbin hizmetine 
koyduğu faaliyet vasıtaları dolayısiyle 

büyük bir harp, hiç ıüphesiz medeniye· 
tin sonu olacaktır. 

B u neticeler karşısında, bu tehll· 

kelerin önüne ıeçmek için, fe· 

nalıklann asıl hakiki sebeplerini ara
mak, yalnız teknW delll belki bizzat 
ilmi, cedanf endişelerin mev16dü ve bu
J(lnkü buhranların anası olan ilmi 
mahkClm etmek, insanlığı kurtarmak 
için 7enl prometlyi zincirlemek lAzım 
delil mldit? 

Baıkalarına göre fenalık, ne illmde
dlr, ne de onun bize temin ettili lktı
darlardadır, beliti blzlm onları kullanıı 

ıı 
rörlllür. Ba tesirleri• en ziyade 
röze çarpanı da muharebede hava 
sanıntısından sinirlerin bosulma. 
sıcbr. 

Meseli, muharebe meydanında 

insanın pek yakınında bir top 
mermisi yahut bir bomba patlar. 
Hiç bir tarafında hiç bir yara ol· 
madan kurtulabilir. Fakat patlı.
yan merminin yahut bombanın ha· 
vayı sanması o kadar tiddetli O· 

lar ki batın dıpruından hiç bir 
teY rörlllmediji halde içindeki 
beyin o aanıntıdan teessür duyar. 
İnsan düter, bayılır. Bazılarında 
hava sanıntısmın tlddetinden be· 
yindeki küçük damarlardan biri. 
nin koparak tam bir sekte geldiil 
de vardır. O zaman kanın çıktığı 
ve yayıldıjı yere ıöre felçte olur .. 
Fakat daha çotu çabuk ayılır, yal· 
nıs, ayıldıktan sonra damarlardaki 
tansiyon dü19r, nabıs pyet hafif 
vwıar, bununla birlikte derin bir 
halsldik, dütüncede blras senem. 
llk, bir taraftan da hafif bir felç ... 

Bunda sinirlerin önceden zaten 
bosuk olduiunu, acaba korkunun 
t•iri bulunup bulnmadıinu ara. 
mıya hiç lüzum yoktur. Harp eden 
adamlann en cesurlan bile bu ha
le tutulabilirler... Geçen Btlyiik 
Harpte Palestin cephesinde -o 
zamanki tabiriyle- kaymakam rüt
besinde bir topçu kumandanının 
böyle pek yakınında mermi pat. 
laman neticesiyle tutaldutu felt"i 
hastanede tedavi etmlıtim. Bir 
topçu kumandanının top patlama
sında korku duymasına yahut si. 
nirlerinin saten bonk bulunması. 
na imkin olamadı. Top sesleri o 
saba Adeta etlencesl olmuttu. Tu
tuldutu felç hava aanrntuındau 
Deri ıelmlfti. 

Hava uraıntmulan llerf relen 
bu halin sonradan eserleri de ka· 
hr: Sık sık bq atnlan, baı din. 
meal, uykuauahık, korkulu riya
lar, sabahleyin deıtn yorıanluk, 

'bir ..,,.e dikkat edememek, hanın 
bosakluiu, he119ye çabuk hiddet, 

. hayattan bıkkınlık v. s. bütün ali
metleriyle nirasteni hutaJılı.. 

tarzımızdadır. Yapılan tahribatı tamir 
etmek ve daha büyük tehlikelerin önil· 
ne ıeçmek i~. daha iyi anlaşılan ve 
hakiki gayesine irca edilen ilme baş
vurmak mecburiyetindeyiz. Yalnız ilim
dir ki, tesisini mümkün kıldığı yeni ha
yata bizim tam bir surette intibakımızı 
mümkün kılacaktır. 

Filhakika ilmi, tekniği zlncirlemiye 
ihtiyaç yoktur. Bir takım yalancı mü
tefekkirler, uzun asırlar, umumi sulh 
ve refahı istemek hamakat olduğu ve 
hiç bir zaman herkesin ihtiyaçlarını tat
mine kAfi mahsul elde edilemlyeceğl 
fikrini telkine çalışmışlardır. 

