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MODES et TRAVAUX
Paris'in bu nefis patronlu ve türkçe

izahatli kadın mecmuası en son model-
.leri.nakıs. örgü ve işleme örneklerini
ihtiva etmektedir.

Eligi örneği ile beraber fiatı 120
kurustur. 1 eligi örneği ve 2 patronu
ile beraber fiatı 160 kuruştur.

HAŞET KİTABEVİNDE
ve her yerde satılır.

u m h u r i yet
31 inci yrl sayı 11.126

KURUCUSU: TUNUS «ADf
Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet istanbuJ — Postm kutıuu Istsnbul No 246
Telefonlar: Urıuml Santral Nuaaruı: 24296. 7«a tfleri 24299 tdatb** 24290

Sah 1° Temmnz 1955

Y a z t?.tümde
Çocukiarırura k?WıpTar~

Jules V'erne koHpfcsıyDnundan
Wilhelm Storıtzın esrar ı̂ S»V- 100
Karanhk ülke
Çin diyarında | f

İsimsiz aile I - II £
Karpatlar şatosu /"
Bir piyango bileti f
Yüzen şehir . ,.
Mathias Sandorf I. II. ÎII

İNKILÂP KİTABEVİ

100
100
200
150
150
150
450

Cenevre Konf eransında
eklenmedik bir hâdise

Daha ilk toplantıda Amerikan ve Fransız
deleğeleri arasında gerginlik husule geldi
Fransız Başbakanınııı nntknnn Amerikahlar soğuk karşıladdar, Eden (Batı ile Doğn arasında
askerlikten tecrid ediladş bir bölgc) knmİBasnu tetkike hazır olduğıura açıkladı

İlk Omit lşığı:
Cenevre

u satırların çıktığı sırı-
larda Cenevrede Dört
Büyükler adı altmda

dünya mukaddpratına hâkim -veya
yanihâkim- dört devletin basUrı
toplanımş bulunuyor.

Cenevre konferanst, emsali çok
ftöriilmü?, beynelmilel bir propa-
ganda kürsüsü olmak şüphesini en
az taşıyan ve 194« danberi soğuk
harbin sırak sulha drinmesi ümidi-
ni az çok veren yegâne milletler-
arası ve en vüksek kademede bir
toplantıdır. Bu toplantıya gidcn
Dört Biiyüklerin ve bilhassa Ame-
rikanın ve Rusyanın temsilciieri
ilk sozlerile dunyaya biraz ışık

" vermişlerdir. Bn ısık zannedildiği
kadar parlak defildir. Çünkü hâ-
lâ taraflar tepeden tırnağa kadar
silâhlanmakla meşguldürler. Bv ha-
reket, karsıltklı itimadın ne dere-
ceye kadar zayıf olduğunu göste-
rir. Halbuki siiâhsız bir sulhun ilk
gldası mütekabil ırüvendir.

Ortada bir takım realiteler var-
dır: Evvelâ dünvada hâlâ bir sulh
havasi esmemektedir. Yer yer yan-
m»kta olan mnMIH ve mttzmin RÎ-
lahlı carpısmalardan sarfınazar,
rihan blrbiria* eepbe kuraıus. iki
düçmatı zümreye a.ynlmıs haldedir.
Bu hal ortadan kalkmadan sulh o-
latnıyarajp da ispata IÜZUBI goster-
mivetı bedahetlerdendir.

İkinri bir hakikat bufünkii has-
mane durumun âmili Sovyetlerin
dünyayi bir ideoloji taksimine tâbi
tutup harb sırasında veya harbler
vesilesile eirdiği memleketleri batı
demokrasisi ve serbest dunyaya
karşı kapamıs olmajidır. Bu kapa-
lılık devam ettikçe de sulhun ola-
mıvaraeı muhakkaktır.

Bir iiçüncü realite ise atom silâh- .
lar,nınkullamldığ.birharbdegaüb g u n u

ve mağlûb ayırd edibniyecek kadar
ölüm ve harabî viicude geleceçine
ve insanliğm bu yiizden mahvolınak
tehlikesine maruz kalacağına vavaç
yavas Sovvet Rusya zimamdarla-
nnın inanmağa haşlamalandır. Bü
tün bu reaüteleri elde tutarak Cenev
rede tam olmasa da sulh yolunda
tniisbet adımlar atılacağına ihtimal
verilebilir.

Cenevre 18 (R.) — Amerikan,
Ingiliz, Fransıı ve Sovyet Baçba-
kanlan bu sabah toplantılarma
baglamıslardır. Açılış oturumunda
Başbakanlar uzun birer nutuk
söylemişler ve tiyasetlerini izah
etmişlerdir.

— Arkast Sa. 7, Sü. 4 te —

Cumhur Reisi ile
Kral Faysal

Bursada
Bursa 18 (Telefonla) — Irak

Kralı Majeste Faysal ve Cumhur
ı Reisimiz Celâl Bayar, yanlannda
! Irak Veliahdi Abdülilâh, Irak Bas-
vekili Nuri Said Paşa ve maiyet-

— Arkan Sa. 7 Sü I dc -

Beyana tabi
hakkmda sirküler

Ticaret Vekâleti bo mallann satış,
devir ve teslim şartlanıu tesbit
eden sirküleri dtin yaymladı

Ankara, 18. (Telefonla) — Bir
müddet evvel Octisat ve Ticaret
Vekâletince yayınlanan bir sirküler
1* bazı mallar beyana tâbi tutul-
mus, bir çoğunun da her ne suretle
olurıa olsun devn teslimi ve bulun
duklan yerlerden nakli men edil-
mişti.

