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CUMHURİYET

Sağlıfc
ve T.M.T.F: nin toplantısı

Ord. Prcf. Gökay ve Ord, Profesör Tevfik
Sağlam dünkü toplantıda birer konuşma yaptılar

Dünya Sağlıs Teşkilâtı kunılu-
f n u n sekizincı yıldönümü müna-
s betile, T. M. T. Federasyonu,
ckn saat 11 de merkez binada bir
tcplantı yapmıştır.

Toplantıda İstanbul Vali ve Bc-
lc "'ye Reis Vekili Ord. Prof. F. K.
G\<ay, Ord. Prof. Tevfik Sağlam,
S_>3İık Teşkilâtına mensub üyeler-
le Federasyon temsilcileri hazır
bulunmuştur.

Ord. Prof. Dr. Tevfik Saelam
fiinün önemini, Teşkilâtm kuruluş
»eSebleri ve bugüne kadar başar-
d:âı müs>»t işleri gösteren etraflı
bır konuşma yapraıştır. Mütoakı-
ben Vali ve Belediye Reis Vekili
Ord. Prcf. Gokay; Dünya ve Av-
rupa Federasyon Fikrini Yayma

Cemiyeti ı!e Dünya Sağlık Teşkilâ-
tınuı 8. yıldönümü münasebetıle,
genclerin yapmış olduklan toplan-
tıdan takdirle başlayan bir konuş-
ma yapmıştır.

Vali, konuşması sırasında mede-
niyetlerin bile zaman zaman insan
el: i!.e tahribe uğradığını anlata-
rak, irtimaî felâketler karşısmda
birlrşme Hizumundan bahsetmiş ve
Avrupa Bİ1İİ4İ fikrinin arkasmıîa
Avrupa Sağhk Teşkilâtınm mev-
cud olduğunu. Memleketler arasın-
da, sağlıŞı tehdid eden kanser,
tüberküloz, alkol dâvası gibi müş-
teneken halli icab eden meseleler
olduğunu açıklamıştır. Ayrıca Bir-
leşmiş Millctlcre aid kültürel ve
sağlık kollannın muvaffakıyetin-

1 den bahsetmiştir.

Şeker

darlığı

kalmadı

Direksiyonda uyuyan şoför
büyük bir kazaya sebcb oldu

Evvelkl gece sabaha karşı Talova-
yr bağlı So^mak koyil yolu üzerlnde,
•c :>run dlrefcslyon başında uyumr.sı
Eı 'lcesl. lçinde 25 yolcu bulunan blr
O' büs derpye yuvsrlanmıj. 6 klşl a-
ğır 19 klşl de haflf şekllde. muhtelif
yrrlerinden yara.L\nm:$lardır.

Sofor Ha'.ll Gurkan, ldftrpslndekl
T- "' 105 plâkası otobusle Yalovanm
6*-:rucak kfcyü yakmlarmdan geçerken
•a Mh» karşı saat 3 30 lularında dl-
re'-:slyon başında uyuya kalmıştır.
H^nde^e yuvarlanan otobüs yolcu'.i-
rı .din Ahmed AltmdaŞ, Ayşe Ö/er.
A11 Gültekln Receb DemlrclcAlu, Hr<-
tı>£ Dernlrcloglu. Mehmed Oüner re
AH KSkral muhtelif yerlerhıden a*ır,
19 yclcuda hr.ftf stırette varalanmış-
lardır. Taral.lar hastaneye kaldınlarak
tedavl altına alınmıa, kazaya lebebl-
yet veren şolör hakkında tahklkata
gecllmlştlr.

Bu kazadan bask» aehlrdc bea ta-
»1' ka7aaı daha ohnus. bea klal muh-
teHf yerlerlnden yaralanmıatır.

Polonez köyünde şüpheli bir
ölüm

Beykoza bailı Polenez kSyttnda ••-
rr.r"-ıclz bl ölüm vak'ası cereyan et-
rr=. hâdlaenln tahklkatma aarcılılc
ye 'andarma el koymuatur.

Polonya tebalı Emll Dohado lsmln-
de 65 yasında blr rencber evlntn ka-
pısı finünde ölü olarak bulunmuş,
ltpvflveî Jandarmaya blldlrllmlstlr. E-
rr'ln, once sektelkalbten öldüğü zan-
Hf'Ulmlşse dp, Adslet tâblbl tarafın-
dnn yıpılan muayene aonunda »ırt ve
e'-'eslnde lîcl derln yaraya tesadüf e-
di'-nlstl.

Cpsed, ölüm sebeblnln t««bltl lçln
M'rga kaldırılmış, Mdlse etrafında
ta'ıklkata baslanmıştır.

İ. Ü. Talebe Birliği Genclik
Tiyatrosu Almanyaya gidijvor
Alır.smvanm Erlansen sehrlnde yedl

tc "rîcabeTİ yapılmakta olan Dünya
Ünlversıtelerl Talebe • Tlra^roları fes-
tlvaline 1 Ü Talebe Birllgl Gençllk

'Tivatrosu davet edllmlştlr. Bu festl-
vale lştlrak edeblimek lçln Ankara-
d<\ Devlet Veklll, M11H Eiltlm Vekl-
ll Ankara Vallsl ve bankalarımmn
jvrdımlyle temsll edllen «Tarın Baa-
Ki Olacaktır» Te cDorer Tolu» «aer-
lcri b'iyuk blr alâka toplamıatır. HU-
Kı" Tîotlmlz tarafından tahsls edllen
d ^ z Fayeslnd» gençllk tiyatrosu bu
fenlvale lştlrak etmek tlzee 24 tem-
nr.ız cumartesl günü Almanyaya mü-
to ecclhen hareket edecektlr.

Bu ;estl'-alde Türklyeyl temsll ede-
Cf"< o'.an tlyatro İatanbul Vali ve Be-
le-'lve Reis Veklll Pahreddln Kertm
Gr'<aym blr mesajını Alman ?ençll-
P 1 ° eotıirerektlr.

Limanımızdan yapılan ihracat
Dün limanımızdan yabancı memle-

y.- :lere 620.806 lira değerted» muhtelif
e • a lhrac edllmlîtlr.

Bu mallir ar = sınla gölyagı, sunper.
lcnyun derısi bi-s-k. kiıspe, tiftik ve
yoprak tütün bulıınmaktadır.

Narenciye ihracatçılanna
prim verilecek

Narenciye müstahsll ve lhracatçıları-
n:n bu ?en» de keTTİllerlne prlm verll-
niı'sl hususunda Ticaret Bakanlgına
y.->ptık!an müracaat müsbet netlce ver-
m ?tir.

Buna (Bre, feçen sene olc?ugu rlbl
A\-rupa tküsadl İjhirliiftpe dahll m>m-
leketl"re yapılacak ihracatta yüzde 40
ve E. P. U. dısmdakl memleketlere ya-
pılacak İhracatta da yüzde 25 prlm ve-
riirnesi kabul edllmiştlr.

Alâkadarlann lfadelerlne gbre hu se-
neki narenciye ihracatının yüzde 30
n'<ıbe>inde fazla olacağı tahmln edil-
mekte'iir.

ROSİE ESKENAZİ | \

ile ~
BENJAMEN MÎZRAHİ

Nişanlandılar.
22 Temmuz 954

Bclediyenin istikraz tahvillerinin
basılmasına başkındı

Bcledlye 50 mllyon liralık Istikraz
tahvillerlnl Marif Matbaasında tabettir-
meğe başlamıştır. Tahvüler 100, 500.
1000, 5000 liralık olacak ve yilzde beş
faizi ihtiva edecektir.

Hiıkûmet tahvillerinin bütün hususi-
yetlerlnl halz olacak olan tahviller Be-
lediye alıra ve satışlarında kabul edile-
cektlr. Kezalik teminat akçesl olarak
da kullanılabilecektir. TahvilleHn ey-
lûlün blrincl gününden ltibaren satışa
cıkarılması mukarrerdlr.

Diger taraftan tahvlllerln basılmaga
başlaması dolayısile İmar MüdürluAü
açılacak EmlnSnü - Hâl yolu güzergâ-
hına lsabet eden binaların adedini tea-
bit etmekte ve tstimlâk Müdürlügûne
bildirmektedlr. tstimlâk edilecek bina-
ların «ayısı binl mütecaviz olacaktır.

Burada açılacak yol 18 metre olmak-
!a beraber lrtlmlâk »ahası daha geni}
turulacaktır. Önleri açılacak blnalar-
dan şereflye alınacaktır.

Odun satışlan için fktisad
Müdürlüğiinün bir teklifi

Beledly» kendl tanzlm satıj yerlerln-
de odumın eekislnl İB llradan vermek-
tedlr. Humıri depolar l*e odunun çekl-
sinl Iki llra ram ile yanl 18 liraya sat-
maktadırlar. Belediya lxtisad Müdür-
Hlgü odunun serbest plyasada dahl 18
liraya satılması lçln Dalmt Encümene
tPkllffe bulunmujtur.
Kansınm ve yeğenlnln »lümüne
scbeb olan bir şahıs tevkif edildi

KarasUmrUkte radyonun toprak hat
tmı elektrlk prtzlne ba^lamak nıntl-
le karuı ve yeSenlnln ÖKlmtlne »ebeb
olan Ahmed Klraz dün sevkedlldlgl
Fatlh J. Sıüh Ceea Mahkemeslnce
K-vklt edllerek Cezaevln» gönderllml?

Bir faısaat kaKası intihara
teşebbüs etti

Patiht» KayseH hanmda yatan Ne-
eatl Özpmar lsmlnde blr inssat kal-
faaı, lşçllere verecek para bulamadı-
*mdan tentlrdlyot lçmek rortıtlle tn-
tlhara trs^bbıta. etmlaM de Cerrahpa-
şa Ha«Tan»aİQ» »»tnlmı, tahklkata
başlanmıstır.

Genc bir kız intihara teşebbüs
etti

Zeyttnbumunda 41 numaralı erde
oturan 17 yaşında Şerlfe Sözer latnln-
de blr kız, tentlrdlvot lçmek auretl-
le İntihara kalkışmış, bayeın blr hal-
de hastaneve kaldınlarak tedavl al-
tına alınmıştır.

T. M. T. Federasyonunnn
kararlan

T M T. Federasyonu 10. devre genel
ldare kurulunun lklnd toplantısı nl-
hayete ermlstlr.

Toplantıda. genel olarak taleb» da-
ralan (Taleb*: Bankau, aigortan, ko-
opprattnerl. gece Onlversltelert. y«-
7iFmrılı ilnlveratte, spor kollannın blr-
leştlrllmP8l); yüksek okul davâları
(Akademlk koriyerln tatblkl, mezun-
lann fakilltelers devam hakkı, yaban-
cı memleketlerde bun durumu, di-
slplln yönetmellklerlnln tashlhl):
TOrklve dısradnkl Tttrklprln dunımu
(Batı Trakya, Kıbrıs ve Irak Tttrkle-
rlnln vazlyetl) glbl mevzular lncelen-
ralştlr.

Toplantıda aynca, AtatOrk yolunda
çalıçTiılar Isml attında konuşmslr.r
yapılnış ve çpn'irin yürüj-üşUnı"'
sembollze eden blr heykelln Tnkslmrlo
dtkllmesi lçln Çftlışılması, Atatürkür.
dovrH ]or hnkkındakl veft7Plerlnir.
blror hro-iır hallnde Türkçe ve yn-
baııeı dile tercütne ettlrllerek baâtl-
rılıp memleket içl ve dışında ciaSif.l-
ması Ataturk'ün ışıklı blr sllıietlnln
Sarayburnunda lnşa edllmesl rlbl ka-
rar'.?r almmif'ır.

T. M. T. Federasyonu Kıbnsa
hir seyahat tertib etti

T sı r. Federasyonu Kıbrıs Komis-
yonu 31 t<=rr.mu7rta Kıbnsa blr seyıı-
hat tertibetmlştlr.

CK-rencllerden müteşekkll 40 klst-
llk kaflle Kıbrısta 15 pün kalarak ve
arah'otf temaslar yupa'-aktır.

Dün kanıpanyaya başhyan
Alpullu şeker fnhrikasından

pazartesi günü İstanbula
sevkiyata baştanacak

Şeker şirketi Belediyeye müra-
caat ederek, esnafa kontenjan dahi-
linde verilen şekerlerden, elinde
S*ok kaldığını belirterek bunun da-
yıtımı için yer güsterilmesini iste-

lmi=tir.
Belediye, şeker fabrikalarının ye

ni istihsale bugün başlamıs olduk-
larını dikkate alarak, bunlann mu
temed olmıyan bakkallara da dağı-
tılabileceğini bildirmiştir.

Diğer taraftan, elinde şeker ka-
lan bazı bakkallar da Belediyeye
müracaat ederek. malîarı nereye
vereceklerini sormuşlardır.

Alpullu fabrikasının dün faaliye-
te geçmesile de şeker bııhranı ta-
mamen ortadan kalkacaktır.

Verilen bir habere göre, fabrika
busün ilk şekerini verecektir- Ö-
nümüzdeki pazartesi pününden iti—
baren de sevkiyata baçlanacaktır.
İlk sevkiyat İstanbula yapılacaktır.

Diğer taraftan aybaşma kadir
pancar fialtanna kilo başında bir
kuruş zam yapılmıştır.

Amerika Millî Savunma Bakanı
Yardımcısı gitti

Blrkaç gündenberl memleketim!7de
bulunan Amerika Milll Savunma Ba-
kanı Yardımcısı Mr. Sturne Hen^en
malyetindekt heyetle blrllkte ve hususl
uçagı İle dün çehrimizden avrılmıştır.

Zeyneb Kâmil hastanesinde
bugünkü tören

Zeyneb Kâmll Doğumevlnde buırün
saat 18 de blr çocuk bayramı yapıla-
caktır. Bu münasebetie yapılacak olan
tttrende Vali ve Belediye Relt Vekili
Profesör Gökay, Sehlr Mecllst azaları,
sehrlmlzln tanmmıs sahsiyetlerl ve ba-
sın mUmesslllerl bulunacaklardır.

Otomobille takib edilen blr şahıs
tecavüze uğradı

Evrelkl gece yanaı şehnmlzde aon
derec» cür'etkârane blT h&dlse cere-
yan etmlştlr.

Oedlkpasada Caml aokaftında 13 nu-
maralı evde oturan Cemll KöroSlu
lamlnde blr sahıs, evvelkl aksam Be-
siktasta oturan blr ahbablannı ılya-
rete gltmlşlerdlr. Oere yarısma doSru
zlyaretten dönra kan - koca. Beşlk-
taata blr taksiye blnerek evleTİn* ha-
reket etmlslerdlr.

TakBl Beşlktsgtan kalkar kalkmaz
peşlne 2380 pl&kalı hıısust btr otomo-
bll takılmıs ve taklb etmeye baalamıs
tır.

Taklb edlldlglnln farkına raran Ce-
mll. Cemberlltns polls noktası önı\-
ne eellnre takslyl dıırdıırmustıır. B'i
sırada husuai otomobll de durmuş,
lçlnde bulunan Ikl klşl İle Cemtl ara-
Binda mfmakaşa başlam:ştır. Mı»na-
kaşa blr anda kaT^a haltnl almış, hu-
ausl otomobllde bulunan ve Bcşlktaş-
t« Ta;j^toka?ında 3 numaralı evde o-
turan "Borhan Zlndanoğlu İle nrkada-
sı tsmet Özer, Cemllln «7frlne y(lrt>-
yerek dovmeye başlamıslardır.

Cemllln karısının feryartı 0?*rlne
halk vak'a mahalltne toplanmış ve
mütecavizlerln yakalanmasma yardım
etmlştlr.

Taraflar, dftn tanzlm olunan evrak-
la Fatlh Sulh Ceza Mahkemeslne oev
kedllmişlerdlr.

Heybeli fundalıklannda yangın
Hevbellada da Avsnlkola ManaBtırT

clvarındukl fundalıklarda ddn blr van
fnn çıkmış, flo metre kare fundahk
yandıktan eonra ateş çamlara slra-
yet etmeclrn etfalye tarafından Bön-
dürillmü<;tür. Polls, yangtnm «ebebl-
nl tahklk etmek'efilr.

Dün 300 kişi Hacca gitti
Anadoluııun muhtelif nemtlerlnden

gelmtş olan hacı namzedlerlnden 300
klçlllk blr gnıp dün Raat 20 de «Cftyır
köy. vapuru İle Clclde'e hireket et-
mlştlr Oünırük Muhafa7a Başmüdür-
İÜ5Ü teşklH'ınra gemlde yaptıgı kont
rol saatlerco ıi'adıeından h ıcı
nam^edlPrl rıhtımda hel-lemeje mec-
bur olmuçrur
- Yapılan muavene nptl.-eslnde bir-

I çoklarının üstunde küllivp-11 mlktar-
| da Turk rirası bulucmu'rur 5000
j Urayı bulan bu paralar alâkalı ms-

kamlarca derhal müsaderp f-dllmlştlr.
1 Avnl zamanda cpnılnlıı İ-'mlre uAr.ı-
| tılması kararlastınlmıs Ikpn. nacı

nnmppdlerlnin şehriml/^ gelmlş olma-
ları spl^blle t-una lü/.ııııı kalmamış-
tır.
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Kuraklığa karşı tedbir
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Anadolu yaylasmda geçen sonba-
harda yağmurların geç yağmasm-
dan veya hiç yağmamasından tar-
lalar vaktinde ekilememiştir. Bu se-
ne de yağmurların bazı bölgelerde
noksanhğı yüzünden hububat ha-
sılatının noksan olacağını gazete-
lerde okuduk.

Yağmursuzluk veya yağmurun
vaktinde yağmaması hâdisesi mem-
leketimiz için tabiîdir. Bu neticeyi
Anadolu yüksek yayla ziraat mın-
takasının morfoloji teşekkülâb, or-
manlann olmaması ve diğer sebeb-
ler doğurmaktadır. Yağmur kâfi
derecede yağdığı senelerde dahi
mevsiminde yani ekinin rutubete
ihtiyacı olduğu zamana tesadüf et-
mezse faydası mahduddur. Bu gibi
senelerde ot bol olacağından hay-
vanatın karnı doyar. Yazlık mah-
suller bol olur. Bugün hissedilmek-
te olan et sıkıntısını doğuran âmil-
ler arasında yağmursuzluk dolayı-
sile otun az olmasının da bulun-
duçu unutulmamalıdır.

Amerikada galiba Teksas hav«-
lisı toprak ve iklim noktasın-
dan bizim Anadolu yüksek yayla-
sına pek ziyad« benzerlik göster-
mektedir. Amerikahlar bu ziraat
bolgesinde kurakhğın tesirini tah-
fif edici ve ismine de (Dray far-
ming) dedikleri bir ziraat sistemi
tatbik etmektedirler. Az ve gayri-
muntazam düşen senelik yağmu-
ru toprakta saklayabilmek ve ya-
banl otlara bu rurııbeti kaptırma-
mak usulün temelidir. Atatürk 1921
senesinde Ankara yanındaki (Or-
man Çiftliği) ni satm almazdan ön-
ce Ziraat Vekâletinin fikrini sor-
muş ve Vekâlet de üç mütehassıs
ziraatçiyi çiftliğin ziraî kabiliyetL-ıl
incelerrtek üzere memur etmişti.
Mütehassıslar arazinin çorak ve ik-
limin kuraklığını ileri sürerek bu
işe yatınlacak sermayeden kâr bek-
lenilemiyeceğini söylemişlerdi. Bu
tarihte bu çiftlik bataklık ve çoraK,
ağaçsız, Ü7>erinde ot bitirmiyen bir
arazi parçası idi. Sabahleyin çahş-
mağa başlayan meselâ yirmi ame-
Ienin öğlene doğru sıtmadan titre-
verek yattıklan goriilürdü. Atatürk
Ziraat Vekilinin söylediklerini din-
lemedi. Çiftliği satm aldı. Ziraate
başladı.

Ata, Amerikada yağmuru kıt ve
ziraate prk mti'îaid olmıyan bolg?-
de Amerikalılnrın (kuru ziraat u-
sulü) ifmini verdikleri bir ziraat
sistemi takib ettiklerini bir gün
ö£renmiş ve çiftliğinin müdürü o-
lan Numan Kıraç merhumu devlet
hesabına Amerikaya tahsile gön-
dermişti.

Bu genc Amerikada knrn ziraat
sistemi tahsilini bitirip memiekete
dönünce Ziraat Vek.'.leti kendisi-
ni Eskişehirdeki Tohum Islah İs-
tasyonunda yoniden açtıgı (Kuru
Ziraat) Enstitiisüne müdür tayin
etti 19315 de müo^sese ilk eserini şu

BÜYÜK MEVLİDİ ŞERİF
Fahrl ftlem pfedlmlrtn ve Hftneda-

nı Rls.ı]pt hazt-râtının sadâtı saadet-
lerl npsllnden kıymptll babam nıer-
hum

SEYYİD ALİ 1EŞİLÇAY
İle denlzrlp «ı-hid olan ksr,l(vım

SEYYİD MEHMED CEMAL
YEŞİLÇAY'm

a^lz ruhlanna Ithaf edılmek tlzere
25 temmuz 954 pazar stünü lklndl na-
nıazını mdtpaklb Bavezld camil şerl-
finde menılfke*lmlz)n çok kıymetll
elıll kuran ve mevnc'.hinİHnnria'H Ha-
cı Hafız Hnsan Akku^, Harı Hnfız Ab-
dıırrahman, Hendpkll. Harı H.ıfız Mu-
?affer Ozak. Hacı Hnfız Rahml Şen-
se^. Hacı Hifı? R?lf Bahrlypll, H:ıcı

] Hafı? Nlhad Yüre, Mecid Spslijnr. Ka-
j zım Büyukaksov, Huspvin Zpbllri, Ze-
1 kl Alıın, Esad Goredp, Hulûsi Camcı,
j O ıkmenll, A'.l Oulsei, Kâr.l Krıraca.
, Mphmed Biî;alt, Reral Tnnses. Fikrl
' Aksoy, Hulüsl Ppslsür. Kemal Te?pr-
• f'll. Azlz Br.lıri'pll, lEeklr Dljle. Ab-
I bas Nnzaş. Kemal Erdar;, Sayld Ta-

nık. Hur.pyln Kı'ıçı'ık.t arabça Uûhi
ve kaslde. llûhi Fatlhll Knrdeşler.

1 Mpzarlıklar Mwdürlu£u lmam ve hafız
lan tarafından okunacak bu büyuk
mpvlidl çpn!> ar7iı e'!»n akraba dost
ve Ihvanı dınln te^rlflerl rlra olumır

OĞIÜ
Mozarlıklar Mudürlüûıl

BnPlınamı Duûhaıı
Seyyld Harı Hafız

Niisrpt TPSIIÇ.IV
NOT' Bu llânı bütün dostlar'mm

dııve'iye olarsk kabul etmelerini bll-
hassa rlca ederlm.

SUREYYA
isimle yaydı: (Orta Anadolu yay-
lasında dray farmüıg yöndemine
uygun çaüşmakla kurakhğın tesiri
ne dereceye kadar azaltılabilir?) ve
risaleyi okumaya vakti olanuyan-
lara aldığı neticeyi biıkaç kelüne
ile şoyle hulâsa etti: «Dray farmirıg
tanm yondeminde iyi ve temiz bir,
nadas sürmesi ot savaşını kolaylaş-
tırır. Ürünü kuraklığa karşı sigorta
eder»

Risalede nisan ve mayıs aylann-
da güzel sürülmüş tarlalarda diğer
aylarda biten yabanî otlann neş-
vünerna bulamadığı, yağan yağ-
murlann toprak içinde rutubetini
muhafaza imkânı elde edildiği ve
binnetice senenin kurak gitmiş ol-
masma rağmen iyl denilecek bir
mahsul kaldınldığı rakamlar ve
fotoğraflarla gösterilmektedir.

Bir tarlayı bir serve ektikten son-
ra ertesi sene ilkbaharında sürüp
dinlenmeğe terk ve bu lsürahat
süresinde toprakta toplanan rutu-
bet ve biy»lojik. klmyevf teamülâ-

tın meydana getirdiğı feyzden is-
tifade ziraat sis\emini atalarunız
anpirik olarak yapıyoriardı. Bu
mevztl üzerine birçok ata sözlerı-
miz Anadolu köylüsü arasında bu-
gün elân söylenmektedir: Meselâ
(Ya herk et, ya terket), (Niçin ver-
medin ey aniz? Geçen seoe verdim
ya domuz), (Anıza ektik, denize
döktük.), (Yağmur duasına çık-
maktansa herk etmek evlâdır).

Atalar hububatı mutlaka sonba-
harda ekmeği tavsiye ederler.
Bahara, geçe kalmış ekin için' hiç
ümid beslemezler Bunun için de
meselâ: (Yazlık olursa evlâdına
gösterme yak. O da ekmesin.), (Bir
dönüm güzlük on döniim yazlığa
bedeldir.) derler.

(Anadolunun arzettiği müşkülât
ve iklim şartları içinde tarlayı bir
sene dinlendirmeğe terketmekten
gayri bir ziraat sistemi düşünüle-
mezdi. Bugün ziraat ilmi bunun
sebeblerini anlatıyor ve anlattık-
lan kuru ziraat usulü diye ziraat
kitablanna geçmiş bulunuyor. Bir

Amavudköy sahlllerinde bir
cesed buiundu

Dün sabat saat 11 de Arnnvudkoy-
sahlllerinde brr erkek cesedl bulun-
muştur. Blr ay kadar denlzde kaldıdı
anlaşılan cesedln üzerlnde hüvlyetl-
nl tesblte yarar blr veslka bulunama-
mıştır. 40 yaşlarında kadar oldutu
tahmln edllen cesedln ayagında l&a-
tlk re me». blr de yırtıfc para cüzda-
nı çıknııştır. Cesed, ölüm sebeblnln
ve hüvlyetln tesbkl lçln morga kal-
dırılmıs, tahklkata baslanmıştır.

Kablolan çakn bekçi
Oamanbeydekl Şlsll telefon ldareal-

ne ald hat tamlratlnda bekçlllk ya-
pan Şaban Suva, kabloları blrer met-
re uzunlugunda keserek çuvalla kaçı-
rırken suçüatU yakalanıdıstır. Tapı-
lan tahklkatta, hırsızlıÇın aynl yerde
gece bekçlHSl yapan İsmall Çlrklzle
Mustafa Güven ve amele İbrahlmln-
de lştlrakile yapıldıSı anlaşılmıs, «uç-
lular Adllyeye verllmlşlerdlr.

MEVLİDİ ŞERİF
BevgtU büyüKÜmUs annem, kayın

valldem ve büyllk annem Kıbnsll
EMİNE DOĞANÇAY'ın

azlz ruhuna ltlıaf edllmek üzere ve-
fatının kırkıncı prunüne rastlıyan 26
temmuz 1954 pazartesi Süntl lklndl
namazmdan «onra Dlvanyolundakl
Flruz Ağa camll şerlflnde Hafız Esad
Gerede ve arkadaşları tarafından mev
ltd okunacaktır. Akraba. dost ve hem-
sehrllerlmlzle lhvanı dlnln teşnflerl
rlca olunur.

Kvst: Fatma Cemall
Damadı: Ahmed Cemalt
Torunu: Ayşe Evretıscl

Trakya bölgesinden hububat
mübayaası

Toprak Mahsullerl Oflsi blr haftadan-
berl tstanbu] ve Trakya bölj>e!erinde
hububat miibayaasına devam etmekte-
dir.

Alâkadarlar, geçen sene oldMgu gibi
bu yıl da Trakya bolgesindne 100 bin
ton kadar mahsul mubaya edflecegini
söylemektedlrler. Ofisin Trakya bölge-
Jindekl miibayaalarının eylûl »ihayetl-
ne kadar arkası alınmıj olacaktır. Dl-
8er taraftan, Rumanya ve Almanyaya
bugday ihracatı devam etmektedlr.

Verilen raalûmaU göre. Kampanya
basından temmuı yarmna kadar ya-
bancı memleketlere 732 743 ton buğday
ihrac edllmlştlr.

Ö L Ü M
Meryem Balkıs'ın blradert, Batlee

Münls Balkısm e»l Bnlae Balkıs, Şark
Sigorta memurlanndHn Heyfl Balkıs.
Atatürk Kız Llsesl MüdUrO Adnan
Esenlş, Maarlf Vekftletl talim terblye
roportöril Ferlha Bayraur. avukat Va-
sık Bnlkıs. Garantl Bankası memur-
larından Tank Balkısm babaları. Mer
kez Bankası muraklblsrından Hamld
Esenls. Maarlf VekUetl tallm terblye
heyetl azası Puad Baymurun kayın
pederlerl snbık Trablus<;arb mebusu
ve Gebze Kaymakamlıârndan emekll:

MAIIMUD NACİ BALKIS
Hakkın rahmetlne kavuçmuştur.

Cenaze meraslml 23 7 954 cuma fü-
nü ö'île namazını mütcaklb Şlsll cs-
mllnden kaldınlarak Zlnclrllkuyuda
asrl mezarlıŞındakl ebedl lstlrahat-
S&hına t«vdl edftecektlr.

Tanndan mağnret dllerla.
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DOUGLAS
daima havaların hakimi olmuşiur
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KLM Hoiânda Kr^hj?t HatfayiUa'i ^
PAA Pan Amerıcan Djnya Havayuilan _^ - "
SAS Isksndinavya Havayoll-trı '
SWISSAIR isvıçre Havayolları

X

çok iyi (eylerimiı nasıl uırUr bo-
yunca tekâmül edeoek yerdt aisi-
ne gerilemişse ziraatimiz, hayvan-
cüığımız da aynı yolu takib etmiş-
tir. Avrupa ve Asyada yayıldığımıı
devirlerde her halde ziraatimiz bu
nadas usulünü çok iyi tatbik sa-
yesinde o lamarun ordularmı Vi-
yana kapılanna, Kahireye, İranın
ortalarına kadar götürecek buğ-
dayı, at, deve gibi hayvanata lü-
zumu olan arpayı harice muhtac ol-
madan yetiştiriyordu. Atçılığnnız
çok ileride idi. Macaristanda kal-
dığımiz uzun seneler içinde Av-
rupanın göbeğine atçılıgı »oktuğu-
muz bugün elân bu memleketlerde
at ve koşumuna müteallik kelime-
lerin türkçe olmasile sabittir. At
ile yoncayı da beraber götürmüşüz.
Birinci Umumî Harbde Kanal se-
ferine iştirak eden asker ve hay-
vanatını beslemek için ne kadar çok
müskülât çekildiğini çok iyi bili-
rim.

Ziraatimizi makineleştiriyonız. Bu
hareketin lehinde ve aleyhinde lâ-
kırdı söylenebilir. Fakat ne de-
nirse denilsin Anadoluda büyük bir
kaynaşma vardu:. Eskiden bin pul-
luk köylü eline geçsin diye uğra-
şırken bugün kırk bin traktörün
gümrüklerden geçtiğini işitiyoruz.
Ziraat Bankası çiftçiye açtığı kre-
di rakamında milyar kelimesinl
kullaruyor Çiftçinin bu borcun
yüzde doksarunı 5dediğinl okuyo-
ruz. Nereden gelip nereye gittiği-
nin kestirilmesi müşkül umumî bir
hareket karşısındayız. Devletin bu
vaziyet karşısında yapacağı, bu ha-
reketleri ilmî, teknik usuller mec-
rasına sokmak olmahdır. Şimendi-
fer ve uçak ile seyahat etmenin
kağnı arabası - yayh araba ile »e-
yahat etmekten daha zevkii, daha
süra'tli, daha rahat olduğunda hiç
şüphe yoktur. Her iki unıf nakü
vasıtalannın işletme teknik şartla-
rı büsbütün başkadır. Dört, beş
sene önceye kadar kağnı arabasını
Ankara vilâyetinden kaldırmak için
husust idareler bütçelerine tahsisat
konurdu. Ziraa**- de kara saban
kendiliğinden kalkıyor. Tarihe ka-
rışıyor. Yerini makine ahyor. Bu
makineleşmeden faydalanmak için
köylüyü ye4iştirmek ve elde mev-
cud ziraat aistemini de gene Umin
gösterdiği sartlar içinde yapmak
lâzımdır. Ancak bu sayededir ki
kurak senelerde zarannuzı hafiflet-
miş oluruz.

TEŞEKKÜıt
O8lum Orhan Çshlnln burnunun

içinde hasıl olan lltlhablı şlşklnllŞln
kan zehlrlenmeslne arbeb olacak bir
halde lken kat'I teşhls ve blzzat yap-
tıfcı amellyatla hiç blT anza bırakma-
dan yavrumu kurtaran CerrahpBşa
Hastanesl Kulak, Bunm. BoSaz Kll-
nlğl Şefl pek Sayın Doktor

NEJAD KlTLAKÇI'y»
ve aslstanlarına, bu münasebetle ne-
laket ve yakın alaka tîösteren rıasta-
ne ha^îıeklm veklll pek snvın Paded-
din Toeun'a ve ba!xtprlyoloi şefl pek
Sayın Ethem Babacan'a candan te-
sekkurler ederlm.

Babası Klmyaeer
All Kemal Şahtn

tl Genel Mcrlls Üyesl
* * *

Muztarıb bııUuırlui;ıına pros'atdan
blr seansta ve fevkalâde bir ameltvat-
la beni kurtaran ve kı̂ a blr zaman-
da e'.hhate kavuşturan Denlz Hastanp-

| 61 Eevllye Muiehassısı kınnetll, Bm-

3 ORHAN MORDALGA'va
ve hastanede yatM^ıın müd'Vtfe ba-
na mıışflk alâka-snıı eslr .emiyeıı ha!=-
tar.e baştâblbl Savııı Alb.ıy Necari
Bicioiluna ve bevllye h.-mşlresl N?.--
mlyeye ve dKier, hemslre ve persor.e'-
lrre mi-nnet ve şukranlarımft gazete-
nizln tavassıUıır.u rıca ederim.

EınekH Ve^mııer Albay
Ragıtı Sırâl
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'•İşte bu düşüncelerle Mehmed '
A îyi de tsmize çıkardım. '

«Geriye 4 şüpheli kahyordu. '
cMaliki ele aldım. • |
"Sabık Konsolo?u Malikin öl-

dürmesini en fpzla muhtemel gö-
rüyordum. Malıi.le ihtiyar arasin- i
da bir sır vardı. Maiik kasadan bir ;

şpy elde etmek istemiş ol-bilirdi. |
İMuhaverelerine ru.zsran Nızamed- '
dinin ona şsntaj yaptığından emin ı
dım. (Piyanıstie Nizameddin Beyin ı
kasah odadaki buluşmalarmı ve
işittiği muhavere parçrcıklarıru an j
lattı.) Şantaj ea mmıyeth bir ci-
noyet sebebidır. dıye sözüne devhm
etti. Kaloriferle uğrd?t:ğım sıraaa.
rr.utfakta Malikin sesini duymuş-
tum. 10.30 da dersı olduğunu bi-
liyordum. Vakit o kadar ilerlemi»
ni? Ben bâlâ işimi bitiremedim
diye saatime bsktıra. Tam 10 u 10
geçiyordu.

«Demek ki. 10 u 10 geçe Ma'.üs
eve girdi.

«Cinayeti nasıl işledi?
«P^vivondan gelirk?n kasah o-

daya pencereden bakmıj, ihtiyariü

namse kıldıöını ve odada kims,enin
buiunmadığını cörmüstü. Do^ruca
onun yanına gitti. Cinayeti âşiecli
Knsayı aradı,, ele geçimek istedi-
"::ni bulamadı. Zira, N.zâmeddin
Eey, ondan kuşkuLmdiğı için ev-
velce de ?ize anlattıjhm gibi evrakı
bnşka yere saklamışu. Çıktı oda-
dan M lik, tekrar paviyona döndü,
10.20 de de Iclâl dedesinin ces;'lile
karşılaştı.

«Gene burada da aynı sual fs-
raziyeme çelme atıyordu: 9.55 te
namaza duran ihtiyar, 10.10 a ka-
dar neden namzını bitiremesin?
Kaza namazı bu kadnr uzun sürer
mi?

«Buna rağmen Mnl ki mimledim.
Ve onun üzerinde işlcmeğe başla-
dım.

Biraz dinlenmek için sustu. I'a-
kat koıriser fırsat vermedi:

— Gelclim geriye kalan 3 şiip-
hcliyr!

— Evet. gelelim Şab na... O'na-
vet srbebi kıskançhk. Karısını k;s-
knnd'ğından Nizameddin Beyi cl-
dürüyor. Eu cinayeti islemek için,

Yazan MHAL KAHAMAÛAKAU

Şaban, evin içinde herkesin ay.\kta
bulunduğu bir zamanı seçiyjr. E-
fendisinin o anda kaza namazma
durduğunu biliyor. Koşuyor, ka-
fasma küsküyü indirip tekrar :n1U-
fağa dönüyflr. Bunda ikla yakın ]

i gelen cihet var mı? Evvelâ Kev- '
serle münascbeti gayet iyl. Kev- ı
serle ihtiyar îrpsınca yeni bir hâ- |
dise geçmemiş. Kadın Şabanı kış-
kırtmamış ki, böyle anî bir cinsyet
kararı versin. Soygunculuk maksa-
dile de bu işi yapmadığı Tiuhak-
kak. Zira kasadan bir şeyler kay-
bolsa, kendisinin de sorumlu cu-
rurr.a düşeceğ ni bilir. Şabanı da
bir kalem geçtim.

<• Geriye 2 şüuheli kaldı. Kevser
bu cinayeti ilşemeğe müsaid midir,
değil midir? Müsaiddir. Sabahle-
yin Nizameddin Bey onu sıkıştırıp
kızdırmış olabilir. Kevser hermngi
bir sebeble kasah odaya gi.->:H. E-
fenrlisinin nam.za durduğun'j pi<-
rünce, sinirlerine hâkim olamadı,
küsküyü kafasına indirdi. Lâkin,
Kevser, efendisinin anahtar Irayı-
şıru kesip kasayı açarak bu cina-

i bişkasma yüklemeyi na?ıl c!u-
şündü? Kevser öldürür. küsküvü
vere : tar ve dehşet içinde odadan
fırlar. Hattâ bağıra bağııa fırlar.
Onun yapacağı iş o ka<lardır.

«Beynime ilk defn bir kurt düş-
tü: Araba Nizameddin Beyi olJü-
renle kasayı acan rynı şahıs des»il
mi? Kabil mi bu? İhtiyarı Kcvser
hakladı, knsayı başka biri açtı. Kim
cesaret etti buna? Kim düştü bu
can havline? Cesedin bulunduğu
odada kas:yı açtı? Çünkü, tasa-
nın, ihtiyarın ölümünden sonra a-
çrldığı muhakkak. Daha evvel ka-

yış o şekilde kesilemez.
"Biıi odaya gird. Nizameddin

Beyin öldürüldüğünü gördü. Buna
raemen bağırmadı. Kimsevi imdada
ç jiırmach. Usulca odaya kaj'dı. ü -
lünün anahtarlarmı kesti, kasayı
açtı, alacağını aldı veya alamadı?
Kim bu?

«Cavidan Hanım değil. Zira ka-
ssnın bir anahtarı da onaa. Meh-
med AH olamaz. Kasadan kıvmctli
bir şey çahnmamış. Eehin bırakı-
lan mücevherlen de sahiblerine er-
tesi gün iade ertiniz, biliyorsunuz.
İclâl kız... tclâl de bu sinir kuvveti
yok. Hem de alacağını almısmı; o
zaten kasadan. Nilüfer? Bana ıtiraf
ederdi. Kasada «kara dosya» yı a-
radığını, aldyını yahud bulama-
dığını söylerdi. Hulâsa, Malike ya-
kışır bir hareketti bu. Kendisine
aid bazı evrakın kasada bulundu-
ğunu billyordu. 10.10 da odaya gir-

di. İhtiyarın cesedile karşılaştı. Tam
fırsat diye düşündü.

Evrakına o derece ehemmiyet ve
riyordu ki, her türlü tehlikoyi gö-
re aldı. Zira, Nizameddfh Bey öl-
dürülrlüûü için, zabıta kasaya el
koyacaktı. E.sıaıı meydana çıkma-
sın diye her tehlikeyi göze alması
icab etlerrli. Bcn onların bir casus-
hık vcsikası olmalarınd n şüphele-
niynrrlum. Ölünün belinden anah-
tar de:tesini kesti, kasayı açtı ve
alacajunı aldı, j'ahud alamadı. Bu
faraziyeyi zihnimden uzakl ştırma-
ğa çabalıyor, muvaffak olamıyor-
dum. Hâdiseyi ister istemez ikiye
bölrr.üstüm. İki suçlu aramağa baş-
iaclım. Katili ve kasayı açanı...

Belki oturm.ktan yorulduğu için,
beiki heyecanlanıp sakilneşmeğe
başladığından kalktı. Odada dolaş-
mağa başladı.

Kemal Gündüz r« komlser tek
kelime söylemeksizin hatti yerle-
rlnden kıpırdamaksızın bekliyorlar.

Orh;n Sadi, ikisinin önünde a-
yakta durarak devam etti:

— Sabık Konsolosu Kevser 81-
dürdü diyelim. Peki kaçta?

<ı 9.55 te Cavidan Hanım kocasmı
seccadenin başında bırakıp yukarı
çıktı. 10 da Mehmed AH Kevser-
den kahve istedi. Zil sesine Kev-
serin cevab verdiğini duydum. 10 u
5 geçe diyelim ki, kız krhveyi yu-
karı gütürdü. Aşağı indi. Doğru bu
odaya geldj, efcmi'slni öldürdü.
Sonra gidip ihtiyarın odasıru temiz-
lemeğe koyuldu. Fakat Malik 10 u

10 geçe geldi ya? Malikin, onu
suçüttü yakalaması icab etmez miy
di? Zaman uymadı bu nokt da.
Mademki tasmimli taammüdlii bir
cinayet değildi. Ve Kevser, Efen-
disinin n.-imaza cıutduğunu bilmiyor
du.

«Kevser 10 u 5 geçe kahve tep-
sisiyle yukarı çıktı. Kahveyi dök-
memek için tabiî yavaş yürüyor-
du. Ttpsiyi Mchmed Aliye verdi.
Tekrar alt kat?, dönüp bu odaya
ûalıp efendisini öldürünceye kadar
aradan iki dakika geçti ya? Nasıl
oldu da Malikle karşıîaşrnadı?

«Eu noktaya bir suîl işareti bı-
rakıp sonuncu şüpheliye, dadıya
geçtim.

.Nizameddin Beyi dadı öldürdü.
Neden öldürdü? Cinayet sebebi
yok. Acaba yok mu? Var da bu
sebebi ben ml keşfedemiyorum?
Zirı, zaman dadınm pek aleyhin-
de. Sebeb bir tarafa bırakıhna bu
cinayet ona pek uyuyor. Dadınm
odası hemen merdivenin alt başın-
dadır. Dadınm kulaklan iyi işitir.
Cavidan Hanımın aşağı indiğini a-
yak seslerinden anlamıştır. Yukarı
dönüşünü de duymuştur. Kapıyı
aralayıp arkasından bakmıştır. Me
rak etmiştir onun bu saatte alt ka-
ta inişinin sebebini. Zira çok ve-
himlidir. Nizameddinin çalışma o-
dasmd:-' olduğunu biliyor. Efendi-
sir.in yanına gitmiştir.

cCavidan Hanım 9.55 te koca-
smın yanından Byrıldı. Dadı he-
men onun arkasından bu odaya

I ge'dı. Küsküyü kapıp ihtiyarın ka-
fa?ın=. indirdiği zaman saat 10 du.

' •'Bu saitte Şnban mutfakta- Kev-
ser, Mehmed Alidcn kahve pişiınıek
emrini aldı, o da mutfakU. Nilü-
fer karşı salonda elektrik süpür-
gesini işletij'or. Den kaloıifer dai-
resindeyim. İclâl piyano çahyor.
Malik piy no.la. CaviJan H^nım ve
Mehmed Ali ü;t kattalar.

j «10 da Nizameddin Beyi öldüren
I dadı, Kevser kahveleri yukarı gö-
ı türdüğü zaman odtsına dönrnüş-
ı tür. ihtiyarın uzun zaman seccs-
I dede kalışının sebebi budur. 10 u

10 geçe de Malik odaya gırdi, ka-
sayı açtı.

| o Zaman dadınm aleyhinde. Lâ- !
I kin dadı bu cinayeti neden işle- ?

<Dadı, seneler evvel Nizameddin
Beye «metres» demiyeyim art:V:,
todalık» diyeyim, odahk olmuş.
Dadı kıskançlık yüzünden mi bu
işl yaptı?

«Cinayet sebebini bilmiyordum.
Onun aleyhinde deliller arr.mağa
başladım. Dikkatimi ilk çeken »ey,
dadının alt dudağı altındaki mor-
luk oldu. Şiddetle ısırmıştı dudağı-
m. Ne zaman? Darbeyi indirirken
mi? İkinci dikkatimi çeken şey,
hırkasınm koltuğundaki sökük ol- '
du. Dadı sökük şey giymez. Ama i
ssla giymez. B-şkasıncla da yökü^e (

tahr.mnıül edemez. Hemen dikmeğe '
kalkışır. Ha'buki, cesedin keşfin- !
den sonra, dadınm pamuk hırka- '
sının sağ koltuğunun baştanba;a
sökük olduğunu gördüm. ',

(Arkaa var) '

ABAHTANİ
)ABAHA...

Meşrutiyet inkılâbının
46 ncı yıldönümü

irmlnd asır Içtade dof-
dn&n™ içta kendhnl ba

_ nesilden sayıyorum «m»!
»ması w . Snltan Hamldhı selâm-
lık restni âlishıi eördürn, hatırlı-
yorem... Hele 46 sene evvel ba
giinü, yani MesrnHyet lııküabını,
çok vazih tablolarla hılızamda
canlan dırabilmekteyfan.

Babam, Rumeli Müferöîl Unm-
mJsl Hiisevhı Hilroi Paşanm b«şkn-
«hiydi. Selânikte o gece: -Osmanll
ıısulü devlet hlerinin de idare edi!-
disi ve aynı zamanda paşanm ika-
metgâhı olan- konaktan evimiza
Belmeyip blzi heyecanlandırdı. Ek-
scr genc Te devrin tabtrm» göre,
«rhamiyetH» memnrlar gîM o da
tttihad ve Terakkiye baglıydı: 23
temmra İSOS den kısa zaman »on-
ra EnveT Bev\r\ evimizde eltnl tfp-
mtistüm. Talât Bey babamın tale-
besl ve benim mekteb müdürtim
ormnştn. Hele Manyaszade Vefik
Bey ailesîle Meşmtivetm üinından
evvel baglıydık. Refıkasınm, çar<:a-
fı altında, Wanbul<1akl cemiyet men
sublanna siyasî gizli evrak fötürdü
^ü ve ilk kadın mücahidlernrdz ara
«ıınrla buhınduETi kulaktan knlağa
fısıldanırdı. Kulaklanmu evvel
ahir hep siyasetle dolnydu. Fevka-
lâde vak'alar eşlçinde bulurdunı-
mn7n çolnk çocuk Hliyordnk. Ta-

i lılar tarafinda radde boyunda evi-
1 mizln bahçesinden, parmakheımı-
j zın arkasmdan. günlerce, pecelerre,
haftalarca Me<wHvet Inkılâbının
tezahiirlerinl seyrettik. Keçe kii-
lâhlannm alm taraflarmda lıiip'le-
rile. pöeüslprinde çaprast fişeklik-
Ierile. pi>«kiillü canklarile. kırrr-ı
vesilli havraklariie pürsilâh gecti-

I ler. gertiier...
— Yasasın hürriyet. sdalet. mii-

ssvat. uhuvvet! avazeleri hâlâ ku-
laklarnrdadır.

Ne iimidli piinlerdl onlar- Bevaz»
kule caTino binasmda meşhuT hatib
Cavld Hevln blr cümleslnl bend-n
başka hafızasma nakşetmi^ kiıme
var mıdır araba? Kürsü>'e konfprl
atmıslardı ve o bundan müDıem o-
larak hayktrmıştı:

— Donanmamızı denlzlere kon-
ferl eibi saçacağız.

Gırtlasrımtz patlaymcak ve avuç-
larımiT çatlayarak kadar bağırmış,
çağirmı^. alkışlamıştık.

Vaidler tabakkuk etti ml?
Sonraki devrelerde milletin ba-

»rna felâketier geldiğinl hepim'ı
biliyoru7.. Fakat İmparatorluktaki
o partalanmBİarm mukadder oldu-
gunn «imHi bemen riimlemiz kabn!
TortırtHa He ı̂l Tni\Hz? Trabrn*€Brbi,
Bulpar Prrnsliğini, Arnavudluçu,
Yemenl, n'razi, Snriyeyi. Irakı,
Ceravir Bahrisefidi, Glridi asnn
orlalanna kaHar sürelt malyetimiz-
de bulundurabilir miydik? Bn ne-
tîce bir alm yazı§ıydı.

Olsa olsa harbe süröklenlşlerle,
.tmparatorlusun parçalanması sür-
atlendirlldi; halk müzavaka çekrl,
kınldı. perişan oldu. Fakat o dev-
rin şartlan öyleydi Id, belânm da-
ha püsküllerine diğer bnparator-
luklar da çattılar.

Müteakıb devremizin snlh ağ-
rundaki başarılı politikacılığı, Meş-
nıtiyette alınan derslerln de bir ba-
kıma aksiilâmclidir. Fakat elbetta
ki 23 temmuz 1908 inkılâbı netice-
lerinin muhasebesini yaparken. ba
büyük içtimai hâdiseyi pasif ka-
rakterile ve ibret dersi vermesile
değil. en tipik tarafından mütalea
etmek icab e«!er. Bizzat eski ttti-
hadcılann da üzerinde ısrarla dur-
duklan çibl. eğer 23 temmuz hâ-
disesi olamasaydı, genis tabakala-
nmıxda «vatan ve millet» fikri ya-
yılmamış bulunacakü. Memleketa
ve lıalka «Padişahın malı» gibi ba-
kılacaktı, «Zatı Sahane bildiğinl
yapar, hikmetinden sual olunmaz!>
tarzmtla düşünülecekti. Yumıırta
kanulaymış gibi beklediği sonradan
anla^ılan muazzam beynelmilel ba-

| direler de milletim'7İ manevi hazır-
1 lıksız bulacRkiarmdan. halkımızda
Millî Mıicadclede gördÜEÜmüz ce-
IâdetW bplirmivpcekti. Çok muh-
temelHir ki. TürliyemU. bu<rüniin
Cumhuriyet Türkivefi obmıyacak,
Akdenİ7İn bp.şka kiyılarında gör-

bevliklcin yahıH anarfik tesekkül
. lerin küb""isı halinde mozalakla-
'. şın kalacnkü...

Mesrutiyet harek("tl'1Ti''e bilfiil
iştir:>k etTİslerin bu tshlil ve iza-
hı af-la pek yakın eeü^'or. Onnn
it:in 23 temnnrru rn:l'î bavramlîn-

1 mızm es?Marındın biri saymak ye-
, rrndp'.lir.

Buffiinkii jfün ac»ba re dereeeye
kadar 'h ; ;-rivet. mü«?v.ıt, uhuvvet,
ad'let«, hat»â sansüriin kalkrn^sı
başlangırı bavTamıdır? Onu pek

1 V'Tİh sö^ ü'eTem. h^ttâ kpbul bile

rinin t»m"n'"in p^rfç î bavTamı»
olduğuna ben de iranıyonım.

Doğu Alman'-^r'n b'z-ien alacağı
tüfün^r

Bir mi.H>'»t»»nh?rj çeh'imirde temas-
ayıca kaS-r 10 mılvcn doHrl-k tütün
ro'"~-"va Y.n.\'a*,ı îr^ıire .eıtmi.^tir

Hovet merr'^Vretin-.izden büyük parti-
ler h-lİTle tü^in alacaktır.

Dniu A'TH-rvs ite son defa ımza edi-
len hu^ti'sî blr anls=maya göre, mart
ayır.a k^nar 10 mllyon odlarhk tütün
sa'ılacaktır.

Bu miktann mühim blr kısmı eylûl
ayı n'hayetlne kadar sevkedilmiş ola-
caktır.
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