Maltus iddia ediyordu ki dilnyayı bir 
kanun idare ediyor: (Nüfus hendesi nis
bette çolaldıiı halde mahsulAt adedi 
nisbette çoğalıyor.) Fakat bugün göril· 
yoruz ki, llmin ve tekniğin miltemadl 
ve harikulAde inkişafı, istihsal imkAn
larını namiltenahl çoialtmış ve herke
sin ihtiyaçlarının en geniş bir surette 
tatminini mümkUn kılmıştır. Bunun 
için, meydana gelen serveUerln kasten 
imha edilmemesi, istihsal imkAnlarının 
tahdit olunmaması kAfidir. 

Filhakika unutmamalıdır ki ilim, her 
1eyden evvel bir metottur. Fikrin vA
kıalara tabliyetl, zihnin ıeniyete inti
bakıdır. İlmin, cemiyet meselelerine, 
insanlar ve milletler arasındaki mOna
sebeUeri tanzim etmesi istenen adale
tin tesisine tatbiki henüz yeni baıla
mıııtır. 

LAzımdır ki ilim adamı, artık lAbo
ratuvanndan çıksın; metodunu sadece 
tabiat sahuına delil, içtimaı meselele
rin lnaanl bir tekilde halline, milletler 
aruında adaletin tealsine tatbik etsin. 

.Buaün halli lAzım •elen esas mesele. 
hakikatte, bir teknik meselesi değll, bir 
adalet meselesidir. Bu mesele, faaliyet 
vasıtalarının, kendilerini kabule iyi ha
z.ırlanmamış olan bir muhitte çok ça
buk inkişaf etmelerinden, ve bu vası
taların, bütün insanlara faydaları do
kunacalı ~e. ferdt ve zümrevı hot
binllkler tarafından l.nhisara alınmış ol
malarından ileri gelmektedir. Bu, bir 
taraftan içtimai adaletin, diğer cihetten 
be7nelmllel adaletin ıayri kAfi inkişa

fından dolayıdır. 

Her zaman oldulu gibi lllm, adalet
ten daha çok ileri gitmiştir. Halbuki 
ilim, hem metodu hem de neticeleriyle, 
bize 7er yüzünde adaleti tesis etmek 
hususunda 7ardım edebilir ve etmeli
dir. 

"Topal., diye tavsif edilen adnletin 
bu ıerillii, son zamanlarda büsbUtün 
çofalmııbr. Çünkü bizim maddi Mem 
hakkındaki bllgilerlmizin bOyUk bir 
siiratle çotalması, tekniii ~e harikulA
de bir süratle inkişaf ettirmiştir. İşte 
bugilnkü buhranın iktısadl ve beynel
milel plAndaki vahameti bundan ileri 
gelmektedir. 

Fikrimize göre, bizim hakiki ve tam 
kurtuluşumuz için adaletin, çetin yolu 
üzerinde muvaffakıyetle ilerllyebilmesl 
için, ilmin kendisine uzattıjı kıırdeı ell 
tutmaaı lhıındır.,, 

Yedi sene evvel intişar eden 
bu yazıdaki fikirlere bugün 

daha derin blr mana ve ehemmi • 
yet kazanmaktadırlar. 

Biz de f&hsen inanıyoruz ki. 
insanlığın bapna gelen felaketler 
en nihayet harp faciası ile netice. 
lenen dünya müvazenesizliği, me
deniyetin maddi ve manevi unsur
lan, ylni, dev adımlan ile inkişaf 
eden ilim ve teknikle, kaplumba • 
ğa yürüyüşü ile ilerleyen, yahut 
yerinde sayan, hatti gerileyen ah. 
lik ve adalet mefhumu arasındaki 
uçurumdan ileri gelmektedir. İçti. 
mat müesseselerin im.kanlara intı. 
baksızhğımn bir neticesidir . 
Beşeriyet bizzat yarattığı ha • 

rikulade iktidar ve imkanlan, ma
kineleri henüz hazim etmemiş bu. 
lunuyor. Midesinde demir parça • 
lan vardır. 

Bizim madde alemi üzerindeki 
iktidar ve müessiriyetimiz~, be • 
şeri müesseselerin ve adalet hissi
nin tekamülüne nazaran nisbetsiz 
bir şekilde inkişafından doğan, 
medeniyetimizi ve bizzat nevimizi 
tehlikeye koyan bu vaziyete nasıl 
nihayet vermelidir? 

Terbiye ve tedris bakımından 
bu suale fU şekilde bir cevap ve
rebiliriz: 
Burada ahllld tes ile ilmi antitez 
arasında hid bir zıddiyet ve ihtL 
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Harbe Dair Düıünceler J 

Amerika Harbe 
Girecek mi? 

Yazan: Alca Gündüz 

B irinci dünya harbini örnek tu.. 
tarsak, girecek. Amerikanıa 

bugilnkü bitaraflığı ne (Avrupa iıle. 
rine kanşmamak) prensibindendir, 
ne de büyük bir harbin büyük kUl • 
fetlerine katlanamamasından. Uma· 
mi efkarının henüz hazırlanmaınıı 
olmasından ve bir de bugün ve ya • 
rın için acele bir mecburiyet bulun
mamasındandır. 

Bu umumi efkin da hazırlayacak 
ne matbuattll', ne de kongre, Buna 
yalnız mütecavizin hareketleriyle 
beşeriyetin feryatlan hazırlayacak • 
tır. 

Amerika insani fikirl~re, insent 
prensiplere çok samimi bağlı olan 
faziletli bir memlekettir. Beynetmi • 
lel işleri hep bu bakımdan miitalea 
edip karar alır. 

1914 te de böyle olmuıtu. Harlte 
girmekten çok kaçındı, ve sel haline 
giren kanlan durdurmak için daha 
çok çalıştı. 

Fakat bu insani ıayretlerine kar. 
şı ne oldu? 

Hohençolem amirali Tirpiçin de. 
nizaltılan biteviye Amerikalı batır 
dılar. Çoluk çocuk, kadın erkek, lh. 
tiyar genç, sivil hasta demeden At
las Okyanusunu Amerikalı ve dün • 
yalı kanına boyadılar. En son Lüzl. 
tanya transatlantiğindeki binlerce 
masuma kıymaktan çekinmediler. 

Bu sırada beterlyet de en acı, en 
mazlt'lm feryatlan ile inliyordu. 

Amerika umumi efkin; Kayzerin 
o har,.~etl ve beterin bu feryadı üze. 
rine l&"".inm dirilişi gibi birdenbire 
ve ilahi bir dirilişle dirildi. 

Buıün vaziyet o vaziyettir. 
Harp bir eyhilde başladı. İki yiiz 

elli masum Amerikalı Z eylulde tor
pillendi. 

Mayin, torpil, gülle, gaz ... Bitaraf 
Amerikanın mas\lm yolculan bun • 
)ardan kurtulamıyacaklardır. 

Bugünkü mütecaviz. o günkHnfln 
bir uzanıp gelnıişidir. Ve huy canın 
altındadır. 

O günkü mütecaviz. keneli tren. 
dini soktuğu cendereden kurtulmak 
için her şeyi parçaladı. 

Bugünkü mütecaviz kendi ken -
dini attığı cendereden sıyrılabilmek 

için her pyi parçalamağa uğrafa • 
caktır. 

Nitekim işe; köyleri gazla tutuş. 
turmakla, kuzu çobanlan1\ı bomba. 
lamakla, deniz yolculanm torpille • 
mekle başladı. 

Trotllli torpil ve insanbfın fer • 
yadı ... 

Amerika denilen insanlık mem • 
leketi bunlan mutlaka ve mutlaka, 
ehemmiyetle dikkate alacaktır. 

Hele harp, geçen sefer Marn'da 
saplanıp kaldığı gibi siperlere f'aln. 
lıp kalır, ve zaman, olanca hiddetile 

1 hükümlerini icraya başlarsa... Sıanet 
1 verilebilir ki Amerika bu harbe gi. 
1 recektir. 

1 
Meier ki harp tezelden bite. 
Göklere mi el açmalı, diplomatla· 

1 ra mı kiillh sallamalı. kahraman or. 
dulara mı yalvarmalı? Ne yapmal1 
ki harp çabuk bitsin de bitaraflann 
olsan aziz canlan, kanları, mallan 

ı ziyana uğramasın. 

lif vardır. Bu ihtilaf ancak b1r 
sentez ile halledilebilir. Ve ~·eni 

terbiyedir ki bu sentezi, umumi 
kültür meselesini, bugünkü vazı. 
yet ve şartlarımıza ızygun olarak 
halletmek suretiyle tahakkuk etti. 
recektir. 

Bu yeni terbiye, gençlere, bir 
taraftan müsbet ilimler kazandıra
rak onları kevni muhite intıbak et
tirmek suretiyle maddi kuvvetleri 
kullanmak iktidannı kazandır • 
makta beraber, diğer cihetten ma. 
nevi ilimlerle techiz ederek içti. 
mai muhite intıbak ettirmek sure
tiyle, kendilerini ve içtimai kuv • 
vetleri • bugünkünden daha yült. 
sek bir hayat ve cemiyet idealine 
göre. sevk ve idare edecek bir ha
le getirecektir. 

Ve ancak o zamandır ki, bugün· 
kü mudil medeniyet mekaniz -
masınm çarklarına kaptırarak mad. 
denin ve tekniğin esiri kör kuvvet
ler haline gelmiyen, ihtisaslaş • 
masına rağmen insan kalan fert • 
ler yetişecektir. Dünya, huzura, 
ciiJdina. refaha kavuMcaldtJ'. 
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Edremit unu 510,000 kilo muhammen bedeli 57,375 lira muvakkat 
teminatı 4304 liradır. Bergama Unu 400,000 kilo muhammen bedeli 
43,000 muvakkat teminatı 3600 liradır. Eksiltme Edremitte Tümen satın 
alma komisyonunrln kapalı zarfla 13-9-939 Ç.arşamba günü saa 16 da 
teklif mektuplarını komisyona teslim edeceklerdir. Şartnameyi görmek 
istiyenler h~r gün komisyond~ görebilirler. '318) (6610) 

* * İzmir Tayyare alayı kıtaatının 198,000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 
zarfla;_eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 11-9-939 pazartesi günü saat 16 
da İzmirde Levazım amirliği satın alma komisypnunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutan, 20,790 lira, ilk teminatı 1559 lira 25 lturuştur 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret Oda
sına kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerin
de ve sartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarım 
ihale s;atinden en az bir saat evveline kadar İzmiııde Komisyona ver-
mi~ bulunacaklardır. "321., "6644., 

Cinsi 

Yulaf 
Kuru ot 
Saman 

Miktarı 

kilo 
1,110,000 

800,000 
600,000 

* Muhammen 
fiyatı 

Ku. San. 
5 25 
3 25 
1 00 

* İlk 
teminatı İhale tarih ve saati 
Lira Ku. 
4184 00 15/9/939 Cuma !7 
1940 00 " 

,, 17 
450 00 " .. 17 

Nohut 80,000 12 00 720 00 11/ 9/939 pazartesi 17 
Yukarda cins, miktar, muhammen fiyat, teminat ve ihale tarih ve 

saatleri yazılı erzaklar ayn ayn kapalı zarfla ihaleleri Kırkl&relt satın 
alma Ko. ca yapılacaktır. Istekliler şartnamelerini her gün Ko. da göre-
bfürler. Taliı:ılerin kanunun 2 ve 3 - cü maddelerindeki vesaik He temi
nat ve teklif mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten en ez bfr 
saat evveline kadar Kırklareli askeri satın alma Ko. na vermeleri. 

' "322 .. "6648 .. 

* * Eskişehir garnizonunda hava birliklerine ait dekovil yolu inşası ka-
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Keşü bedeli 26398 lira 68 ku· 
ruş, ilk teminatı 1980 liradır. istekliler bu işe ait ve hususi şartnamesini 
keşif ve projeleri l!ıayİndırhk gel'lel şartnamesini İstan'hul. Ankara, Es
kişehir levazım amirlikleri satınalma Ifo.da görebilirler. Kapalı zarf u
sulile eksiltmesi 22-9-939 cuma günü saat 16 da Eskişehir levazım amir
liği satınalma Ko.da yapılacaktır. İstekliler kanunun 2 ve 3 c~ madde
lerinde yazılı vesaik ile teminatla'rmı havi zarfları saat 15 e Radar Ko. 
rs. ne vermiŞ buluncak.lardır. "372,, "6936,, 

* * Erzincan garnizonunun ihtiyacı olan 720.000 kilo yulafı 6 kuruş 61 
santimden pahalı görülmüştür. Yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 9-9-939 
cumartesi günü saat 11 de Erzincanda as1ieri satınt\lma Komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 52,920 lira, ilk teminatı 3896 liradır. 
Şartname ve evsafı kolordunun tekmil garnizonlarında görülebilir. İs
teyenle:ııe 265 kuruş mukabilinde posta ile gönderilir. Teklif mektuplan 
~ksiltme saatinden bir saat evvel Erzincanda askeri satınalma · komis-

"6606,, yoD,1ı1na verilmiş ol~caktır. Y 

~ * 
Beher çiftine tahmin edilen fiatı 190 kuruş olan 10.000 çift yemeni 

kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 16 - Ey1ul - 939 Cumar
tesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1425 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
her gün M. l\I. V. Satınalma Ko.dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplannı ihale saatinden behemehal bir saat evveline ka
dar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri "335,, 

"6783,, 

* * Beher adedine tahmin edilen fiatı 850 kuruş olan 27000 adet battani-
ye kapalı zarf usuJile münakasaya konulmuştur. İhalesi 18 Eylul 939 
pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 12725 liradır. Evsaf ve şart
namesi 11 lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalma Ko.dan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko.na vermeleri. 

"330,. "6735,, 

* * Eskişehirde }lava okullarında_ 27564 lira 98 kuruş keşif bedelli bir 
hamam inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 18.9.939 
pazartesi günü saat 16 da Eskişehir levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. ilk teminatı 2068 liradır. Şartname, proje ve keş
fini görmek istiyenler Ankara, Istanbul ve Eskişehir levazım amirliği 
satın alma komisyonunda görebilirler. Kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı şartları haiz isteklilerin vesikalarile birlikte kapalı zarflarını mez· 
kur günde saat 15 e kad:ır vermeleri. (336) (6769). 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 470 kuruş olan 100,000 çift kun· 
dura k~palı zarfla münakm:aya konmuştur. İhalesi 18/ 9/939 Pazartesi 
günü saat 15 dedir. İlk ternjnat 22,550 liradır. Evsaf ve şartnamesi 23 
lira 50 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alımr. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 • cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektup!arnn ihale" sa::ıtinden be
hemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. (341) (6807) 

* * Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 150 kuruş olan 52.000 kilo pa· 
ınuk çorap ipliği kapalı zarfla mün:ıkasaya konulmuştur. İhalesi 22-9.939 
cuma günü saat 15 tedir. İlk teminatı 5150 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
390 kuruşa ·Ankarada M. M. vekaleti satmalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle temi
nat v~eklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar An. 
karada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. "369,, "6934,, 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 525 kuruş olan 15.000 mPtre 
kurşuni kaputluk kumaş kı;;,palı zarfla münakasaya konulmuştur. İha. 
lesi 23.9.939 cumartesi günü saat 12 dedir. İlk teminatı 5187 lira 50 ku· 
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 400 kuruşa Ankarada M. M. \Tek8.leti satı. 
nalına komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2 • 3 cü maddelerinde yazıh vesaikle teminat ve teklif mektup. 
!arını ihale saatinden behemhal bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri. (371) (6938) 

* * İzmitte komutan1ıkr;a gösterilecek yerde bir adet paviyon inşası 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 20.9.939 çarşamba günü 
saat 16 da Eskişehir Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacak

tır. İstekliler bu işe ait keşif. şartname ve projeleri İstanbul Ankara ve 
Eskişehir Lv. Amirlikleri satın alma komisyonunda görülür. Keşif be
deli 49.000 lira ilk teminatı 3675 liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 

TAN 

sayılı kanunun 2.3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları. 
le Eskişehir Lv. Amirliği satın alma komisyonuna müracaat ederek 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel saat 15 e kadar ko
misyona vermiş bulunacaktır. (376) (6971) 

* * Beher kilosun tahmin edilen fiyatı 235 kuruş olan 60,000 kilo yün 
çorap ipliği kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 25.9.939 pa. 
zal'tesi günü saat 1\l dadır. Ilk teminatı 8300 lirad1r. Evsaf ve şartname. 
si 705 kuruşa Ankarada M . M. Vekaleti Satınalma komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü maddeler1nde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal Qir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti satınalma 
komisyonuna vermeleri. (370) (6939) 

* * Teslim yeri Miktarı Tutarı İlk teminatı !hale saati 
Ton Lh·a Lira 

Babaeski 1040 9360 710 15,30 
Pınarhisar 770 5775 433 16.30 

Yukarda miktarı yazılı odunun münakasası 26.9.939 -;a.lı günü Vizede 
tümen satın alma komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi Vizede komisyonda görülür. Talip olanlar teklif mektuplan. 
nı ihale saatinden bir saat evvel Vizede tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (395) (7123) 

* * 640,000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 38.400 lira ilk teminatı 2880 liradır. Eksiltmesi 27.9.939 çarşamb3 
günü saat 16 da Erzincanda askeri satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartname ve evsafı kolordunun tekmil garnizonlarıncla görülebilir. 
İstiyenlere bir adedi 192 kuruş mukabilinde komisyondan gönderilir. 
İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Erzincanda 
komisyon başkanlığına verilmi~ bulunmalıdır. (391) (7124) 

'Teslim yeri Tutarı 

Lira 
* * Miktarı 

Ton 
İlk teminat 

Lira 
İhale saati 

Demirköy 9915 168 744 15,30 
Pınarhisar 43,500 870 3263 • 16,30 

Yukarda teslim yeri yazılı olan yulaf 29.9.939 günü kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler Vizede tüm sa
tın alma komisyonunda mesai günleri görebilirler .Talip olanların beJli 
gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Vized.e Tümen satın al
ma komisyonuna vermeleri. (388) (7126) 

* * Cinsi MiktaTı Tutan llk teminat Eksiltme şekli VQ tarih ve saati 
Kilo Lira Lira Ku. , 

Odun 770,000 16,940 1270 50 Kapalı zarf 28.9.939 11 
Kuru ot 310,000 17,050 1278 75 Kapalı zarf 29.9.939 9 

Eksi1tmeye komılan odun ve kuru otun miktarı yukarıya yazılmış

tır. Şartnamesini isteklHer her gün Urfada tümen sahn alma komisyo
nunda parasız alınabilir. Teklif mektupları eksiltmenin yukarda yazılı aç 
ma saatinden bir saat evveline kadar Urfada askeri satın alma komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. (389) (7127) 

* * Kapalı zarfla eksiltmeye konulan ve ihale günü muayyen vakitte is-
tekli zuhur etmiyen kor ihtiyacı iç in 55 ton benzin ve sairenin bir ay 
zarfında intaç edilmek üzere pazar lığa çevrilmiştir. Pazarlığı her giin 
Balıkesirde kor satın alma komisyonunda iş saatleri dahilinde yapıla. 

caktır. İsteklilerin 5.10.939 günü akşamına kadar her gün komisyona 
müracaatları. (396) (7120) 

* ... Çanakkale müstahkem mevki bi rliklerl ihtiyacı için 1şağıda miktarı 
yazılı patateslere talip çıkmadığından pazarlıkları 19.9.939 sah günü hi
zalarında gösterilen saatlerde yapılacaktır. İstekJilerin 2490 sayılı ka· 
nunda yazılı vesaik ve muvakkat teminatlarile birlikte Çanakkalede ko-.. 
misyona müracaatları. (394) (7122) 

Garnizonu Kilo Muhammen İlk teminat İhale saati 

Çanakkale 
Ezine 
Gelibolu 

118,000 
69,000 
9,000 

bedel lira Lira Kuruş 

8350 
5520 
1425 

663 75 
414 
106 88 

10 
14,30 
16 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - Ankaıra nskeri veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise. 
!erden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 

vermiş olmak ~artile talebe k&.bul edilecektir. İsteklileri aşağıdaki vasıf 
ve şartları hıtb: olmö.sı lazımdır. 

A - Türkiye Cümhnriyeti tebaasında ve Türk ırkından olmak. 
B - Yaşı 18 - 21 olmak. 
C ·- :BedPn teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz. 

mete müsait olmak "dil rekaketi olanlar alınamaz,, 
D - Ta\rır ve hareketi ahiak1 kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak "zabıta vesikası 

ibraz etmek,. 
2 - İsteY.lilerin müracaat istidalarına şu vesikalarının bağlanması 

lazımdır. 

A - Nüfus cüzd:.ım veya musaddak sureti. 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı knğıdı 

C - Li~e mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taah
düt senedi. 

E - Sar'nlı uyurken gezen sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela 
olmadığı hakkında velilerin noterlikten tasdJkli taahhütnamesi "Bu gibt 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükumet masrafları 
velilerine ödettirilir. 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner fa
kültesi askt>ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylulün 20 sine kadardır. Ondan sonra mü
racaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname derecele. 
rine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri 
kapanır. Ve kabul edilenler müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile teb. 
ligat yapılır. (294) (6454l 

7 
.. - . '; , ... 

Levazım 'Amirliği Satmalma Komi~yonundan: 

Dokuz yüz kırk yedi ton yulaf alınacaktır. Kapalı zarfla ek_siltmesi 
12-/9/939 salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli kırk sekiz bin iki yüz 
doksan yedi lira 1lk teminatı üç bin altı yüz yirmi iki lira yinni yedi 
kuruştur. Şı:1;rtname ve nümunesi Ko. da görülebilir. İstekliler!n kanu
ni vesikalarile beıaber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel Ko. na vermeleri. (6643) (160) 

* * 5000 çift terlik alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 19/9/ 939 salı 
günü saat 14,30 da 'Iophan€'de Amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli beher çifti 21 O kuruş ilk teminatı 787 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikaln
rile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na 
vermeleri. (186) (6932) 

* * 15 ton pıcavlık pirinç ahnacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11.9.939 p::: 
za,tesi günii saat 15,15 de Tophanede Ist. Lv. Amirliği satm alma komıs
yonunda yapılac<1ktır. Nümuncsı komisyonda görülür. Isteklilerin kati 
teminatlarile bellı saatte konli!;yona gelmeleri. (195) (7072) ,,.. ,,.. 

Ordu sıhhiyesi için 75 knlt"m ilaç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
12.9.939 salı günü saat 14 de Tcıphanede Ist. Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülur. isteklilerin 
kati teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. (196) (7071) 

* * 204 çift futbol, 206 çift hentbol fotini alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme 
si 13 eylül 939 çarşamba günü saat 15 de Tophanede amirlik satın alma 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin LedeJi 2664 lira 50 kuruş, kati teminatı 399 
lira 67 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. Isteklilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (193) (7043) 

* * 
2000 adet çuval alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12.9.939 salı günü 

saat 15,30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati teminat 
larile beni saatte komisyona gelmeleri. (203) (7116) 

* * Harp Akademisi için 6300 kilo kuru soğan alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 12.9.939 salı günü saat 13,30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 283 lira 50 kuruş 
ilk teminatı 21 lira 26 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. İstek. 
lilerin kanuni vesikahrile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

l204) (7115) 

• • Lv. yollama müdürlüğünde mevcut biri 30,diğeri 90 tonluk iki mavnanın 
temizleme malzemesi ciheti askeriyeden verilmek üzre kalafatalanacak.trr. 
Pazarlıkla eksiltmesi 12.9.939 salı günü saat 11 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alına Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 150 lira, kati te
minatı 22 buçuk liradır. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(205) (7114) 

* * 30,000 kilo pamuk hallaçtırılacaktır. Ve 2000 yatak diktfrilecektir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 13.9.939 çarşamba günü saat 15,30 da Tophanede 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (201) ('7118) 

-~·,., * * 
50 adet tahta ızgara alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18.9 939 pazar· 

tesi günü saat 16 da Tophanede amirlik satın alma komisyonunda yapı. 
hcaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati teminatlarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (202) (7117) 

__ , ---- * * ~~ 
24 çift ranzalı karyola alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.9.939 

salı günü saat 14 de Tophanede levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Nüınunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati te
minatlarile beraber bellı saatte komisyona gelmeleri. (200) (7119) 

Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 
Talebesinin Yemek Münakasası 

Anliara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakülesi 
Direktörlüğünden : 

A - Fakültenin yatılı talebesinin sabah, öğle, akşam yemekleri 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

B - Muhammen bedeli beher talebe için 75 kuruş olup bunun bir 
senelik umumi yekunu 34218 lira 75 kuruştur. 

e - Yüzde 7,5 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 

Ç - !hale 14.9.939 perşembe günü saat 16 da Ankara mektepler 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektuplarımı• ihaleden bir saat 
evveline kadar mei;kUr muhasebecilikte müteşekkil komisyona verme
leri lazımdır. 

D - Isteklilerin şartnameyi görmek ve izahat almak üzere fakülte 
hesap memurluğuna müracaat etmeleri. (6804) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Yeri Kıymeti . Nevi Mesahası Depozitosu 

771 Eminönü Sarıdemir 1275.~ 

mah. İğdıç sokağı a-
da 476 parsel 28 No. Mağaza 340/ 111.50 M2 255.00 
66. 2400 his. 

Adresi ve izahatı yukarda yazılı gayri menkul pazarlık usulile peşin 
veya sekiz faizsiz taksitle satılacak. tır. 

İhale 13.9.939 çarşamba günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen 
gün ve saatte depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç vesikalı!i fotoğrafla 
şubemiz emlak servisine gelmeleri. (790) (7110) 

Bu Sene 15 EylOlde Ankarada Açllacak Ordu 
Hastabakıcı · Hemşireler Okuluna 100 Lira Ayhk 

Oc:retle iki Talim Hemıiresi Ahnacak. 
Alınma şartları: \•ıı 

1 - Kızılay hastabakıcı hemşireler okulundan mezun olacak. 
2 - En aı üç sene hastahanelerde hemşirelik vazifesinde istihdam e

dilmiş bulunacak ve buna ait bonservisler gösterecektir. 
3 - Sağlam olduğu bir sıhhi heyet raporile tevsik edilecektir. 
4 - İstekli olanlardan İstanbul ve civarındakiler Gülhane hastaha

nesi, Ankara ve civarında bulunanlar Ankara Merkez hastahanesi Baş. 
tabipliğine müracaat edeceklerdir:. M _ .. "" 

f 5 - İstekliler arasında 12 eylul 939 da Gi.ilhane ve Ankara hastaha
nelerinde tahriri ve şüahi müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

(350) (6866) 
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