îktisat ve Ticaret Vekâleti bugün
yayınladığı ek bir sirkü'erle bu mal
lann s»tış, devir ve teslim şartları
nı tesbit etmiştir.

K/982 numarah karara ek 3 nu-
— Arkas\ Sa. 7, Sü. 3 te —

Eğede zelzele devam ediyor - İzmir muhabirimiz,
Ege bölgesınde dün

d«> zelzelenin kısa fasılalarla devam ettiğini ve hasar olmadığını bildir-
m:ştir. Resimde, Sökenin yeni köyünde zelzelenin yapbğı tahribat gö-
rülmektedır.

Dortlerin Cen evrede toplandıklan eski Milletler Cemiyeti binası

Eğede tütün tarlalarında 40
ton demir ele geçirildi
İzmirde 7 Hrmada arama yapıidı, beyannamesini noksan

bildiren bir tacir Miilî Koraımaya verildi
İzmir 18 (Telefonla) — Şehrirruz

Iktısad ve Ticaret Müdürlüğtıne
verilen beyannamelerin ioğrulu-

iık içm bugün mufettis"
Ier tarafından 7 firmada arama
yapılmıştır. Bu arama neticesinde

Cenevrede halli beklenen mese-
lelerin bajinda Almanyamn birleş-
tirilmesi geliyor. Buna imkân ver-
mek için Sovyetlerin Alman ordu-
su hakkmda geçmis ve korkulu
tecrübelerden edindikleri endîseleri
tzaleye yarayarak teminat verilmesi
biraz müskiil olacaksa da neticenin
nni«bet olmasi. Cenevre toolantısı-
nın ilk muvaffakıyet şartıdır. Ce-
ne%Tenin muvatfak olmasını da
Sovvetlerin arzu ettikleri seziliyor.

Almanyanın birleşmesinden sonra
ele alınacak davanın peyk memle-
ketlerdeki Rus isealine son veril-
mesi Havası olacağı anlasılıyor. Bu-
nun muvaffak olabilmesi ise silâh-
sızlanma ve atnm anlasmaları fribi
bir takıru pürüzlıi ve çok girift me
selelerin halline bağlı görünüyor.
Bu ikinci davanın Cenevreıîe tam

CUMHURİYET
— Arkast Sa. 3. Sü 5 te —

6 firmanın doğru beyanda bulun-
duğu. fakat bir firmanın bevarma-
mesınd° fazla miktarda sempleks
borunun noksan gösterıldiği tp«h't

ve bu firma hakkında MilU
— Arfcast Sa. 7, Su. 6 da - j

C.H.P. nin Diıtar açık
hava toplantısmda bir
dilsiz iktidan tenkid etti

Kasım Gülek toplantılarda konnştu, Genel Sekretere
Torbahda bir paket biralık arpa hediye edildi

Burdur, 18 (Hususi surette giden
arkadaşımlz Kayhan Sağlamer bil-
diriyor) — Partılerarasl mücadele
son zamanlarda iktidarla muhalefe-

tin çekilen ekonomık durumun
mes'uliyetlerini yekdığerlerine yük-
lemesi şekhnde cereyan etmektedir

(Arkası Sa 7, Sü. 7 de)

!i
HÜSNÜ BARAZİ GELDİ —

Suriyenin eski Başvekillerinden ve
Al-Nasr gazetesınin sahibi Hüsnü
Barazi, dün Ankaradan şehrmize
gelmiştir Eski Suriye Başvekili dün
kendisile görüşen gazetecilere Tür-
kiyede gördüğü iyi kabulden sita -
yişle bahsetmiştir Resimde, Barazî
görülmektedir.

Ktbns Mektubian: 3

Tarih
Hâvemiz

(Asırlar Boyunca îstenbul)
ısımli buyük tarıh ılâvemızin
karton üzerine basılmış yedı
renkli bir kapakla cildleme
ışine geçmiş bulunuyoruz.

Bugunden itibaren ağusto -
sun 13 üncü gunüne kadar.
saat 9 - 1 7 arası idarehane -
mizde (Tarih İlâvesi Servisi)
mize müracaatle birikmiş
nüshaları getıren okuyucu -

lanmız 2 lira mukabilinde ha-
zırlanmış bulunan eseri cildli o-
larak alacaklardır.

Istanbul harıcınde bulunan o-
kuyuculanmız da ellerındek
nushalan cildli eserle tebdili
içın.

Bugün (7) nci sahifemizde
çıkan şartlan dikkatle okuma-
lannı rira «••'eriz-

Deniz kızı kime bağlı?
YAZAN: HASAN-ÂLİ YÜCEL

Durmadan âşlk değiştiren denız
güzeli, Hicazda doğan Islâmlığın Su
riyeye girişinden sonra yepyenı tip-
te bir sevgilinin hücumuna dfradı.
Müslüman Arab. dmini deği^t nre-
den onun visaline ermek istemiyor-
du. Ya Müslümanhk, ya harb' . Ne
yapsın, Arabm da huyu bövle idi.
Emevî gemileri, dilberin etek'erine
kadar sokuluyor, «ya Islâui oî. ya
vururuz!» diye onu korkutuyor-
lardı. O Müslüman olmajanca da
her yanını harab ediyorlar. oras.ın-

I dan burasmdan kopardıkiarı kıy-
j metli şeylerı yüklenip geriye dö-
| nüyorlardı. Bu gelip gitme, bir kaç
İ asır devam erti; bu avara kasnak,
uzun zaman boşuna işledı. Ancak
X. asırda fetih, tamam oldu. Nikâ-
ha rağmen yeni koca ile evlilik kısa
sürdü. Arablar, ona, kıymPtıi bir
hâtıra bıraktılar: Peygambenmızin
halası ve Emevî kumandanla'indrn
Ubeyd'in eşi Hala Sultan. Ümmî
Haremin Kitium civarında altan
duşerek öldüğü rivayet ediliyo1-.

Az bir zaman Bizanslı İsak Kum-
nen elmde kaldıktan sonra Sa'â-
haddın Eyubinin Kudüsü-alması ü-
zerine açılan üçüncü Haçlı'.ar se-
ferının şohretlermden İngıltere Kra
lı Aslan Yürekli R chard, Kıorısl

— A r k a s ı S a . 7, S u l d a —
hasUaesinde Kamık Kemal büstü

(Devamı 7 nci sahifemizde)

Bilek, Büke, Baştimur ve
Kaplan şampiyon oldu

Diğer güreççilerimiz de finale kaldılar. Yalmz M. Bayrak dördüncü oldu.
Maraton yarışlannda da Haydar üçüncü geldi

İzmirde
biiyiik bir

orman vangını
Yamanlardağını saran alev-

ler süratle yayıldı, yangın
devam ediyor

İzmir 18 (Telefonla) — Ege böl-
gesinde şimdiye kadar görülmemiş
bir orman yangmı bu gece Yaman-
lar dağını sarmış, muazzam bir şe-
kilde genişlemiştir. Saat 8.30 da
Karşıyakanm arkasında bekren ke-
sif bir duman kısa bir zaman sonra
büyük alevlere inkılâb etmiş ve
yangm süratle genişliyerek Yaman-
lar dağını ve Karşıyakayı tehdide
başlamıştır. Şiddetle esen poyraz
rüzgârı yangının genişlemesine ve
takriben 15 kilometrelik bir sahaya
yayılmasma sebeb olmuştur.

Yangın sahası geceyansına doğru
tamamen genişliyerek söndürülmesi
imkânsız bir hal almıştır. Başta
izmir Valisi olmak üzere Emniyet
müdürü, polis ekipleri yangın ma-
hallinde şimdi söndürme ameliyesi-
ne nezaret etmektedirler. Askerî ve
sivil teşkilât bütün imkân ve gay-

— Arfcast Sa 7, Sü. 6 da —

Kalkmna
Yeni parlamağa başlıyan

bir şarkıcı hanım, gazetenin
birisine tam üç sütunluk mü-
lâkat vermiş. Bafcm neler
söylüyor: Amenkahmn bi-
rinden 33 bin liraya bir oto-
mobil satın almtj, meşhur E-
tiler Kooperatıfinden temin
ettiğt ev kendisine 110 bin
liraya mal olmuş. Bu parayı
yekten ödemtj. Esasen Etem
Izzet Benicenin apartımantn-
da oturuyormuş. Ona da se-
nelik kira karsihğt 5000 Hra
verivermiş.

Yok yok bu alaturka ses
ytldızmı neye böyle konuştu
diye tenkid edecek değıliz.
Tutup da bize Dede Kjendı-
den bahsedemezdi ya... Ni-
yetimiz bir sınıf halkın şar-
kıh gazinolarda ıktisaden na-
sıl kalkındığını belırtmektir
Güzel netıce, güzel netx.ee.
ama, ne yazık ki nutuklara
geçinlemez.

* * * J

Telefoto CUMHTJRİYET: Bars elon-Londra-Frankfurt-İstanbul

Mithat Bayrak, dünkü müsabakasm da Fransıt Leclere ile giireşirken

İkinci Akdeniz oyunlannın üçün-
cü gününde sporculanmu dört al-
tın madalya kazanmağa muvaffak
olmuşîardır. Bu ilk dört altın ma-
dalya güreste olmııştur Ahmed Bi-
lek, Bekir huke. H&mid Kaplan ve
Süleyman Baştimnr sikletlerinin
Akdeniz birinc.liğini kazanmışlar-
dır. Mithat Bayrak dördüncü ol-
muş; Mustafa Dağ.stanh, Rıza Do-
ğan ve Tevfik Yüce de finale ka>
mışlardır.

Maraton yanşında da Haydar Er-
i turan iki Mısırlı rakibinin arkasıa-

Şeker
kampanyası

başladı
Dün törenle faaliyete geçen

Adapazan şeker fabrikası Vk
şeker mahsulünü bir hafta

sonra satışa çıkaracak

Adapazan 18 (Telefonla) — A-
dapazan şekeı fabrikası 1955-1M6
kampanyasma başlamış ve yeni
mahsulden ilk pancar getiren köy-
lüye merasimle bir kol saati he-
diye edilmiştir.

Adapazan bölgesine bu yıl az
yağmur yağdığından pancar mah-
nılünün geçen yıla nazaran dü-
şük olacağı tahmin edilmektedir. \

Diğer taraftan, pancar ekicileri
— Arkası Sa. 7, Sü. 3 te —

dan üçüncü gelmişti- Cehennemî bir
sıcakta yapılan maraton yanşına 8
müsabık iştirak etmişler ancak
buniardan ü<,ü müsabakayı tamam-
lıyabilmişlerdir. Birinciliçi kazanan

Ticaref Vekilinin
dün akşamki

konuşması
Sıtla Yırcalı beyannamelerde
bildirilen ihtiyac maddeleri
hakkmda i/ahat verdi ve '

aknan neticeleri anlalb '

Ankara 19 (Telefonla) — İktisad
ve Tiearet Vekili Sıtkı Yırcalı bu
sksam Ankara Radyosunda bir ko-
nuşma yaparak son alınan kararlar
ve tesbit edilen stok mallar üze-
rinde durmuş v« ezcümle şunları
söylemiştir:
«Son defa» sözler ve fiillerle orta-
dan hemen hemen kaldınlmış veya
yok edilmis olan 16 ihtiyac mad-
desinin stoklarım tesbit ettik. be-
yannamelerde bildirilen miktarlar
__ - Arkaat Sa. 7. Sü 5 tt —

İspat hakkı
meselesi

Teklif sahiblerindeıı Kasım
Küfrevî ile bam mebnft.
lar, izahat vermek üzere
D. P. Genel İdare Karu-

hına çağınldılar

Ankara 18 (Telefonla) — Gün-
lerdenberi toplanan D. P. Genel
İdare Kurulunda, alınan son ikti-
sadî tedbirler, belediye seçimleri
hazırlıklan görüşülürken bir yan-
dan da B. M. Meclisinin tatile gi-
receği günlerde basına (ispat hakkı
tanınmasını istiyen) 11 mebusun
durumu da mühim bir müzakere
mevzuu olmaktadır.

— Arkast S a 7. Sü 1de —

Atina radyosu
Kıbrıs işinde

ağız değiştirdi
Kıbrıs Türklerini tehdid edenier
Yunanlı tethişçiler değilmiş de

İngiHzler miş!

Atina 18 (T.HA.) — Atina rad-
yosu bu akşam Kıbns için yaptığı

Abdülkerim 250.35, ikineiliği ka- hususî neşriyaiuıda tKıbnstaki
zanan Mısırlı 2.53.57, Haydar ise
25807 yapmışlardır. (Tafsilât alün-
cı sahıfemizdedir.)

Türk ve Yunanlılar» adı altmda bir
konusrna yayınlamıştır. Radyo bu

(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de)

— Dörtl« KonferiMi toplındı —
— Gaıetler —

•«DORT BAŞ1 MAMUR ..»

Orijinal Boyut : 5 * 10 cm
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Deniz kızı kime bağh?
YAZAN: HASAN-ÂLİ v YÜ CEL

(Baştarafı 1 inct sahıjede)
•Idı (1191). Fakat deniz kızı, ona da
yâr olmadı. Richard adadan ayrılır
aynlmaz eski belâlısı Komnen in ak
rabasından bir papaza teslim oUnak
istedi. İngilizler, bu tertıbi bozdu-
lar. Bu çapkın sevgilîyi eller.nde
tutamıyacaklarını anlayınca da 100
bin altına Templier sövalyelenne
«attılar.

Yeni âşık, çok sert, çok haşindi-
Akdeniz güzelini sertliklerine sab-
redemez hale getirdi ve bu yüzden
isyan ettirdı. Zorla visaline ereau-
yeceğini anlıyan dindar şövalye, .ek
rar Richara'a müracaat etti. K-zı
eski sahibine geri verdikten sonra
Suriyeye çekip gitti. Richard, bu
sefer onu kendisi almadı; tacım,
tahtını kaybeden Kudüs kralı Su-
signan'a hediye etti. Hanlı şu oldu,
bu oldu; Mısır Memlûkleri, Anado-
lu beyleri onun vuslatı paşinde koş
tular. Ama Cenevizler, daha sonra
da Venediktiler buna nail oldular-
Gene 5u oldu, bu oldu; tâ Viyana-
lara kadar Avrupa içlerine, İrana
yürüyen, Mısırı, Hicazl alan baba-
yiğit Osmanlı, kendi mülküne kat-
tığı doğu Akden zden sık sık ge-
çerken bu cazib, fakat fettan gü-
zelin göz süzrrelerine kayıdsız ka-
lamadı. Nihayet ona tutuldu.

Bu aşk macerai'nm Hammer'deki
h kâyesi pek güzeldir. Kanuninin
oğlu Selim II., c'aha şehzadeliği za-
manmda, Kütahyadan bir Y'hudi
tanımıştı. Portekizde iken Don Mi-
ches, sonra Nasi Jozef olan bu Ya-
hud', Kanunî devrinde İstanbula
gelmis; Portekizde bulunduğu sıra-
da zorla girdiği Hıristiyanlığı istan-
bulda delice aşkına tutulduiju bir
Yahuc'i güzeli için bırakarak .»k-
rar Muevi olmuş ve bu ismi al-
mi|tı. Hediye mücevherler, hele
içkı düşkünü şehzadeye mnduğu ne
fis şarablarla onun bezmine çırmiş,
mahremi ve nedimi olmuştu B 1 ıç
kiler içinde Kıbns şarabı, Sarı 3e-
limin pek hoşuna gidiyorau. Bir
gün o nefıs şarabla kafayı tiUüli-
yen Selim Han, Jozef'i kucaxladı:

— İsteğim yerine gelir3e *eni Kıb
ns kralı yapacağım! ..

Dedi. Kanunî ölüp tahta jiKinca
bu emelini vezirlerine açıkladı. So-
kullu buna pek tarsftar görünme-
di. Fakat Jozef, durmadan yeni pa-
dişahı kışkırtıyordu. Evin n kapısı-
na «Kıbns kralı Jozef» diye yaz-
dırmıştı. Bu arzusunun gerçekleş-
mesi için yanıp tutuşuyordu. Sanki
adayı Hıristiyan eden mühtedi ve-
ya kâfir eski Jozef in günahına kar
51lık, Hıristiyan olduktan sonra tek-
rar Yahudiliğe dönen bu yeni Jo-
zef, zamanın padişahını tesvık e-
derek adayı ele geçirmek istiyor-
du. Bunu imkânsız görmek de elin-
den gelmiyordu. Naıl eörebilirdi ki,
koskoca vezirlerin, pek muhteretn
ulemanın, huzurunda el pençe di-

van durduklan padişah, Belgrad dö
nüşünde ayağına kapanan Jozefi
yerden kaldırıp boynuna sarılıyor,
ona bu derece açıktan muhabbet
gösteriyordu Naksos ve 12 Sıklâd
adalarınm dükası olacağını kulak-
larile Sultanın ağzından ışitip de
bunu lâtifeye almak olur muydu?

Sokullu Mehmed Paşa, Joznfın
yeminli düşmanıydı. Venedikle mua
hedeyi bozup yeni bir lıarbe gir-
meyi istemiyordu. Fakat koca ve-
zirin dediği olmadı, Portekul. Ya-
hudinin söylediği çıktı. Çünkü E-
büssûd Müftiyyül'enam Efandi, şöy-
le bir fetva verdi:

«Sâbıkaa bir vilâyet dâr.ı İslâm-
dan olup bâde zaman kuüar-ı hâk-
sâr müstevli olup medâris ve me-
sâcidin harab ve muattal vs menâ-
bir ve mehâfilin küfiir ve dalâlrt
ile malâmal ve nice dürlü ahvâl-i
habise ile Din-i İslâma ihanet kasd
eyleyüp, ve etraf-ı âleme evzâ-ı
kabîhalann işâret eyleseler, Padl-
şah-ı dinpenah Hazretieri hamiy-
yet-i islâm muktezâsınca diyir-ı
mezkûrn küffâr-ı hâksâr elinden a-
luo Dar-ü'-T«1îma ilhak «•vlernejre
azimet ve hintmet buyursalar sâihı
kaa mezkûr keferenin tasarrufla-
rında olan ahar vilâyetler musalaha
olundukta ellerine verilen ahidnâ-
mede mezkûr vilâyet dafaü olrcakla
şeriati mutahhara mucibince mez-
kûr ahitnâme nakzına azimet bu-
yurmalanna mâni olur mu? Bryaıı
buyrula. El-cevab: Allahu â'lem,
aslâ mâni olmaz...»

Fetva burada bitmiyorıu Ebüs-
sûd Efendi, Hicretin altıncı yıhn-
dan on yıl sonrasına kadar yapılan
ahidnamenin bir sene geçinc? N>-
zulup Mekkenin fethedıldığini mi-
sal gösteriyordu. Kıbrısm .ıiT.ma-
sına bu fetvaya dayanılarak karar
verildi. Jozef n istediği olnmşfu,
fakat a'il arzusu yerine g3İcmedi.
Ola ola lâfzî bir düka unvanını a-
labildi. O da Kıbrısm değil, on iki
Siklad adalarınm Çünkü deniz kıa
Osmanlıya kendini verdi; ttanlı dö-
ğüşırelerden sonra Venedikli âşı-
ğm kollarmdan zorla koparıVp ele
geçirıldiyse de Jozef bu düğüaün
parsasını tophyamadı. 300 yıl ka-
yıdsız, şartsız, nazlı, süslü ve ter-
biyeli bir «odalık» gibi Türkün ha-
reminde ve haı'iminde rahatça ya-
şıyan Kıbns, korkak bir padişalı-.n
vehmile, bir zamanlar elinde Jccn
onu 100 000 altır.a satan İngiliziîre
680 yıl sonra ucuz pahalı kiraya
verildi.

Şunu apaçık söylemeliyim ki, Kıb
ns adlı bu deniz kızı yüzünü ne
yöne çevirir - çevfacin, kuyruğu
ve deniz mahlûklarına benziyen *a-
rafile Anadolu topraklarma bağiı-
c'ır. Dünya harit?sına basitce 'Jİr
göz atmak, bu hakikati açıkça gör-
raeğe kâfi değ 1 midir?

Şeker
kampanyası

başladı
(Baştarafı 1 inci sahifede)

pancar fiatlannın arttınlması hu~
susunda hükûmet nezdinde teşeb*
büse geçmiçlerdir.

Yeni mahsulün şekeri bir hafta
sonra satışa arzedileoektir.

Alpullu fabrikası yann
kampanyaya başlıyor

Ankara 18 (Telefonla) — Şeker
şirketinden öğrendiğimize ğöre, Al-
pullu şeker fabrikası yeni mevsim
şeker kampanyasma 20 temmuzdan
ıtibaren başhyacaktır.

İlgililerin söylediklerine göre, bu
sene kampanyaya bir ay evvel baş
lanacağından pancar zürraının he-
nüz büyümemi; olan pancarı sat -
mak istememesinı önlemek üzere
şeker şirketi pancar müstahsiline
temmuz ayında vereceği pancarm
kilosu için 2, ağustos ayı içinde
vereceği pancar için de 1 kuruş
prim ödiyecektir- Bu suretle geçen
senelere nazaran pancar alım f at-
larında bir miktar yükselme ola-
caktır ve Şeker Şirketi pancan 9
kuruş 80 santimden satm alacaktır

Gene ilgililerin bildirdiklerine gö-
re, geçen senelere nazaran bu yıl-
ki psncar mahsulü memnuniyet ve-
ricidir. Pancar mahsulünün bol ol-
ması sayes!nde önümüzdeki mev -
simde şeker sıkıntısı çekilmiyecek -
tir.

Beyana Sabi mal'ar
hakkında sirkiiler

Comhar Reisi ile Kral
Faysal Bursada

(Baştarafı 1 «nci sahiiede)
leri erkânı elduğu halde bu ak*
|am saat 1920 de fehrimize gel-
mişlerdir,

Irak Kralı ile Cumhur Reisimlzi
ve Irak Veliahdini Yalovada Bur-
sa Valisi, Belediye Reisi,, mebus*
lar, geaeraller Müddeiumuml.
Merinos Müessesesi Müdürü, ba-
•ın mensublan karşılamışlardır.

Yalovadan saat 16 30 da hareket
•den Kral ve Cumhur Reisi Gem-
liğe gelincey<« kadar yol boyunca
halkın büyük tezahüraü ile karşı-
lanmışlardır. Gemlik sun'î ipek
fabrikasını gezen Kral ve Cumhur
Reisine burada izahat verilmiştir.

Kral ve Cumhur Reisme Bursa-
Llar parlak tezahürat yapmışlardır-

Kral Vali köşküne, Cumhur
Reisi de Merinos fabrikasma git-
miştir. Cumhur Reisi ve Kral ya-
fm Merinos fabrikası, İpekiş ve
diğer fabrikalan. türbeleri, Yeşil
camii, tarihî camileri gezecekler,
saat 18 de Mudanyaya hareket
ederek Savarona yatına geçecek"
ler ve istanbula dcneceklerdir.

Atîna radyosu Kıbns
işinde ağız değiştirdi

İspai hakkı meselesi
„ (Baştaraft 1 inci sahifede)
Bilindiği pibi aralannda dört es-

ki vekil buhman (Fe*hi Çelıkbas,
Muhlis Ete, Enver Güreli; Seyfı
Kurtbek) 11 mebus, Meclisin tatile
gireceği günlerde isr>-t hakkı tek-
lifini yapmışlardı. F \ D. P. liler
tarafından iyi karsıl-rmıyan bu tek
lifi destekleyen D. P. liler de vardı.
B. M. Meclisinîn tatüe girmesi do-
layısile görüsülmesi önümüzdeki
döneme bırakılan isuat hakkı tek-
lifî son sünlerde Ankarada. yeniden
günün başlıca mevzuu haline gel-
miştir.

Teklif ssh'b'erlnden A5n mebu-
su Kasım Küfrevî ve bezı mebus-
Isr. öğrendiğimize pör». bu hususta
izahat vermek üzere D P. Genel
ld=re kuruluna çağ;nlmışlardır.

SÖ5'lendiğine söre bu strsda meb-
uslardan biri «İspat hakk; tekl'fi-
nin» eski Adliye Vckiîi HaUl Öz-
yörüğün Meclis koridorlalnnda ken
dilerine vaki ısrar ve ysrdım vaid-
leri neticesinde hazırladıkbnm,
h-lbuki Halil Özyörüğün bilâhare
Aydır.daki nutku ile teklif sahibi
mebuslar için çok ağır sözler «ar-
fettiğini biHirmiştir.

Bunun üzerine Halil Özyörük de
Genel İdare kuruluna çağın'mış ve
diser mebuslarla vüTlesWri1rn^'r-

Haül özyörüğün Genel Kurulda
neler söylediğini öğrenmek müm-
kün olamamıştır.

Diğer taraftan Ankarada intijar
eden Hakîmlyet gazetesinde l l meb
usun Haysiyet Divanına vrilecek-
lerine Hair bir haber çıkmışsa da
D. P. Haysiyet Divanı aza'anndan
sslâhiyetli bir zat kendilerine böyle
bir dosya gelmediğini, haberin aslı
olmadığmı söylemişür.

D. P. Genel idare kurulu bugün
d« toplanmış ve gündemindeki
mevzuları görüşmüstür.

(Baştnrafi 7 inct
yaymındj, bir müddettenberi Tür-
kiye ve Kıbns Türkleri aleyhinde
güttüğü kampanyayı elden bırak-
mış ve Türk - Yunan işbirliği ve
dostluğundan bahsermiştir.

/unanh spiker, Kibns Rumlan-
nın Türklere karşı düşmanra ni-
yetler besleme- iğini bütün »?hrik
ve Dropagandalann İnsilizler t»ra-
fır.t'an yapıldığını, Dr Fazı] Küçüğe
Çöpderilen ölüm tehdidlerinin de
İngüizler tarafından yapıldığını
iddia etmis ve kanla yazıİTitş mez-
kûr mektubun «sahte olduğurun
meydan çıkanldığım» kaydetmij-
tır-

Yunanlı spiker, bundan sonra
sda Türklerinin istiklâl için «Rum
karde=leri yanında çalıştıklanm»
bu işbirliğ sayesinde İn:iliz propa-
gan'-'asının baltahndığım söylemiş
ve Türklerle Rumlan hiçbir şeyin
«ayırmadığını» İngiüzlerin bunu
bahalamağa çabştıklannı kaydet-
miştir.

Atinaya göre Batı Trakyadan
Türkleri İngil:zler kaçınyormuş
Atina 18 (THA) — Geçenlerde,

Yunan ve Mısır piyadelerinin Trak
yada (!) müşterek manevralar ya-
pacağma dair bir haber ortaya ata-
rak alaylı tefsirlere yol açan Atina
gfzeteleri bugün de Batı Trakya-
dan Türkiyeye iltica eden Türkler
hakkmda şunlan yazmaktadır:

«Türkleri Batı Trakyadan Tür-
kiyeye kaçıran, burada geniş faali-
yet gösteren İngiliz İntelligence
Service'in adamlandır•»

Atina gazetesi, mezkûr h / T
hakkında tevsik edici herhangi DÜT
malûmat vermemekte ve bu iddıa-
lar hakkında isim vermek lüzumu-
nu duymamaktadır.

İzmirde büyük bir
orınan yangînı
(Ba&nrait 1 mrt iahıie<ie)

] retlerile yangını söndürmek için
çalışmakta iseler de çok şiddetli
esen rüzgâr buna mâni olmaktadır.

Halk heyecan ve korku içerisinde
sokaklara dökülmüştür. Şu dakika-
da yangının Büyük Yamanlara doğ

| ru yayıldığı görülmektedir.
I Ysngın, 85.000 nüfuslu Karşıyaka
1 kazasını tehdid etmektedir. Biraz
| evvel İzmir itfaiyesi bütün teşki-
lâtile yangm mahalline hareket et-
miştir.

Kars zafer âbidesi
I Ankara 18 (a.a.) — (Karsı tanıt-
ma Demeğinden:)

Serhad kalesi olup pek çok kah-
ramanlıklara srhne olan Kars müs-

' tahkem sehrinde, yarım milyco ve-
ya 600 b'n îiraya bir «Kars zafer

< abldesi» nin dikilmesi kararlaçbnl-
l mıstır.

Âbidenin temeli, 1855 yılında ka-
zanılan ve Anadaoluyu istilâdan
kurtaran «büyük Kars zaferi» mi-
zin 100. yıldönümüne rastlıyan 29
eylûl 1955 perjembe günü yapıla-
cak büyük merasimle lembolik o-
larak atılacakür.

(Bn$ttıraf\ J inci «n w

maralı sirküleri aynen bildiriyo-
ruz:

K/992 sayılı karara istinaden neş
rolunan 1 saylh sirküler gereğ'n'-e
beyana tabi tutulan ve satışı her
ne surette olursa olsun devri tesli
mi ve bulunduklan yerlerden nak-
li men edilen mallardan,

1 — Tacir olup da Iştigal sahaan
dışmda kalan ve beyana tâbi msl
lan veya tadr olmadıklsn halde
avnı mallan elinde bulunduranlar
2 nci maddenin B ve C fıkralann-
daki istisnalar mahiuz kalmak v.ze
re ithalâtcı ve toptancılar beyanna
melerine dereettikleri mallan anrak
Iktisat ve Ticaret Vekâletinin veya
tavzif edeopiH tesekkWl«»rm verp-
eekleri belgelere İstinaden satabi-
lecekler veya Vekâletce t=h* * olu
nan yerlere teslim edeceklerdir.

2 — A1 Sanaieiler (Mağdencller
ve sansici vasfını haiz müteahidler
dah:l imalâtcılar) ve kflcük ranıt
erhabı beyan ettikleri mallarla,
münhasıran fmalâta ve bunlann is
timaline, îstihlâkine, sevkı'yatma,
satıs ve teslimatuıa ve bu mallarla
tesislerinin !n«>» veya itmamına de
virrı e^eceklerdlr. _

B) îthalâtcı ve toptaneılann 1 «a
yılı sirkülerin nesrinden evvel jjiriş
fkleri re«roî fc>ahhüdler için ith'l
veya işt:rak ettikîeri mallar, taahhüd
ettftleri fhtivaclara infnsar ett:ril
mek ve bu cihetler tevsik olunmak
şartile ta?bhüdün mevzuunu yeri
ne eetirebileeeklerdir.

C) İhracatcı ve tontaneılann fab
rika,, turistik otel gîbi inşaat ve
tesisat içta sureti mahsusada ithîl
ettikleri veya satın aldıklan mallar
ihtiyarlanna münhasıı- kalmak ve
hu rfhetler tevsilc edilmek şartile
B fikrannda'-d istisnaya dahildir.

, D) Beypra t'bi tuhılmus mal-
| lardan. evv^îce İktisad ve Ticaret
VeVâleti veva tavzif ertiği tesek-
küller taraf-ndan tahsis ve tevzi-
leri y8pı!mıs olanlarla yeniden
tahsis ve tevzii yaoılaeak maH-̂ r'n
trhsis v» tevzi Jslerine ve alâka-
hlarea btm'ann imal, istihsal ve
istihüVierile satışlanna devam o-
lnna'-aktır.

Cenevre Konferansmda
beklenmedîk bîr hâdise

.... muv?Vkpt Vahul
yolu ile ithal etikîeri 1 numaralı

ı sirkülerde yazılı mallar icin evvelre
'îumî'uöe vermîs olan b̂ vgnraTr̂ e
nin kopyası alâkablar tarfından ma-
halîin en büyük mülkiye âmirine
veya tavzif edeceği tesekkü! mües-
se veya daireye kaydettirilir. Bu
gibi ma'lar ancak mezkûr merci-
lerden alınacak belgelerle icab
eden yerlere nakledilebiir. Bu bpl-
geler nakledildikleri yeıin en büyük
"IÜIVİVP prrırirp veva fvTif Mece
ği teşekkül, müessese veya dairp-
ye teslim olunup kahii'ü muvakkat
müdc'eti içinde muamelesi yapıhr.

3 — B3yannameye dercedilen
mallann 1, 2 nci maddelerde yazı
lı esaslar haricinde her ne suretle
olursa olsun satalması, devri, tesli
mi, istimali ve itilâki ve nakli ya
saVtır.

Bilindiği gibi bu memnuivet hiîâ-
fina hareket Millî Korunma Kanu
nu-nun 21 inci maddelerile veribniş
ŝ V >ıîi'pte ictinar'en avnı kpnunun
55 ici madd<?s'nin 6 nci bendi delâ-
let'le 54 ünĉ i maddesinin 1 inci ben
cide yazıh cldıığu vechile 10 bin
1T=V= kad^r ağır Dara cezası il» bir
likte 6 avdar. 2 seneye kadar hapis
rezasuıı müste'zimdir. Bu rara ce-
zalan 5435 sayılı kanunla 1500-30000

4 — Aşağıda adlan yazılı teşek-
kül, müessese, cemiyet ve daireîer
15-7.1955 tarihli 9055 sayılı Resmî
Gazeteda neşrolunsn 2 numaralı
sirkülerin 1 inci maddesile beyana
tâbi tutulan mallann satılmalanna
her ne suretle olursa olsun devir,
tesüm ve bulunduklan yerlerden
nakledilmelerine dair memnuiyete
tâbi değildir.

İktiîadî Devlet teşekkülleri, 3460
sayılı kanuna tâbi teşekkül tnuts-
se ve ortaklıklarla bunlann veya
devletin is«rak ettiği şirketler. Milll
Korunma Kanununa çöre knnı'ımuj

jolan Petrol Ofisi ve Et Bal>k Ku-
'rumu, NATO Teşkılâü, Tanm Sa-
I tış Kooperatileri ve bunlann blr-
lfltleri menafii unaumlyeye hadlm
cemiyctlerden Kızılay, Türk Hava
ve Çocuk Esirgeme Kurumlarile,
bilûmum resmî daireîer umumî ve
husus! müöıak bi ; | e l i teeakkül-
lerle işçi Si»oı-t"'~rı <s ve işçi bul-
ma Kurumu gibi teşekkül ve mü-
esseseler.

(Bagtarafı 1 inci sahifede 1
İlk toplanbya baçkanlık eden Ei-

senhower evvelâ söz alnııs ve
dünya banjına nasıl vanlabilece-
ğini anlatmiftır. Bundan sonra
Fransız Basbakanı ile İngiliz Baş-
bakanı da görüşmüşlerdir. Her
üç nutuk da. en mühim meselenm
Almanyanın birleşm«si olduğuna
işaret edilmiştir.

Görünürde batılı devletler tra-
sında koordine bir programın mev
cudiyetine rağmen, Fransız Bas-
bakanı Faure'nin, demecmde ileri
sürdüğü bazı tekliflerin Amerikaiı
iüarecileri bazı hususlarda endi§e-
lendirdiği anlaşılmaktadır. Yetkili
mahüller BirLsşik Atnetikanuı
Faure tarafından serdedilen Dazı
hususlan tamamile tasvib etmedi*
ğmi ıhsas etmislerdir. Fransı»
Basbakanı, silâhlann azattılması-
nın millî bütçeler yolu ile kontrol
edilmesi fikrini ortaya atnus, ve
Almanyanın. genel bir Avrupa
güvenlik tesküâtına ithalinden
bahsedilmistir.

Bu nutku Amerikahlar biraz so-
ğuk karşılamıslardır. Amerikan
heyetinin bu husustaki fikrini açıJı
layan resmî bir sahıs, Amerikan
devlet adamlannın bilhassa ıki
nokta üzermde durarak bunlardan
bahsedilmesini daha evvelce almi|
olduklan kararlara uygun bulma-
mışlardır. Bu iki husus Milletler-
arası Güvenlik ve Silâhsızlanma
bahsinde bütçe kontroludur-

Amerikanın görüşüne göre silâh-
sızlanma bahsJıde bütçe kontrolu
ışe yaramaz bir tekliftir. Zira
Sovyet Rusya Malik olduğu muaz-
zam, kara, hava ve deniz kuvvef
lerine yaptığı masraflar hakkında
açık malûmat vermemektedir. A-
merikalılan en ziyade hoşnudsuz"
luğa sevkeden diğer mesele de.
Faure'in pazar günü Başkan Eisen-
hovver'in villasında üç batılı dev-
let adamlan tarafından kararlaş-
Unlnus meselelerin üstüne çıkmıs
olmasıdır.

Eisenhower, Rusyanın, Almanya-
nın yeniden birleştkilmesi iş>r»
yanaşması halinde batının Sovyet"

ller Birliğine yeni garantiler veril-
imesini gözönönde tutacağını a-
çıklamış, soğuk harbin tevhd etü-
ğ- korkulara son verümesini
ve Abnanyanın yeniden birleştiril"
mesi için doğu ile batı arasında
müzakereler yapılmasını istemiş-
tir.

Birlesik Amerika Cumhur Bas-
kanı aynı zamanda Atom harbi

| tehlikelerini ortadan kaldırmağa.
Bütün beşeriyetin atom enerjisın-
den faydalanmağa ve dünyanın ner
tarafmdaki Demir Perdelenn yıkıl-
masına yol açacak 6 maddelik bir
program derpiş etmiştir. Başkan,
süâhİEnma masraflannın bütün
dunya devletleri için ezici bir yük
teşkil ettiğini hatırlatjnıs ve bu
masrafların indirilmesinden dün-
yanm geri kalmış bolgelerine ık*
tiaaden yardım edilebileceğini ha-
tırlatmıştır.

Edenln plânı
Eisenhow, Avrupa güvenliği ko-

nusû ile ilgili muayyen teklifier
serdetmemiş, fakat Rusya, Alman-
yanın yeniden birleşmesi netice*
sinde kendisini tehlikede hisset"
tiği takdirde. Birlesik Amerikanın
Sovyetler Birliğine munzam ga-
rantiler vermeğe hazır olduğunu
söylemiştir.

Ingiltere Basbakanı Sir Anthony
Eden, şu hususlan ihtiva eden bir
plân serdetmiştir:

1 — Büyük Britanya, dünya gü-
venliğini teminat altma almak için
Birlesik Amerika, Sovyetler Bir-
lıği, Fransa ve yeniden bırleşmış
bir Almanyayı ihtiva edecek bir
güvenlik paktma iştirake hazırdır.

2 — Büyük Britanya. dünya dev-
letlerile askerî kuvvetlerin tahdi"
dini müzakere arzusundadır. Eden,
Almanyamn Batı ve Dogusundakı
devletlerin kuvvetlerinisn tehdidin-
den bahsetmekle beraber , bu ıreno
leketleri ismen tesrih etmemiştir.

3 — