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muvaffaktyet kazandılar 1 

IVli~lıi ~-~~ Tra~va~an g Ev 0 6--.-
~~~.~.~~•,.!!~ır~.::ır.~ Saka~m~Jd~a~ha~n 11~ ~: Bugün iz mir in 
~;l;~·~::ü ~:;~~ü:c;~• srnp ,.ı, vc~!lle.I Hmn vde saat 23 de Edirne ve Kırklar~,--li buyurumuşlardır. il . k u rf uluş bayramı 

lnı - - - - - · urguncu arın ma arı Buglln lmıirlo kurtulupınun yıldllnllmlldUr, YlnnJ yıl öıt~ bo&1hı. • anyada bir devlet şarap evinde •• d d•ı k güzel İzmfl', k:l.bra.man Tllrk sU,·t'rflerlntn tclırc r;1rt,t,-Je dll,maa tua. mu sa ere e 1 ece lloden kurt·~lmuııtu. 28 Ağuııt.011 ı;ilnü ba~layan bü3Uk turnız, bUylik 

TORK GAZETECilERiNiN Kanundaki ceza hükümleri ::g~~~~?EI~::~::E:\~~~:: 
AL.DIGI ŞARAPCILIK DERSi şiddetlendirilecek· 

:Yazan : Asım Us 
28 , • 

ll~' l9U saba~ı saat onda cl4.1d ka.delılcr doldnnıldu. 
~ ·~rt~ otobüsle hareket et. !ıe<:e mfülUıii de<li ki: 

Mtlee-# Vurguncuların her IUrlü san'at ve mes
._ lth . lnliddet sonra \ ' isbaden - Şimdi ~rap iı:me tecrilbesi 
liatjj"~ıne geldik. Barac;mı ayak yapacağız, Si1.e Sf:tr~rnı ~ııı'ftplar 
•etli\(· kı aca ziyaret ederek Ren ~n:-::.plnrmın en ce.fisleriuir; 
~r!e' ~ol~a. lleııgcll Tro("ken js. fnk:ıt lıcp~l ayn nyl'I f"enc!enfo 
'bl'ikas Yli~ bir A •n:ıın §arnp yapılmı~ ~ar:ıplartlır. Cin.,lerimlc 

bee •lb nıı _ı;ördilk. Mahzenlerinde de bir tnı.ım bce farkbr ,·u<lır
~ gU hıdyon 1'İşe ~arnp bulu. Şarapl:ırı iterken bn fa.rklRn g<İ• 
>lb Y'a.pnde 60 bin §İse ş:ırap se,·ki' reccks.inlz. Ancııl' tecrü~·" baş. 
~ ,~n bu ~rak fabr.l'kasındnn · lanın.dan e\'\'el ~ıı.ral:ım na~ıl i~il
-~ t birde Mayaııs'a ,-ardık. nıesi liznn geldiğini ~ize tıırif C· 

~ı:ıra:nra ?ğle yem.eğin! Al. deyiın: K:ıdeh Ji'erisiıuJeki şara.p 
-~ tacu: en •Yi ~anıp köyü ola- iptida ele alınu. :kal<lınlır, rengi· 
"• 'edik. mı, olan Bingen lıöyün. ne balnlır: sonrn kıtdeh buruna. 

il:.. y:ıkla,tmlrr, koklanır; ondan 
ı· -gen n 
~dedir',.. cıı. nehrinin sol sahi- sonra dncfald:u-a götilriilür ,.e ta. 
-,~ • :ır:~hrın sol tarafındi\k~ <lına bakılır, Sı"ze \'ertliğim şarap
" 'ttt ıı--qı >gUzeJ bir mft.nzara- lan böyle iııiniz. l~cbiluiı;iniz ka. 
~~ -~~ sofraya • otarduğa- dar İ!;inh. Ba .,arnplar ne kadar 
~"':'_&. lIJc bır alarm ıııa.retj '\"e- tok içflse insana hiç bir zarar ver
-""" ~defa ob.rak harp irinıle m~ 1939 dft. bir ~J'BP kongıres~ 
~._ 1 ~~llerde gündüıtin bir eJmustu. Bu kongırey.e Balkarlh 
~~~~ti \'erildiğinl' görüyor. memleketleTden de ıattmes!!iller 
ü~ı lkrettn nnsıl bir t~slr ya- gelıli. O ,·nkit kon~eye gelenleor 
~ 1ıQ. ~ ediyordum. ı~akat 26 türlü Ren ~rabm(lan birer 
~ ol-..~fta korku veya teli!? banlak ~tiler. Yerlerine ancak 
~ t~--.aı. Sofrada hiç bir kim- otobli<>lc giılcbildile.r; fakat ertesi 
...,_ ''8*-en krnulda.nmııdı. ı\~:m. güntt het'ISi (le yine dipdiri yatak. 
~ 11.~'dc bu türlll ~lcıre .n- Jann'1an fmlktrlar.,, 

İt 0t;J·orıarcb. Yem~ yedi . Her "erı'len tanP bu teln'lde 

lekle iştigallerin;n men'i de düşünulüyor 
_\nkara, S (\'akıt muhabirin

den) -- Gıda. maddelerile diğer 
llizumlu madde1t'rln .her türlU a. 
hm ve satımının serlleft bırakıl. 
ınası Uzel'ine her piyasada. ibir ha
reket mü.~a.hc<k edilmişse de ba
zı kimselerin vurgunculuğa sap. 
ır.nla.ruı!l, humısl mahkemelerin 
<lükk§n kapatma, para ve bir mticl 
det nıahkillniy.et cczal:ı.n verme· 
iıeri g~bi cezaların bu gibi had~e
leri önleyemediği, vul"g'llllcular 
hakkmd:ı daha cezri brar nhnma
m Jô.zı:m ;jl"ltliği !kanaatine vanldı
ğı haber verilm~ktedir. 

Bu me""n:u Uz-erinde kcndi~lc 
görUştüğUm salahiyıet sahit:-i bir 
nt vurgo.ınculara ölüm cezasının 
V('ril~i ıa.zım ge!eceği hakkında 
ileTl sürUlen mUtalealara iştirak 
e~mi,, fa.kat milli korunma. !ka. 
nunu lıüldlrrıJeıinin wrgunculara 
kat1t cl:ı.ha müessir olabilmesini 

tnrıin için ceza hUkilmlerinin bu 
bnkmıdo.n ikinci bir değl§ikllğe ta
bi tutufa.c:ığnu söylemi3tir. Milli 
korunma mahkemelerin.in en ağır 
ceza ols.ralı: verdiği ceıalann en 
ağm üç sene ile on SIC'llC a.nusında 
dcğişmekte-dir ve şimdiye kadar 
on sene hapis cezagı almış olan 
l:Jr vurguncuy:ı tesa.dUf ~ilme
miştir. Bu tnkictird.: on sene mUd-
dctlıe hapis ce1.aS1 verilmesi hu

MISU da.ha çok koı:ıkutucu bir rol 
<ıyna.ınaktadır. Fakat bu cezalann 
ınevcut dı;rumu ıslah cbned'ği n
JCıkadar makamlarda ycrleŞ!lliş 
Nr kanaat halindedir. Kanunda 
ynptlın!lSI dUşUnülen değişiklik· 
l(T nrn..oıında ~uncunun her 
türlü !lann t ve meslekle işti~ııli

nin men'i ve bUtUn menkul veya 
sa;~..m~nkuı mnllarmın I!'fisade • 
rt"Sİ gibi bir ceza da vardır. 

ç-rçl arp 
darama llakllıada 

1._ lti1' e~belı: bir yerde o!du- tecrtlbe edildi. ~•raplar c;ok nen. 
~•lı:tt ""lllta geniş l}İt' h:ıynt ve &lmasma mğmen tabii olltrak k,.._ 
it~~ ~a ne-IAl'cti ,'1U'd1• deh dolusu içilemiyordu. Umumi 
~ llit ~ dn. fevkaLideliğe ben- yerlerde alelade earaplar içilmedi. 
~. ~1 ,. ?ey olmadı. Herkes ve ği zaman :fs.d&!I dökiiliir, Fakat 
_"'"11tftt uev:.nı tm k l<l ~ Nze ,·erilen ~raplann ~i~i SOO " 
~ r-.r e e le 

0 
ugu marJ..1an fı4)() msrka karlft.r kıymeti lzllbat verdi ...-::.. ~ 1Yet h:ıyatmm r~reya. 

~ bi ~ı. Yalnız n~~-ı'i&ki e,·. olan en nefis Alman içkileri oldu. 
il.~ bit l'i1ıft. damtntı çıkan bir iu için kıuleh fazlalan dökfilnıU. 

1 
'"(," lrltldd t t f b ktn yor; mMa U7.erine konnıu, olan 1 o• b k • h k A 
~~~an ebc~;:i.m~U~c~ bliyUlc bir 11i~ irerisfne toplanı- 1 ıyep as ını genış are a-
~ it~~ 16r&nınt'yjnre 0 da tel<- yordu. Ea suretle toplanan ,ara· 
~,len 'kaybol<ln. ba AhtUtnlar "bryrknltt ~anbl,, tın bı•r mukaddemesidir 
~ ~ eonra vakit geçimıl- d~Ier ve aynen mohllfaza eder· 
... ~~ Jola çıktık. Zira bugün lermi,, 
't ~ tYoJ hRy]j mun otııcak. 1918 ~nlhundao sonra ~n ha"· 
t -~ g ti'ksenburga vararak ve msı bir müddet Fransız işgali al
~~ ~liY~litik; fakat Bin. · tınd" kalmı::-t:. O ~ıralarda Fran
lb...~a Yrıldıktan biraz sonrn &ızlar Alnıan l)araplarmm ~İ~· 
~~ t\·j l')al"Jrruz ha ch·anla bir ni S,5 marka b"apatmak istem.~ 
fi~ bt lnıtınıduğunu söy1ediler; let', Fakat AnıeriJulltlar bu kapat-
~ bıııı~ kahve içmek tekli. ma t.e,ebbiisünc maııi olmoşlat', 
~~ -·-utılar. Sonra milzavedc ile setılmı~. Bir 
.._~ ~l , otaz sene e\'Vel t.a- sene sonra ~i~'>i s,;; nıarka kapa. 
.;.~ 4

"" k tıhna.k istenilen ve Anwm'kahlftr S. bit $t.ba bir dağdftn ibnret '-a.cııhsi1e mUzayedeye ~ıkanhmk 
~ ~~3'1 Alman hökfun.eti suretile kurtnnlan bu '81'1\plıır 
"s ~le Yesile bağlık hnline Berllnin Adlon otelmde ~il'es! S6n 
~ ~e burada bir earap marka satılmış, 
'-~· karar vennil. Ziya. Mileııı~ mltdüril sar:ııtum ~er
~~ gr:;:;rap ed ha nret· 9E'kten l..eırk bir ndam. 5ars.p bah. 
' ~ ~~ ~. MtieıMesenin ba. ~i tlzerine saatlere~ söz svylemel<
~ "-t~:~n at ba t~ebbtt. ten bıkmıyor, yonılmuyor. Bll. 

uerj burada otunmık- la 
Alınan de\"let reisi hassa bize ikram etti~i rsarap n 

tıı.... ....._-.. • Sf.k sık bura .. ·a gelir nıeth~&rk~n y~'kMt a(ılnıadık ~~·""" =-~ ltel'trlif " t.ihler fıulnvor, Bn !'rra4:ı arkadaş . 
'--~ • Onun içi'n ba §&- lordan biri yeni açılan bir '"'ra.--..: ~ ıc:.:a.rılal' itin aynca hm ren~me J>akarnlc: 
~-,._ ~ '-'Ltı var. "- Bu !!19rap Jrony"ğ& benn-
\ ~t ~ve içmek bahane-
~ ettiiiaıi-ı fa!'SP evin- yo~eml,tfr. Rer di~r bu !özti 
~~~ ~bir ~Y sofrıMı ku- ı,rotesto etti; giiltrek: 
""'-.~ ~ tepenin ü.ıerinde - Ba !!ftraln koayağn beı1'ıet. 
't ..._.::"" gth.! bu fer hepimizin rnek ludtart>ttfr. Bnnu kabul et· 
......_, tı..~ ~ihayet yarmı sa. 

Loadl'a. 8 (A.A) - Baıvekil J.f. 
Ç6rçil, buglln avam kamarallll1da 
h&rp durum• hakkmda demeçte bu • 

lwun\lltur. 
u. Çörçll'ln bu demecindeki esae 

Başvekil 
Bu akşam 

Ankaraya dönüvor 
Şükrü Saracoğlu teıruu .. 
larından memnun ... 

Ankara, 1 (Vaktt muhablrlnclen)
Şark \'e Karade~ viltyetJerlnde tet.. 
kik seyahat~ çıkmlf olan bafVeldl 
Şllkrll Saracoğlu'nun yarm akş&Ir 
(bu akşam) saat yirmi birde Ank'1. 
raya dönmeet beklenmektedlr. 

l!:rzincuıcıa 

l:rdncı91l, S ( A.A.) - S&ym b&,ve
ktlimiz Şll.krll Saracoflu, bUg't1n saııt 
8,215 de 'buraya muvasalat buyurtnU;?
lar ve tatuyonda vaU,mebua ıar, m'lı. 

'it~ ~ . . mem.,, ıledi. 
'~ e.ı.~ gıdebileeeğımiıi --------------------------

~~::=:::,~':~ RuzveJtin mühim bir nutku 
(Devamı Sa. ı, Sü. ~ de) 

~ ~t ~l'lla r.ıktılı için 

~~ geı~ Jlzmı 
~ ~ ~ııb;n inun1M', 
~ -..._ ettatr"'11Dek istemwu. 
~ ~ illi~ devlet 'anp evi
~ ~ ba f.mattan isfi· 

noktalar fUD.}ardlr: 
"- Maltaya aon gemi katileatntrı 

varması, bu kahraman kale &da!lın 

hayatmı ve mukavemetini uzun aylt.t 
içln temin etml§Ur. Elde edilen ua~L 

celere göre, donanmanın verdili ka. 
yıplar fazla oımamıotır. 
• Diyep akını, harp usadıkça earı 

artacak çet)n ve vahşi ça.rp11malar • 
dan blrtai olm~tur. Ben, Dlyep Jlll. 
cumunu, tam ge~te barekAtm 
mukaddemesı bir hareket gibi telAktd 
ediyorum. 

(D8Vamt sO. t, Bü. 6 tJa) 

Rıza Nur evvelki 
gece öldü 

Hariciye vekilimiz 
Vandel Vilkiyi 

don k abu 1. etti 
Amerika elçisinin bulunduğL .. , 
görüşme iki saat sürdü 

Mfaaftr1mlz '\'anclel Vllki cltbı Ankara 4111 Hariciye Vekilini ziyaret ettfğl 

ıırra.:a VekDI~ )'&Dyana.., (\'nrJSı ! acldel 

Do ta cepbestade 

Stalingrad da 
Sovyet 

\ 

mukavemeti 

Mısır ceu!leslnde 

Rommel:n 
_yeni bir 

l taarruzu 
, kuvvetlendi ~ bekleniyor 
S tl "h' 'kd d l Kahire, S (.A,A.) - Roııımelın 

ovye er mu un mı ar .a El .4.lemein h:ıttının cenup do~ 
takviye aldılar 1 yanınd:ı bulunan mihver kuv,·et • 

(Yazısı S ncU ııayfada) . (De- omt "" ~ Sii 6 da) 

1:-..P_O_L_i_T_i _K_A_ı 
Propagaadara 

karşı propaganda 
Yazan: SADRİ BBTBM 

Vandel Vitki son zamuılarda bas;mı Vandcl \ ' liki btr propogmı. 
yapmakta olduğu büyük seyaha· ıia :!!eyabat.j yapmaktadır. 
tin sebebini ~yle izah etti: Bir miUetin c'hn·Msnı onun ikti-

··- Ya;bancı propagandalan, 1 t.lar me,·kiinin lıasmı oıım ea km·. 

~!it ~- ~tecilerine bir 
~~ • 0

• Verdi. 
, 'il tlersi almak ~in ilin-

harp ve sulh gayeleri bakımından \'etli E a h s i y e t e müdafaa 
İngiltere il-e Amerika Birleşik ettirmek ın·opagancla s!ır.h•m en 
devletleri ve ayrıca Amerika mil. ııı-taca muyaffıtkiyetluinden biri
letleıi a.raııımca iht.ilil bulunduğu. llir. Amerikan propaganclaaı \"an. 
ou iddia et.nlişle'r ve böyle bir ha- del \"ilkiyi keftı.Iİ davaeı iııin ka 
va ve kan:ıat yRrntma~a ç:ılı~mış- zanm.'\kla muh.kllak ki bliyilk hir 
lardir. Halbuki böyle bir vaziyet int'ellk t6~tenni7tlr. Amerikan 
yoktur. İngiltere ve Amerı'lta ile propn~snd...., mullatbl-ı tedblr al
Amerlka millet1cri harbin sevk ve maya ichu eden mlh,·er prop9-
idaresi hususunda tamamile mUt- r,RndlLSf da iki taratııı bir zekl ele· 
t~hittirler. Bu yoldaki kanaatleri rine dftyanaıakbdır_ 8'lr t.ar.rtu 
unnJan memle-ketlere hakikati çok bah!ı<edllee Anıvikaa ,...._ 
göstermek ve aynı rama.nda A· mının hf"DllJ tam •• tUJ1 w •· 
u:ıerikaıı harp istih lft.la.tı hakkmda. rl'!tte tatıaldoık etmemjy .ı...&r. 
ıalahiyetle malumat vermek için !\"utıı~lu. mesaflar. ra"-lıar. 111• 
hu seyahati Ruzv~lte teklif ettim. rafi'<lt'T niltsy., hakılrafle. GiU 
O da. kabul etti. \'nıiy~tle ım..nıan lnH T..-.ne 

Eski Sinop meöusu doktor RrF.a Ruzv~ltin ~f dostu, fa.lta.t po. blıtthı ~rtUtlller aJ~te 11Wa ..... 
~ur'un evvelki gece ôldUi;'il tee5- litika s:ıhasrnda rakip ve hasmı- rak lrnllanılabinr. A~rillaarn ...., 
~ür~ lı~ber al:nıxııştır. y1m Böyle oldu~ ha1de harbin hf: C\1'meıtinden .,,.,.. - .es llıf· 

Doktor Rmı Nur, AOD dc'vir si.. ~vk Ye ida.resi~de kendiıtile yOsde lf'ndi. eot nt11k i~; •
yast h:ıyatı:nm ~llibaşb mücadeleci yOz btrabe-r oolundu~a an•· -r de w •l.ft • .._ •' !hn 

V8fhlgtoft, il (AA.) - CDmWTtl.all bin blrle~tk Amerfkaya 19'3 &ı 11)0 Eimalarmllaıı biriydi.1879 da Sinop mft.'k i<;in bu ~Y3lııtti ~pm~ btt- mak~l>i1 h\r !1\lllı •Janlr im" smı-

Avrupada he"efimiz 
Almanyaya taarruz 

Taarruzu hedef tut&n hayan önemde 
karar verilmiştir ., ~~ bit ::p içtiği odaya geç. 

.. ~ '-e~trafına dizildik. 

.!..t~:~.~1.__,, yapıJmı, olan 
·-.ı ~et t~ bire? nüma. 
~ ~ Ptlı'la bir prap ti· 

• lıepiıDizin 6ntimüz-
Ru.zvelt pazartesi akfamı radyo fle milyar dolara maı oıacağuu aöylem\f· ta doğan Rıza Nur Askcrl Tıbbi .. i lunuyorum... y~ oo~. 

~e" ''Oc&kblfl 80bbe~ ıa.r .... --.._ .(Devalm Sa. !, Bil. 8 d,e) .(Dt10011'M Sa. •~ 1*. 6 da,, Rmveltin şa.hst ılosto, ai,..s ~- t ..., .. , 



ı 1ienı G~n~de 

:;ir günde 17 4. gen1i Japonlar Por 
· denize indırıldi l Moresbi·ye· 

Ne\~orıc, s <A.A> - Amerıkacıa\ yaklaştılar 
, l\n lş bayramı idi. Amerikalı ~çHer 
Ukl bir an'ane Olarak i§ bayramı g:•. /Jf Üdefik kuvvet/eri revrit. 
nll çalı~ıazlardı. Halbuki tezgU. r k t hl 'k • l 
ve harp im!ltı.tı fabrıkııları dUn u:ı me el ıd el say e 
hUtUn Verimleri ite çn,ı~mIJil&rd 1', kar§l a§ l QT 

J>ilnkU gün 174 gemi suya indirilmiş li\ usturnlynda bir muhal, 8 (A. 
H 49 gemlr.ın de teknes. tczıfih!a o. .\..) - Yeni Ginede Ja.p::ın kuv
Konuımuştur. vcti'!!'inin !!."'ven tanıey geç;dinden 

uzve ti 
(l:J<ı~ ı ·rrrtr 7 f1'r• " 

tir. Ruzvelt harp vukuatını 

mevzuu ederek deml~tir ki: 

•il' 

:;ı;u!tl:ın ve Port oresbi itsikame
tinde cenuba dofi:ru indikleri res. 
mi bir teıbliğde bildirilmektedir. 
J1lpo-ı. kuvvetleri ~imdi Port Mo -

nutku ·Çörçilin 
(Ba~ ı- ı. 1 • ~ <ı •' • may ba§kanı tank mut~ 

DU~man, limanlarımızd!k1 f'aalfye: ral .Ma.c'er dy ekibi, lhtıra 

hakkında ve Amerikan tUrııenler.nll:' uygun olan ve eumı.zaeki e 
devamlı ve sUraUı bir surette gell§l en fyiainl teokll eden b1r eklpatr-
bakkmda blr çok malumat Ye ema e Sonradan hizmeUerinden I• 
oıde edebilir, Fakat dll§man ne za • deceglmlz Umldindeytm. 8 uıai 
man ve nerede hücum edeceğlmlzı bil §imdi hakikaten her zaman 
mJyor ve bu hususta 1ngUjz ve Axı 1: ba kuvvetlidir. Aldığı takvl 
rikan te!sirlerl ile yardıul görmeme. kar bUytık olmu§tUr ki bu orddı 
ildir. kuıını itibariyle yeni bir ordll 

Shrapshlre İngl!lz kruvazörü, IJıı.. nUmUzdeki bjrçok aylar za 
tan Canberra kruvazörünün yerlne aırın müdafaaaıpı muvattaıdl 

Avusturyaya teklif edllnüt ve Avut.. me için maharetimlze itjma 
turaıya tarafından kabul olunmuş • dır. G<ıçen baitakl çarpışma, 
tur. rette memnuniyet verici bir 

Blrleşmjı; milleUerlfi yenı ticaret ge le değildir. cesareUe yenı 
misi jtışaatı, torpillenme rulkdarıııı beklenebilir. 
kat'I clarak geçml;, ve torpillenme Amerikan uçar kaleleri ll'ff 
mikdarı Uzerlıide durm~tur. Dcnız'" 

fılne yeni imkAnlar açmıştır. 
lrayıplar dalma çok ağırdır. Fak:ıt 

temmuzda, ağustosta ve eylU!Un 1Llı: Moskovada ben ve M. }I 

r.u:n eltin ınllnıeııslll 4'\'\•elkt gUn A nkarnda gazetecllerlc g8rllıılirkcn ... 

bahis r:::sb'yc 80 kilo:rr.etre mesafede bu 
lunl""aktadırlar. Çt.vrilıne tehlike
sine maruz knlan gec:ittekl mütte
fik !.;uvvetleri <iüşrnnn taarru:ı:lan 
ııın dev:ı.mlı ibaskısı altında asıl 
mücb.foa. hatlanna çrkilmişlerclir, 
Bu t:ıarruzlar ~imdiye ka.dnr Port 
Moresbi:·c l:aruı yapılan ta:ırruz -
brın en ciddl1eridir. 

''Mllyonlarco Alm:ın Rus cephesi'!. 
de acr ve §lddetli bir kış daha geçi·. 
meğe mahkQm gibi ı;örUnUyor. Ru ;. 
ya uğrayabllcc<'ği herhangi idb:ın 

rağmen mukavemet edece t ve mUttı:. 
fıklerln yardımı ile nihayet toprakla. 
J'Uldıuı btltUn nazllcrJ çıkllraCoktır.,, 

haftasında bun<bn evvelki aylara ı.l\a reis Sto.lliıe Molotof ile her~ 
b~tle bir IYillk vardır. ca ve tam bir ııam.lmlyetıe tf 

i kinin dünkü ziyaretleri 
Temmuz sonunda, lnglltere ile blr. tik. Rus zimamdarlarma 1' 

11?9ik devletler arasında harp siyaset) ve fedak!rlıklara bakmadaJJ 
ve harp pltınlan üzerinde tam blr an kün olduğu kadar sürat.le ~ 
lnşma yapılmıştı:r. Bu anlaşma, dUu. yardımına koşmak hususun~ 
yanın her kısmında bUtü:ı harp saha. rUat azmimiz hakkında ıu.ııı•& 
larına eamll bulunmaktadır, ettltdlk. Moskovayı :z.lyaretlıJ1 

Ankn.rn, 8 (A.A.) - Şehrimiz. 
de bu'lman Ameriltn Birleşik dev 
l~Ceri rci min phc;i miı:ır.essili 
Mr. Vnncı~ı Vilki bugün l).YJeden • 
c.vvel ha!İC .Ye vekil.T.eti:ıd.e Hari-

ciye Vekili • uırıan Mencımencioğ
:u tnrafmdan !kabul cdilmi~tir. 
İki saat devn.'Yl eden bu görü~e
<l e AID'!rika bilyük clc;:i"i de hazır 
l..u'•ıf'ıntLstur. 

Mr. Vandel Vilki Amerika büyük 
eki i Ye l'efakatindeki zevatla 
bır!.ikte ö;;ıe yemeğıni sehir lo
kı:.ntasmda yemiş \'e öğleden son
ra 16 30 da BUyülc Mill~t Mecli
sinde r<>Js .Abdüllıalak Hı.-ndayı zi
Yt!reıt eylcınisti"r. 

Mr. Vi ~:i saat 17,30 da ~enel-

kurmayda UçUncU reis orgeneral 
.A snn GilndUı.U zlynret clmiştir. 

Ziynfetler 
Anltara, R ( ı\.A.) - BugUn 

Mr. Vandel Vilki şerefine Amerika 
bily(lk elçiliğinde bir kokteyl par-
ti verilın!!>til". . 

1 
Har:ciye Vekilimiz Numan Me

nem~doğlu da misafirimiz şerc-

i fir.ıe Ma:ınarn kö~ktinde bir akşam 
ziyafeti vermi.1tir. 

.BugUn, .• 
Ankam, 8 (Valnt muhublrlnden)

Ruzveltın mQmessıu Vllki yarın Eh.->. 
dl Şefin muvakkat kabrini ziyaret e 
c'erck blr çelenk koyacak!.ır. Şerc!jne 
lngfllz clçlllğf tarıı.fındar. bir ziyafet 
'erUeccktlr. 

Ruzvelt sözlerine devam ederek 
şöyle demiştir: 

''Saıomon adalarındaki muvaffak; 
yctıcrimizln önemini toğumsamnmt'. 

lıyız. Fakat ayni z~manda Mldvs:J 
adasındnkt zafert azımsamak için a ·
beb yoktur. Orada bUyUk ö!l:üde b • 
Japon taarruzunu (lur<Jurduk. Akde • 
nizde ve ortaıar'ktn maruz bulun(lu • 
ğumuz tehlll>eyi ldrdk edjyoruz. Fn • 
kat neticeden çok ümitliyiz Avn;t.l\ 
b6lı;esjndek1 hedefimiz Almanyay; 
ka~ taarruzdur. Taarruzlar yapılıı -
bil~cek en az 12 nokta vardır. Bu g'I. 
ye için burada ve bUyUk Brltanyacn 
hazırlıklar yapıldığına ercin olablljr. 
sınlz. Aımanyanıu kuvvet. Avrupa 
harp sahasında kırılmalıdir: 

Ruzvclt muhtelif cephelerdeki har.> 
hareketlerine geçerek <loırJ~lr ki: 

-------
JDe:terdarıar 

arassnda aayın 
va na t-Uer 

Haziran ayı ile eylUIUn Ok hafta • ra zihnimde belirmiş olarak 
lilnda tnglliz hava kuvveUcri Aımaa. fiyet, Rusyanın sonuna sa.dar 
ya Uzerjne, geçen yılm aynj devrestc. r.izimle çarpı~m&k bahslndeid 
de atılan bombaların blr miatı dat.a maz azmjdir. 
fazlaııını atmıştır. Çörç!.l, nihayet ~ sö:ı;lcrJe 

Mısırda.ki ba§komutanlıkta radlkcl son vermiştir: 
değlşlkllk!er yaplmam ve or~uya bir .. _ M. Ruzvelt. mUataktıel• 
hareket noktaSJ ve yeni bir lider ve • ıere unutulmaz blt ibret ~ 
rllmesl icnp ettiği açıktı. Harp ka - nazı mllcrimterlnln fecaYiln 
}inesi, 8 ınci ordu k)mt.tanlığtna gıı. ğı memleketlerde mahkeaıel~ 
ncrnl Gott•u tayin etmek üzere l<\l. kedDeceğinl resmen söyleınıştJ 
Fuknt bu esnada general Gott fa ... l glllz hUktımeti bU sözlere ııt 

• hlz.mette ölmüştür. Ben bugünkü ter. mektedjr. Avrupada kurtulıll 
tipten memnunum. Baokomutan gt. çaldığı zaman_ kl bu saat ı:ı:ı 

neral Aleksander, 8 inci ordu komu -
1 

surette çalacaktır _ ayni 
tanı general Montgomerl ve genelkur za ııaatı da çalım§ olacaktır ... 

ıe 

üdafaa tahv
0

l
satışa çıkarılıyo 

"Hltler Rusyads. hentız harbı kazım 
mak ıktldannda değ'll(llr, Bundan be. 
men bir yıl ısnco haber verdiği ezl"l 
muzafferiyeti kanıumbf!ccı;Jı: kudre"I 
~·oktur. Rwıyanın önemli bir paı·çası 
zaptedllmf§Ut. Fakat Hltlcr kızılordu. 
yu mahvedcmemlştlr. Ruslar <l:ıha 

fazla Alman öldürüyorlar (laha faz.r. 
tayyare ve tank tahrip ediyorlar,., 

4ıılmra, 8 (\'nkıt muhahirin
llcn) - Hakkari deft:rdİırı A'b· 
dull.alı Suna.'p Van, Mara~ deftcr
cJorı Sait l{nndan Çorum, Kara 
defterd:ın Ferit Eritip Elazığ, 
Kırkla'!"el defterdan Abdullah A
tuk Am!lsya, Kocaeli defterdarı 
Ril&tU Eg~ Malatya, Malatya def
terd'ln Mtı!ı.ittin Balkan Kırklaı'
c.1ı, Mn..1lit.a defterdarı Mustafa Er
tnn Kocaeli, KUtahya defterdarı 
Fehmi Knrhan Manisa, F.:rnzığ tlef
terda.rı Suat Kudat Kilt.ahya, A
ma.aya d~fterdnn Hfimit Kars 
Yozgst, Yozgat defterdarı Vehbi 
Akkaya M:ırnş, !3inop defterdarı 
SaJi!:ı Kuşkucu Kars, GUmliŞh!lne 
dt'ftP!"d3.l'r SUley:mnn ,Ertok Sinop 
defterd:ırlıklarına naklen, munta
zam borçfar umum müdür mua
vinliğine şul>e mlidUrli Adnan 
Çıftçi tayın 'edildi !er, 

ofta cephesinde daram 
Bcrlin, 8 (A. A,) - Almnn 

llar,kum:ı.ndan 1 ığınm tebliği: 
Hem k:ırn hem de den.iz istih· 

ktlıru olıın Novoros!skin zapu için 
yapılan muharebelerde dli§man 
son aerece fazla miktarda kanlı 
zayiata uğramış olduğundan §im • 
<liye kada.r ancak 6.758,eslr alın· 
mışttt'. 

dnki sa.bil yolu üzerinde bıl 
~ıtlarmı bombardıman etd'.I 

Stalingrad knlel!li böJgesftl 
man kıtaları dü'1Uanın lrıt 
mukavemetine rağmen te 
zerindeki birçok me\'%ileri e Baııua, llaıııatı MAUI Mldalaa ı ti açı;. 

ruaa tahılı edilecek olan bu 
taüavlllere liJık oldağa ra beti 

östGroceıı lllltlıa kalltır 

Londraclıı verilen mllblm k!U'arlar 
Vaşington, 8 (.A.A.) - Bü~!ln bo

y3z nraydnn bildirildiğine göı r 
Avrupadn ikinci bir cephe :ıçılm·. 
sı için zaruri olan ve M. Hur.,·cltin 
dünkü nutkunda mevzubahscdılen 

Ankara, 8 (A.A,) - Haber aldıtt. 
mıza göre hasılatı tı:ımamen mUll n.u. 
dafaa lhtlyaçlanru kar§ıla.mak üze .ı 

ihraç edilecek olan mWl müdafaa tah.. 
vUlcri 15 eylUlden 30 eylüle kadar Si\.. 

tl§a çıkanlacaktı:r. 

mtuı emlAk sat.ı§larmda aatı§ bedeli :ırn:ırlar, temmuz ny1ndn Londra'da 
oıaraıt tlzcrtndc ynztli kıymetle kabUI yükAek lnsilh ,,e Anıcriluın şalı • 
edılecekUr. siyetlerinin akdetmiş olduklı:rı k1'n 

Bu tahvillere aıt faiz ve ikrnmlyd _ fcranslıırd:ı nhnmıştıc. Bu konfc .. 
lerle llfa bedcıUe.rf her tUrlD vergiden rans on gün devam etmiş \"C lop • 
muaftır. lıınlılnrındn harbin sevk ve ıclarc .. 

Bu tahviller, faraza 20 liralıklar sine mülc:ıllik lıülün mcsclell'r mü-
!braç fjyatıan olan 19 lira.ya işlemiş zakcrc cdilmişttr. 

Baıvekll 

Suikast. davasının 
temyizi 

Bu ay sonunda karar 
v'erilecek 

Şimdiye kadar almnn raporlara 
göre, birçok harp malzemesi ha • 
ricinde olmak Uzere 14 zrrhlı tank, 
her çaptan 9() top, bir zrrhlı tren 
ve bllı:ok gemi mptedilmittir. 

Novorosisk çevresinde hlila kcn 
dilerini şiddetle mUdafaa etmek· 
te olan diişnY.ı.n gruplarJflc SaVSf 
lar yaprlmııkttv.lır. Tahrip ta.yya .. 
releri ·aaet.n yere stırUnUrcesine 
ul~aktruı uçmak suretiyle Sovyet 
kollarının şehrin cenup doğusun • 

ıoiıtlenlir. 
Rwı mllk&Teaıed 

Moekova, 8 (A.A) - 5:ıll,. 
i~inde Stallngrad'da Rua !il" 
tl sezilir §ekllde kuvvetle 
nup batı cephesine Atm&nlatl 
tecek mllı:darda takvjye JtJt• 
ıhlf tir. Rus topçusu bUttın 
yunca bir baraj a~~i test! • 

Kafkasya.da Ruc bomhll 
attıktan bombalar1a dağ 10 
Hp etmektedirler. Ruıı :ı:ıavı 
lerinln fae.tlyetlnl önlemek ... t 
mantar en son model bjt uçr
messersahnilt 109 u kulla 
lar. 

Bu tı:ıhvWer faizli ve ik.."'llmiyeH l'Jl. 

ma.k .Uzcı. fk1 nevld!r. Faiz.il tahville.. 
rin faizi yüzde 7, lkramlycll tahvil • 
terin faizi yUzdo ıs dlr, lkramtyel~ 

içinde kırk bin, onbc§ bin ·ve beg bin 
liralık büyük tkramlyelcr varmr, n.. 
ramlyeler senede iki defa ı:ekileoekt,~r. 

:fnU:lerı de zıımmedilmek suretile ve 
yalnız 10 kuruş koml.llyon ınukabU~
dc Ziraat llankaaı şubq!eri tnrafmdnn 
her zaman hamjlln<k-n ııatm-almabile 
ockttr. 

rHaşlarafı 1 irıci ııayfada) 
ld ve aslter1 erktı.n tarafından iStld:. 
bal edl!mişlerdlr. Başvekilimiz sey.~. 

.~nluu"tl, I' (Vnklt muhabirin
den) - Suikast maznunları hak
larında verilen mtıhkQmiy-et kara. 
r;, t!"myiz b'.rincf. ceza dairesinde 
incel-:-nmektedir. Birinci ceza da. 
iresi bu ayın 26 nez ctıma.rte.!i gU. 
nü ssat ddlnızda mru:nunlarrn da 
hozl!" lbitlunac?.ğ'ı aleni bir celse 
r.~tedect"ktir. O fijn veya o günli 
taKiben bir Jfaç glln :içlnde bu da
va hn.Xkmdcı bir kar~r verecektir. Rıza Nur vefat etti 

Hnlkmıızın lstlkraza geniş· mikte1'. 
da l§tl.rakinl temlfi l<:ln tahvillerin n.U 
hlnı bir kısmı 20 Ural.ık kupUrler ti\.. 
linde ihraç edllcccktir. Bu kupllrler " 
den bn§ka 100, 200, l500 ve 1000 liM 
lılt l<upUrler de vnrdır. 

VcnJ tahvlL~rln Uiraç ('lyatJ y11zie 
ı;;; dlr. Mesel! 20 Uralik bi.r taııvll li> 
J rayı:ı satılacaktır. Yem talivpıer w.. 
mum! \'e huswd iclnreler Ye bclcdiYe
lcrce yapılac!lk art~ te ebilt!'l"I 
ve mukavelelerde teminat olarak ve 

ihraç olunacak 
f ındıklartt1 rütobet 

dereceleri 
Ankara, 8 (Vnkıt muhahirin

ılen) - 1942 ~ meveiminde 
ııevk.olunn.cak fındtkla.rm nıtuıllet 
de~eler:i hakkında., ticaret v~ 
külcU :ı.Ui.lmdarlnrn şu tebl.\ği ya~ 
~= 
~ 'lhraoatnım murakabesi. 

De <b.ir niz;lmnamenio 10 uncu 
madc'kı!;inin vdtfileti."nize verdiği 
-~·ete d.ııyanr'arak 1942 ihrag 
mevsimin<le 8eWolunacııX flndık
ıar i<f.n rutubet dereceleri eski 
mahsul yıllamıda olduğu gibi i~
lcrde yüzde 4, iknbu\tlulnroa yüme 
8 ol.amk tasl>it 0:.'ım.mu!ilur. Ancak 
Rize, Hop:ı '\"c bu yerlere ch'nr bô1 
geler ill'Umi nazara. 8.'hna.rak Trab-

' sond~n n!C'\"S'im bid8.Yetindcn ıkln
cildnım ıscnıma kadar IDını.c olu
D&c1\lt i~ :f'rn<bldar ic;in nıtubet dere 
e~:ı y{lzde 5 o'Jmasr muvafık gö. 
rlll'mıl"1tlr. 

• MU~ m'UDı:! Jll&bmiar•.ıı

~ kulak tçlbdcık1 tertfbftttft'! 
lianoıN"a, llM&lra.nıJarı h.1Ja2 •tm~~ 
•• lınuatur. !nanda ınudılıt ~r a·r . . ,,.~....,.... 

Yeni tahvilleri satın alanlar, iste -
dlklerı takdirde, bu tahviller mukah:. 
1ınde nakit yerine nmortL'mian sıı.n

dlğmca §lmdjye kadar çıkarılmış olan 
taaamıf bonolarmı da vercbiljr. 

Yeni tahvil.1.cr!n bütUn bankalardan 
tedariki kabildir. 

Halkımızın, hasılatı tamamen Ol'du. 
muza to.hSls edilecek olan bu lstiK. 
raza, deTleUn diğer ıstjkraz.lann.ld 

olduğu gibj, bllytık nıığbet gısstorecc
,ğtnden eminiz. 

. 
Uçan kaleler 
·Roterdamı 
bombaladı 

lngilizler ·Bremeni yeniden 
bombardıman ettiler 
Londra 8. (A.A.) - İngiliz hava 

naztrlığmm tcıbllt1: 

tnglljz bomba tayyareleri dlln ıınba.lı 
Emdan "te Bremenhafun ııe batı Al. 
manyada dJger hedeflert hlç"blr kay. 
bıa uğramakattın bombalamı~ln.rdır, 

Amerlknn. tebliği / 
1 -

Lonclra, 8 (A.A,) - 'Amerikan or. 
dusunun Avrup:ı.da hıırek!'ıt salınsın • 
daki umumt kıı.rargft!hllc bava }lBZlr -

'llğl ta.rafından neyreclilen bir teb!lğdı. 
bilhaımn ~yle denUmektedlr: 

Amerikan oi'dUQU hnva kunetıerfne 
men.sup 17 No. tıpindckj uçankaleler 
Rotcrdlımdnki Şehledeman gemi teı: • 
gtınlannı Ye Ul:rechtc'dnkt dcmlryoltı 
depolarını bomlxırdımnn etm.lşlcr<Ur. 

lnglliz ve ı!ominyonııır hava kuvvet • 
lerlne mensup av :tllo!arlle mllttef11· 
av uçakları uçankalelere refakat et • 
tikleri gibi oovriye hareketleri ve şa 
~ırtma ~lan da. yapmı§lardır. oo,. 
nuın i§ga.ll nlt.ındn bulunan topraklar 
tlze?ir.de uçtuklnrı sırada eiddcUI b,. 
mukavemetle kar§ılaşan avcılnnmıt. 

lJ düşman avc1SD1J dllsürmOşlerdi:. 

Bft§lta :ı Y uçaklartntn tahrip edllm.ş 

Yeya hasara ugratılnu:ı ol.mll!'ı da 
muhte:ne14lr. BLr a•cuı:us k•Yl:Pt.n. 

hattan esnasında yaptığı temaslardan Roman ad y h (Daşlaru/ı 1 inci ~alJ/rıttaJ 
~ok memnun, sıhhat \'O ne§e iÇlnd;ı y a a :ı u - Ye meiktebinden yilzbaşr olarak 
idiler! d 1 çtlm:ut, daha mektepte iken meg. 

Sa.at 8,(0 d& vali ve mebuıı Alıdul. i erin ekmeg""' ,. rutiyet milcadelclerine kal'I§nrak, 
tah Fırat'ı da rcfakaUerin1}' alan•< 1908 inkı!a.bmcla S;nor>tan mebus 
Kemah'a hareket etmi§lerdlr. azaltıldı lieçilımi~tir, 0 dzvrin politika cc-

KemııJı, 8 (A.A) - Başvekilimiz reya.nllll't arasında İttihat ve Te-
bu s:ıbah §chrlmlze gclmiaıerdi,. r.lkkidt'n :ıyrıbnıı;, IJlirriYet ve iti-

.., nükreş, 8 (.A.A.) - Ja~c müslr. J"{ f""-1·-
tstasyonda etrafını stlran halkın d'. " a un<tSTna girmis, çıkmıştır. 

şarlığıııın neşrettiği bir lıarnr mu • u t• eli • · · rU ı · lcklerfnl dinleyen h"""'ekil yanın ıu•\'. ıueı:ru ıytt me smın gı.i ltü erı 
~· cibince bundnn sonra yalııı<lilcre · • d da" .,., ... tevakkuftan sonra yollarına devam ıçın e ıma CILAARti ~elten bir 

ekmek istihkakı ~üıde 20 nisbctin- lık Trb,,_. ._,, d d ctmi§lerdir. var tr. "ıyemız.uo e ortope i 
de eksJ.k olarak vmlccekliı:. ...,.__.,_., U k R N rd Dh•rlk, 8 (A.A) - Ba,,veklllmiz ıauı .. ımull uran 1%a \! u ve 

)IUgün t bi d k lml 1 t.lbbt mevzular Uzet'inde va.zdıği 
aaa r e ıızamwı. ge ş e~. Münakala\'. Vekı'lı" " 

dir. İstasyonda kendlletinl kar§ılayet Eıiynsi mUnakaşalariudan az de. 
halkın lhtıyo.çtan etrııfmda. konu§an lakender-una gitti ğıldi. 
aaym Saracoğıu .sa.at onbcote halkta Mersin, 8 (A.A,) - Kayseri, S!vao Milli milcndelc irinde '.aUyUk 
ço~kun teza.b.Ura.tı arasında yollarua ve Mıılatyada tetkiklerde bulunduk - Mil\et Meclisine lltihak eclt"n dok. 
devlUXl ctmlş!erdlr, tan sonra buraya. gelen mUnakalAt VC'. tor füza Nuru oratla Arnavutluk 

Çetlnlmyada klli amiraı Fahri Engin, yenJ bir k"l. !kıya.tnl!l.l'mdaki. hareketlerini ha. 
Çetlnkaya, 8 (A.A) - B&§Vekiijfnlz nunla devlet demjryollarma devredilNı tırdan .sil~ek kuvvetli cir Tilrk 

saat on .sekizde buraya gelnıi§ler ve Mersin liman l9lctme111 ve tahmU ta'1. milliyetçisi olarak görlirliz. 14 
istasyonda Sıvas valleı ile intJhal .:ıa liye işleri üzerinde tetkiklerde bul!..tı. c.1ltlik Türk tarihi -bu iki dev;r a
irelerjnde t;etklklerde bulunan Sıvll.ll mu§tur. Amiral Fahri E'.:ıgln ~tkikat l'al!tnda TUrk kUltUrilne vakfedil
-mebaslan tarafmdan kar§ılanm~ı..cıı:- ta bulunmak Uzere bu akpm şehr:lmJ..z ıniş gilnlcrln değcrl.i mahsulleri. 
dır. Bqvekillml.z yanm saat teva': (len İskenacruna hareket etml.§tjr. dir. Rıza :Nur Büyük Mill<-t Mec. 

ıku!erdlrtan. ııonra yolJarma devam etmi:J. I Ne dememeu ? l lUıinin ilk ve ikiııci devresinde :\Iaarif vekili, Harieiye vekil ve. 
kili, .sthhat vekili, Rusya ve Uk-• 

Fransada bir kilise orgunu. ~~~----------..ıı rayna ile mua.ht>de akdinde mu-
nun bonılan çalındı Eski Türk Ocağı'nm son kAttl.ıi rahhas ve L<r..an mUzı:ılrerclerind•! 

Paris, 8 (.A.A) - Hırsızlnr dün ınnumfst doktor Ha.&an Ferid Canse. .ikinci murahhas olarak hizmet et-
gecc Bovc Katedral~ Orsnun 40 ver Ocağ'ın çıkardığı TUrkyu:-du mec. miııtir. 
bonısunu çalmışlardır. Kolaydm muasmın adını alarak yenı ve TUrkçU • 1924 den sonra siyasi hayat. 

bir mocmun. çıkarmaya başlamışt.ı. tan ı;e-kilerek Pariste ·ve Mısırda 
olan ılıu bonılann ağırlıijı büyfıl • DUn ilk sayısmr scVfnerek ve -ve-k R N 
}erine güre 2 kilo ile 20 ki ol arn "" •"' oturan tza ur ,ornda Türk Bi. 

okuduk. Yalnız, Türkçe ibareler ar". lı'k rev·n-'• d nd bi ııındn kıymetcri" de iki mJJyon Frnıık " · .. .,ı.ı a ı a r mecmua çı. 
sm114 (Stntusquo) gibi !jrenk imlAıa. karm?~ ve hassaten N.'lmrk Kem.'IJ tohmin edilmeklcıllr. ıı. ıı. 

Bove Fransmtııı en es1d Orgola n soku§turmayı TUrk gibi TUrk dill. iızeıine o!.an tetltikl:rll'i bu ara. 
rındandır. nln de iatiklAll bakmıınd&!l hog gör. da n-:oşretmiştir. Ne5rcttiği ~r-

N h medlğiml%l söy'lemellyiz. Bir de aracı11 J,rinin l!!ayt~J 48 i buluyor, 24 Jta-
evyorkta ava tehlikesi Cmünderece) suretındc (mündericat). dar da ne~redilmemi!] eser hazır. 

denemesi yapıldı nı mU!redl olmak Ozere bjr kell•'\e lamı§tı, Son z&man1ardli neere baş 
Ne•;york, 8 (.A.A.) - Canavar lrullanılmı§tır. Bir tertıb yanl1Jlı~'1 ladığı Thmıdağ adlı mecmuanın 

düdükleri ınill orılarca insnnı, eltin değilse bir takımlanl'ın cem'fndc yap. J 8 incisi çikrnış, 19 uncunun ka.ğı. 
sabah erkenden yataklnrından fır tığı yıınlışlı,ltı bu mUfred ballnde btııı. dını tedarik için dC' öldüğü gec~ 
!atmıştır. Bütün ~cyrüsder durdu bütlln ağtr?a§mıı buluyoruz... Ayni ••- nin alqa.mı Jr:e:ıdlıi Bamın ltoope
rulmuc; ''C pasif miidafaa scrvi~ liYi almı§ hccelcrln blrb.rl nrdınd!J.·1 ratifine gdrni~ti. Bu mecmua mil
faali~cte gcçnıi~lir. Pıı~if mücfofaa gelişi dalma bu afırıığı doll'urur: hl· Jiyetin esas unsuru ırk, kan oldu. 
da ~·nhşanlnrdnn !>7 y3şlnrıııdn bir buki mündericat - (talebe) g!b~ • f.u. dilin, kültürUn milliyetteki 
kalp !icklesindcn iilmiiştür.Rir polis mn!red sayılabilecek bir kellmeC'r roJU t..'llt bulunduğu iddiMın& da. 
de süralle koşnrkcn ·ölmüş ve hı' de, .• .MAdem aslına ııadık kalmm11.lc yanrr. Kitap h11.lindeki en 190n e
yıırılmıştır. Bih·Ok projoktörler o; ti isteniyor, (münderlce) demeU, (mlln. ıerl Hücum1ara oevaplarım'dır • 
rl gündllı sllii aydınlatmıştır. 1 de.rece) dememeli. Rııza Nur Taksimdeki SUğlUn a-

part:nna.nının UçüncU 
ôaircde yalnız başına 
du. 

Dün nl'ı ol"8dan 
kek hastanesine kal 
Dün cen~e töttnirrln ı ., 
yerini tnyin içirt urde~rıı 
mesi he!tlrniyordu. ...ı.tf/I 

Rtza Nur Türk kUltUıv 
m~ etmiş zatlardanclır. J(e~ 
r.!lıinet diler, ailesini tas!· 
riz. 

Çivi aaklayan iki t 

Tahta.kalede iıeyıat nı t 
es.tan Je.k Naftalinin :rııilf 
ç;ivi olmadığı ceva.bmı "! 
halde dilkki:ılarmda 12JP 
viti bulunduğu tesbit edilrsd': 
U ko!'llnma mahkemesine 
Jerd.l.r. 

t 

(Brı• tarafı 1 hır• r ıJı 
!erinin bfiyk bir kısrnıl'l• 
ricnt hareketi yaptınrııı~ll jd 
etti~I cepheden blldlrfü'ôl'· ti 
bahar ınulıarcbe!lntn btrlrı1~ sı bitti. Ro111mel maltlUP 0 

baz.r emareler Alman gerı 
nln kuvl",ctli bir müdnfıı~ 
.!ıazırlan(lığttıı göstermekte~ 
dn ıtılhl"erln yeniden t_. ff 
mcsi beklenmektedir. T1114t• 
dli!ine göre Rommel miltltj,lı 
yln tarlalarında bir kör>~ 
hdnz:ı etmeğe çalışmatd~ 
rikan ve İngiliz ağır bO 
ları Ak denizde düşman 11 

na taarruz etmişlerdir. 

izzet Molla'dan 
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Pıopagandaya ........................ .-.ww..w~ 
karşı pronaganda Parti ocak kongrele- Kömür sarfiyall u V el''- • · ·· l 
~ ::::::·:~&;.::·:::. ri ·devam ediyor hakkında yem 1 - ... ! ... ':..~!_ '!.~~ !_"_Z -~"'..!.. 
~ &fasnad:ı anlra öaeedııı Ctlmhıuiytt halk J1U11ı1i oCak • tir Ocak kararlar ki, 1IZUll yolculuğunda, Allkahya hu adama ı.-- it•- --..:-ı 
11rorı:.:•' bir ;, bl1'1iii Jıon,ı~Jerine deva.m edtlmekte • ':1e~ rarora o:!~~~:m:u~~: dıı ufradı, bu uğrayıı. yol n.ttt bir 8-ra İlle-;;·~ ~ 
~ Jne\cQt değildir. Aynı üir. Diln de Bnkıricöy, Beşikta, rafından okunmll§ vıe eberi"etl• Dün vilayette mühim bir mola değildir. Yolculuğan progr• ..W ~jlf .,.,... ~---
--.;;, _. A.ı.erUmaın myhtellr J.<'atih. Kartal, 9iU......: su. ve Ya· k b 1 edil . .., ... t 1 n\: ld · mı ç.irllirJcen, "hknra'' bir mer. Handa da .._._ Jırir _ ... _ .. .... •n. ,.•~! cle lıa~ aynı ~ellildc, lova Walarmdaki "bt;. fok ocakla- 1 u mı,tir. Bllihıre dilekle· op a 1 yapı 1 hale olaralc gftzönllıute tutulmq. -- """ ·• ..... _ 
'" aı13·ette, RJ na suuı·la hazır. ını kongır<'leTi .vapıt--t .... Bu ara. rin ~tHzrıcsine ge!:ilmiıtir En Şehrin :ı:naden kömilrU ihtiyacı. dünya ?rmde bu durağa önent Te- n, bweliti .._ car,... .• ....,. 

b • ~Yllarnıız "'"!? """ mühim dl!ı<"k idare '1cyetini~ de nı karşılamak "e mevcut Mrfj;>"Rtı ril-ı..h·. \et. ..... e:._..,_ .ı,,..ı .__ • 
• ,.... • da Eminönü Mehmet GevJant oca- :r po nda ka d dild"l'r tahdi ed-ı. ..:ı..ı- ""'il' daır a-lill 3 3ı;s....ı • "ata tnbttefikler bir takı• ta. ir ~ de dllll .:aı 18 de a ru Y e ıbi üzere E~ t ~·ÇA sı~r vücnde ge- Vilki, ge~i bugün Amerikaa 1lledi. aow-. --ae-

ler \'e ...._Ueı'le yarıyana g8'rıl11. C";afalô~da nahiye merkez bl- minönUnden hal binaslna kadar Tirmek üzere alınacak tedbirlerin dev1'2t m:iGtin~I kinde bir tark 
~ı~,.r.anyruıa geld,:ut# .. "~nra ,·.. d u:!lnan sokağın ynptınlmtw is - t~sbitJ için dün vilayette bir toP· &a·_..-ft •• Bil' mahamaı salAhı"yet Da Y&ldlan -...cr.ıuıe l.,.aya• 

'6 ...... '"' ~ nasın a yapılmıştn-. Konarre reis- tıt'nmektedir Bu d"I ~. la tı y ........ , ... _ T la .ı .., .. ._IOU. -· •m .... ~- .---.~ ".\aıı Jal'ln"ya n..eblft olmu111ar- liğine daimi enc\lmen ·~dan . ı egın merkeze n a-ı.u. op ntlya ue- , .e mesuliyctlellini ~ryor. Fa- --, ___.,.. ---in at. .a. ~~l'lkanın ht l"f 
1 1 1 

bilditi~ine karsr Yerilmiş ve ııizyolhrı, Şil'keti Hayriye, hnva. lat bu *:thsı""'"et, m...-Jeke.:.. ea ~. •.m -~ 1'ftnlnlar br-
mu e ı z ımre eri tefik Ahnt<'t Sevengil Jıeçllmia ve veni ida.r Jıe"" t' · · Tr ı-ı.t "k ~ •;, ...... un ~ 

t.L_-: •rivak'I -- _... • ,. • e "e ı SCÇULl yapıla. gazı, :unvay ve C"<"& rı idare. J(u\\·etıi bir simasıdır. ırı....-n -. 
;:_-~ harbe 1 -i1'rtmua vazı. ııımamenin mtlalııerelbıe l'eÇil - rak t()!lhntıya llOll veri:mi3tir. leri ve ikusat müdtlr.UğU mümes- ~ """" İJte till '19rinlD atzm,t!an b;s 
.... .._ ... __ • ~ratle ıttlapte et· silleri iltirak ctmiileroir. ç..,. otm heı milyon rey almıı ftrltler gtbıel __ ._ d 
~-~•Jetinde kalmqlardrr. ı f b 1 b V '.iıl k 1 D bir eUımlnrrrekliAi aamtrAıd~ idi. 1 • ~r inledilc. E. 

~~Paıtilertn btinyeslnd• s an u un ;r yıllık Satın alınan ah cr.ı en arar ar &biliye Ve- !lir mernı.~ hallan, partilertn, >edf '~ b.Jdmufa en doğru ~Da bal, harbi dah• öacıedea y an• kiletine b.i!ldirilecek Ve vekiller amdilralarm, btitün cıemiyet )m. lıüktm de yine anttn ftğ~nulao 
'•~ PilQn}arla kv)1layan •h t k 1 heyeti taraf:mclan bbul olunduk. nmlannm IMıı kadar genlıl bir iti. Çıtctr, 
'.;.~tetı h•rl»e huir1•n•n 1 raca 1 CI şir et erin tan sonra halka ilin edilecektir. macı. koBy 1ıo1ay bir tek adam tt9- • ~r~ devtet.i.nia bİal'lanrNlaki 
._ ~, .. iri'lı e1r11alsiz bir propa;aa. Tic·-- odu ..... ıııre •~ t k .

11 
. T'f k f. ti llltde hirlkmes. Y&lli Villd, me ... ta,, asan~. c!lln~·a hah. 

... Ulldıır, ~ .. " ·- v vu a Si erı 1 ti ıya an yükıeltil. •ali,..lz Ve 11alihiyetlk old1111t rant ~nde hiç bir sanuatıya uğ-
~ el9tsalıJz loymetteld ptopn• milyon lira tutannda... miyecek halde "'8"- Amerikayı telMil •· r~ayaa 9aglftln yUrüyıi!'ftnU tak-
~ ~~ ~riitın•k tein Amerika. Geçen bir sene arfında ıehri- Bu yd döviz yerine malla Bazı tütik t.ıcir.lerlnin, fiYatları debilwek hlr kunetin saWMdir. dır ~n de >iDe odar. ,... ;;n:• !dlıf bir adUltl .efer- mbıden yn.pıJan ihracat miktarının ödenecek artumf\lt için hUkamet nezdinde O.. •emlNeti dll§tlldıa bir ift. Amerlkalmm ma•mn ,-nrcği, ııek 
'-e, • L'tır. Amerika ile tngil. &; milyon lira tutarında olduğu tetebbilsl.erde bulundp1dan yud. mat ha'YMI yaratan lıa!'a Wr 91e . ~ok kereler. bir tnkmı k6tü isasan. 
~ ""'~~ Amer:'llM zihnr•· ticaret odasınca tesbit edilmiıtir. .Momleketimiz<leki Fransa, Bel- mışt:ı. Bu talep reddedllmittir. Ge. bel' de \'Sr: lar tarafından 'l'lirJc dlpaan1ığı j"3 

=--".--~• ı.ta.vvar edil• İlltl- Bu lene ihracat tutarının az ola- ç.ika \'e Ho!anda semıayel;i ecncbl ~ ~ tiftik ihracat birliğinde ViBd, -.çimde fimdı.i dııllhur. dohlanılnıa,tu. Ba atdanı,;!:u· a 
~ ~ llObl'IUomm Te d.mok. cafı anlqıhnaktachr, •irkı:tl~rinin hUkfunoetimiz tarafın. yapI1an toplantıda İngiliz korpo.. rei9j Runehia rallibi' idi. Jlevel- yruıJrı hökiimler venli1clerini de 
l'llttı1ı t'~lyetln bünyesinin ya. dan muhtelif zamanlarda satın a- ruyon mümeesilt de h118' buJ.un. tin br,~ma ftkan"' kuVTetli ha- hatırbyoruz. Bi:ı.i Jakmda.n tuı . 
.,, S.t11~aııyetJttdir. Suiiıtimal yapan memurlar Iındığı ınal1lmdur. Bu şirketlerin 11IU!JtU'r. Mümessil, httıktimettn tel!- •Jllldr. Fakat ka~ cWn'ka- na1annı da. !:Ok i9&enlik. ~le bu is. 
,.. ~=~-ne Am~rika ara.oımda- mabkUın oldular ı satın a.lnunaa~dan kalan mebllğ- Lit ettiği fiyatlardan yübeğe tif· da lıınytt bir efendilik llMerwek tek artık ba71i unu:ndır Y.a: lıı 3 
~bl&I' 1919 maabedelertnhı Bir müddet evv•l Ueküdar lann tab!tleri h~r sene döviz o. tik s:ı.tm alnıryaeakla.rmı bildir· .kazıman .ralrilıhd i" telnflE ....,.: gelmif baltmayor. \'"ilkinin ;,ahit· 
~~:nd"n tıbn neticeler Te Yerli mallar puarlarmda bir SU• larak ödeniMetı bu eene taksit r.ıiştir. de o olch. lfii tadıimiacle ]1181' atauktll'. ,:'....._.i ide 1 Jlk k lk iistimal olmuı, JJUU'ID tefi Meh. karşılığı olarak mal vcrilır.oi ka- B11 bsekette'i •lnıd ~ H'alJ. SMaı G . 
ı,:ı.~ doim~ştu;_e e onom In4!t Aritlc ın.tış memuru Ali bir- ıarlaştınlınışt:ır. Taksit mukaıbi- Sağmalcılar kooperatifi ezrrm 

S ~. ile Amorika ara.•nda le~~k birtok kum3f"an dıfal'J ijndıe V"!rileccık mallar üMbn, in- kuruldu Ll~... ~ ı 
~ ei;~tııda uzan mild<let de. kaÇtttDIJI, yU)tsc-k filtla satmışlar· cir, fındıktır, ~ıim!zde lbir aa.ğmablv 1roo. 
~.O: ı1~ anJaJllNldık lnıilte . dr. ---o--- pe.M:ti!i kunıJmuetur. Kooperati-

Yalrun ve antitezleri olan Su~JuJ&rrn Uskdc!Ar Millf Ko· Yeni mevsim teker maheulü fin iılk i9timaı dttn yapılnutt ... 
... ,,.,::-_. Jaa»znı hakkmilaki gii. runma mahkemesinde görülen mu ıeldi ı·stanbulun yenı· bır· 

'-tiı~:-' .. tebarüz eder. hakmıelerf attn ' bitlrUınittil'. Şet Ekmek ~si --
...._ .. r. ... .,. f••lzmı . • • Me~ Arif ile satııs memuru Ali Bu ~n ılk ~ mahaulii ........... .., ,._:.ı-ı- .... --..n.-ıaı • .;-n 11t t .- ' ~e nahZDtı ci~rdcr sene, mutavasattlrJı: ~apan llün ~ehıimizc gelmi,tir. Bunun .cauıı ... 'A .,..._ıı.uu \llll:f;ll!f'loU.UUJ&I ' llltkı &sli1ete k&1111 Wr aecl ı· 3 ~ ~ lıalıitaya bir miktar arpa kanotı- ı·mar ka ~ ~p lf'ft'lpatl göst.erdiğ: za. ~eşa.t ~.seyyar aatıct Yorgi, çogu tos eekC'rd:r. Piyuaya tevzi nlmasma 'baflandJ!lı }"UdmJltı. zancı 
r-r. h. .\~~ PMitlllte lapoa. tilccu Mehmet Şerif. Pleyyar satıcı ccJ.ilmeeine b~lanml!Jtrr. Toprak mahaılleri of'uıl, ba habe· 
L ... ...;.;_'"PiMi& fatilst icleoloJile· :~~OO:ya!. ve Habibed adında· Y:ıılonda FSki'jt'.hi!-dcn bir pe.r- rin amJaiz olduğunu blJdinniftir. 
"" ~: ~ eemly8'1eri tehli- :ı -.er ay mu detJe ha. ti teıkıer daha gelecektJT. -o--- Ş ElllUMIZDE fnid ..... 

7.-i tlllllrbn, vali Ye ..... 
Jf'Cliye reisimiz Dr. Kınlar, •-ra . s,..~ -ııyorda. Jagiıteredeı pie CHUlr.a mahkibn edilmiıler • Vatman ve biletçi buhranı ... ~;:ha iörlt tanı ve A,·. ~~· Dlfer]ftf ~raet b1&1ıD11fJaıw latanbul memurlan yine bqlaclı 
Wat .. --- - li7c1ilıdlii .... tanbü!a llllan seklu, .. bi1&i. "' laı ler llibniyetl JmrmU • kooperatifi Son gUnleı'de tramva,- fdlre. S ~;. mubatuaMilarnua Go -ki d-'-' -'I -=-de """'etN ve -unan "-'"--

~tetirnı k · ed' 1 mru er cın maı annı Yeni kunılan l.atanbul memul'- .,... .,~~ ,... ... l1UD•- 9i \'W el emejl laıflle , ..... p. 
tirilıtbilecek pek rok i.,ıer bal• 
Dabileceğina.t,, bahsetti,. .. 
llpbe )'Ok ki, umanlar ..,..,. 
9e bu itler ele, kıydetjDt c1elllft • 
~ve dnria ~-
• netieı'ı•ıtwlıtir • 

1 e a9t ık eri Ana. '"-e'-ı"7en ~ı---rlar ı... .. o-nat-rmiıztı'r. ld·- -ı·d-ha lcln 1..ı.. 6e • '&111 """""° Jarı lıstilılô.k kooperatifi statüeU uas>::ı~ "" " -~ J- ._ 

de1i1•1 ! _,, MZllP ticaret vekfı.Leti" tarafından tasdı:r biletçi ye vatman alacaktır, 
~.ı:-.aı, Amerika ... perya. GUı:ıırWı!~rdeki malların ithali -
,--.::.._~k, puifakte Japon için tacirlere tebllğA.t yapıldığı, bu edilmiştir. Yanın vilayette vali 

.__ ----, A8Jada. A~ hususta verilıec mühletin ..ı_ bit· muavini Ahmet KMık'ın ba knn. 
~11 görüyordu, Japonya ve t..fi Ybılımttı. Mmtüa. ticaret llğınıda idare he-yeti toplan.arak 
.. ,. .._."" "tneriu için hflll ideo· ~Udürlilğil, 61 ith&llt91ya tebli- fealiyet programı ilıerinde güril
~ .~~. P~atik bakımdna bir gat yaprldıfrm, bunlardan 57 si- teceklerdir. 
~-.ski edlliJOHa, Bana nin ınWılct bitmed~ maU.nnr 
~ 'oıtJalianden Ameraıwua (;dltikleıini teebit etınlıdr. 
~esa.r0kta, Amerikama 11011yal 
~ IOlplizme brtı sınai 
~ t•M~~~li11e vasituile lnar
~ .;;-ı ediyordu. AJDJ za-

Gazi bulvan Cümhuriyet 
bayramında tamamlanacak 

'i;"IE 1a1o:ıa~-~-1• Amerika a~la 
~~de snıal ve tkoan 
i.~lildl. Ba aebeptea onu ti.\..' ~ltıman 1&)'1Dl)'Ol't'la. 
~,~riıa iııkiıafı o ıw.. 
~ l Oldq ki baut luıl'p DO· 

M..~berıayu imzaladı. V • 
.. ~r o kadar ç.bak )'tlrü

'-aulllıı So\•yet Rusya Ame
_., ...... __ ,_ı.e bir salta )'aGf&na 

~~ ~'JSu balqma daha ., .• 
~~ •1~ hesıtplara da
...:~ IClll harbin ba..,.adan-
~ -'~.mütemadiyen mü. 
"~~ler. Jllli da iMi 

-....~ devam etlllektecliı'. 
....... ~ harici Plriialfll 

t "' uaamcıa ilatillıt ...... 
;..~ bir durumdadır. 
~ llU'bba ..... 
~~ ıırtııltne İlltİ• 
~., ._ • Netelrim He11la 
'-t ._ti.._~1. Amerikan ~-

• -. ltiD 1'9ddolanm..-

~~ ı.ath Y•· 
~~ btlttlll liberal de· 

•• .. eeal)"9t ...... te
~ t.e.tlardaa dolu .. 
~ edilir. Amerlbda da 
~ lebiacte olanlar JUID· 
~ ~ da nnhr. Fallat 
~ harbe girılikteD 
..._,!l'oPaıanda mailine. 

..... __.... tezatlanaı ---:s; ~Wdnı Ameribda 1111-
'1...~ ._(llan, ltarp una. -·-. -..1" ve hayvan 1•tit· 

' Ml llleddeı.ri i•tih
~; ~irtoi!er aratında bir 

..,kı.n 't'U'dır. De-
~~ ~.l.~ amami. 
~ ~ldiaıui Klbi JM· 
..... ~ -'•IRru elkln umamiJe 
~~ ele i9tem.-x. Ame. 

'b- haclar. Fakat laar-
' "'1lit~ ı..u.e -.... 
~ teatıar fazla 

- ........ "'- r l!dllecelt bir kav '"1':° Ameikanm ditıt· 
-.....,.~ . ., ~ayana. 
~dlıya imkio 

• ~ ~....__ Jtarhe ha
..... ~in bakikl ınaa. .......,,ia en lıiJa. 

katli, Dllhlyetli aclAmı ft81ta~ile 
göat81"1Dtık İ8tiyor, 

Vibdhha •Jabatine propapnda. 
11' propepada O. mukabeledir 
deaffilir. 

SADRI ERTEM 

Unbpanmdan Saraşhanebqına 
kadar ya.pılm&kta o~an Gazi Bul
vannm ilk kanma ait iDtaat 29 
ilkteşıinde tamamlanacak ve bu1-
qr Cilmhuriyd · Bayraımı iUntl 
merasjmle nçılncaktrr. 

- 44 ---

"IMILliKn---

• 
Y~zan: ZEKi MESUT ALSAN 

Onlar, bu vaaı.,.tl YGWll yavaı keftdl lehlerine istismar etmekten 
cekinmulardi.. KOçük ziraatcilerdan olanlar, zaten babadan kalma bı: 
Hlrl~, bir bahceye sahip bulundukları icin, bunu fırıot düttükce "geniı. 
letmele GGlııırlardı.. O ıurttle iri, bu yerli kücük memur sınıfı, gitgide, 
toprak ve ciftilk beyferl 11nıfln1n hududuna yakloıır, ve bazan heıducl iclnl 
girenler btle bulunurdu •• Her M kadar, küeük meınvr, yirwıi, otuz ıene h!:ı· 
metten sonra clftllk ltlhlbl oloro~ vazifesinden ayrılm11 olsa da o ylre 
efendi kalır, vo toprak beyi eevfyesine çıkamazdı.. Ancak onun oğulları 
v. kızları toprak beyleri llftlfına kanıabiltrlerdi.. Baylece, ye,li memur sı. 
mflnın Ost toba•aaı, ....,... yolu ile · ve toprakların blrt91m .. ile, toprak 
beylerine ulaprdı .. 

Yertt ınemurlonn, arhk ...-..fyet mae11 ve nüfvzuıva ihtiyac duymı · 
yara• ceknenı.n, bir taraflan kendi lıleri ile •919ul olurken di§er tarai
tan da belediye meclllf, idare mectili halıldanna ıecHdilderi, ve hatr6 
iderinden bo:ıılorıntn beledlye reisi oldukları bile g&GIOrdO. lu vaziyet 
onların ek1fteiltne daha af-fod• yağ sGrerdl. Medlılerde, Jıomiıyonlarda 
nOfvzlanm teels ederek yeni fınatlar elde etınek i11tkantfta kCIYUfUrlardı. 

• • • 
Aydında, ve muhitinde eft lnıvvett1, e• nGfuziu :tnlf olarak tanıları 

:ıOnıre, toprot ,,. clftlltr hylerl zOmresl idi. Bunlar memleketin temeltai• 
saJ1fırclı .. çOnkO .bunlar111 hOUM " nüfuz sahası yalnız ıehre inhisar et· 
met, kaylere kadar u:ıcmırdı .. Ve h~na, tehirlilerden ziyade köylüler üze· 
rlne h61dm fd11er •• lunlann topraklarının, dftliklerinin uzanıp gittiği ye<·· 
!erdeki k6yler lcin, leyfet ~·· k6y l~n, evvela Bey, sonra padiıat:. 
sonra da Allah genrdt .. 

Aydın leyfen arasında, cadlerl kasabada camiler yaptırmıf asiUeri, 
•kileri oldv§u gibi, efendllikten- gelme, yenileri de vardı.. Bunlar, kasa· 
bado konaklannda oturwlar, ft 6m0rl.,inl konolcları ile dftllkleri ara· 
ımdo geçirlrlerdl •• lu toprakfcw nasıl elde edilmillf?. Her cfftiiOin lrendf. 
ne gire, her leyin, ailesi ltfbarfyie bir tarihi. bir t.ik6y.si vard· .• Mütter.,lr 
tarin, mütterelı hlk&ye, tegallüptL tegallüp .. Qy w ~ylü a arına cifttiOill 
bGyümesi. k6.,ıG"°'9 fakirl.,lp, lkyfn ıanglıdetfllesl .. K6yliir:ü , cıltııp Bey•n 
y.....ı.. BGtür. toprak Beyl.-inlR tarihinde 8IClllıı noktayı bunlar t91k l 
ediyordu •• 

Aydm Beyleri arasında, hollmt ve klyfGnün .-d"'Jeri, ve onların 
servetini arhrmak için, ıew ,... calıatıklan ki...._ de vardı.. Mesele 
Sadılc Bey bunlann baıında geliyordu .. TM lt6ylOIO, TOrk halcı yaradılıfı, 
ye nıim karakteri itibariyle ne lradar c6Merd, .. •adar aazo tokturJ.. 
Kendisine yapılan bir iyiliği, bin iyilik ile karıılar .. Ona br verin, bln olın . 
ICencl.- yaptlon bir ""'6i iM iyilik ile ..... O... ~ vwin, bia all 1 .. 

~ 

Kıı için kasaplık haTVan 
getirilecek 

Kii meweıinin yatnatqmaa 
doJo.~Ie ccleple-r, tehrin et lhtf. Geçmiı kvirlerde ı , '' 1 ' ı 
yacinr lkarşılamalc bere ıtimdlden imar etmek yolanda pek tok cıa. 
tedbirl-..r alma~ batl&mt!lal"dtr. mi' ynptmyor, !lebil ini" ~. 
Uzak ıvil!yetlet'den hpn hayvan ttlrbe hazırlıyor, h... lwmam 
gıetinne-k gllc; olduğundan iyf ha- m~ydana getiriyor ve 1ıııı*lr • 
valardan ~tafade edtıerek ıtmdi. dalan ortaya koyuyorduk. O .. 
den hayvan getirtilecek ve bu hay bRda htaalnıl o bdar sen~ 
vanler t'ChrimJzde be&lenecektir. mi1tfr ki, adım -..cı. bir baa 
Bunlara 'b1zım olan yiyeceğin te- \'eya hamams, ~it veya leN-
m·n edrm~, {ktısat mOdOrlUğiln- le tesadüf etmemek :bnlli11rar. 
den iskmnittir. , • Bazı ~an51arda ibtlyaemım llar-

lıte, köylüııGn bu toblatinl bilen, ve lrendi tablati de iyi olan ve saDtnd 
ve k6yl0n0n daho cok fedak6rlığına mazhar oluyordu .. 

Bir vermecitn bllJ olmak isteyen, ve koylünün calıJma ve müdafaa 
vasıtası ola:ı hmaklannı da t6kmek t91ebbüsünde bulunan Beyler iıe nef· 
ret ile anılıyorlardı .. Bunlar acg6zlü, ve zalim istismarcılardı.. 8ütOn dü
ıündükleri, 16ylüyG tongaya dOJürmak ve etinde kalan son toprak parca
sını da kendı çiftll§ine katarak onu etlr yapmaktı .. Bunun icin, k6yl0y0 lü
zumsuz yere borclandırır, alır faizle. para verir, hem muhtekir, hem de 
Derebeyi rolünü oynıyarak, onu iki taraftan ııkııtırırdı. Nihayet fandarma. 
tahıildar, hCKa da bu Beyle iıbirliği yaparlar .. Ve onu bir daha belini 
doğrulıamıyc;cok surette yere vururlardı.. • ' 

Bu beylerin memleketin istihsal hayatında nasıl bir rol oynadıklarını , 
ve memlekete nasıl ve ne gibi bir fikir ve sa'y ile hizmet ettfklerlni tesblt 
etmek gerçekten gOctCJ .. Toprak üstünde calıtan, mahsul eken, biçen, k6y
lü idi., Hatta ziraat usullerine ait bilgi de onundu •• Sonra bu ınahsul ıehte 
naklolunur, ve burada komisyoncu tüccar Miltlyadl veya Bohorun mala· 
zalarında istif edilirdi.. Bunlar mahsulO, Beyin para ihtiyacına g&re tdyın 
edilen bir fiyat ne alırlar, ıonra da lzmire veya ecnebi memlekete kendi 
hesaplarına satarlardı .• Bu mahsulden arslan payını alanlar, Mlltlyadi'le:, 
ve Bahor"lardı .. ley de lcclylünün ıa'ylne kat1ılık olan mlkdan cebine in· 
dlrlrdl .. K6ylünün, gOnü gününe yaıaması yanına k&r kalırdı .. 

Bu vaziyete göre, Bey, müstahsil ile alıcı arasında bir mutavassıt ro
lünü oynamaktan baıka birıey yapmıyordu. Ziraoti ıslah etmekte, k6y!ü 
nün teknik bilgisini artırmakta, mahsulün kıymetini artırmakta, ona daha 
iyi, daha insaflı müıteriler bulmakta, hiçbir yardımı, hiçbir gayreti g6rül· 
miiyordu .. Toprak tapulu veya tapusuz onundu yo! .. Bu ona kôfi idi .. 

Fakat bu t~prak sahibi olmaktan, onun üzerinde calııan k6ylüye :ie 
istediği gibi hükmektemek manasını çıkarıp her türlü hak~ızlığı yapmağı 
cah: görenler neticede pek de kôrlı cıkmozlardı.. O 'lamanlar her hang· 
bir suretle d::ığa çıkan efelerin teıkil ettikleri çetelM, lıendi!e·lne lô-zıın 
olan parayı çok hre Beylerin bu gibi halkın kin " n"1retlni •.aıanmıJ 
olanlarından isterlerdi .. Vermezlerse, ya aileleri efradınciaft bfrhri do0c 
kaldırırlar, veyahut clftfiklerlnt basarcllc tahribat yaparlardı.. Bu suretle 
cete de köylünOn muhabbetini kozamr. " lıendl tnCJt'"'*"et frvdre14roı 
artırırdı .. 

· Bu toprak Beylerinin yovoı ~OVOJ .... _.od• •allacaldan, ,,. 
yerlerini baıka bir sınıfa tefkedecelcleri ltaa1 elametlerden onl°'*tordu
Çiinkü bunlarda kendi kendileriN İleti telecek bir hayat " dewanı lıw
veti görülmüyordu •• Eski Derebeyltilnitı belrf de bir hı'bıeH vGcudü varrfı .. 
O. bir nevi hükOmet vazifesini g6r0yot, V9 lt6yl0yıe YGPh6c iandamıol•l 
mukabilinde IU veya bu ıelu'lde ~ alıyordeı •• Toprak Beyi ti1ncl "41 ,.,_ 

pıyordu? .• Bunu tayin etmek gOctO .. OMtı lcitt, toprak Beyl«initı yeni vo· 
risleri, kendilerine bir meıguliyet 01ayorlcw, .,. 'VOZ~etlarinl, •eııtdi st.·· 
yetferine g6re müialea ediyorlardı •• 

Bunlar ya tc;hsil bahanesiyle, ınuhflleri dı111'a ~luyorlor • .-yah., f». 
balorının iı dostu olan komisyoncu tGaımNI allfli ftJG dostları a. ......_ 1 
setı~te girişiyorlardı .• H., ilci tokdlrde ele pGflll sarietMeic. ..-o P.... 1 
usuliinü ve zevkını todıyorlardı .. Ondar. sonrc en~ .. ""°' 19(ittee ... • 
tılt k6ylüler ile ~re11maktan ise çiftflğl ta•fir• .dip ha&A"dan yPıe§i tercih : 
edlyorlarda.. - Oftamı ... --
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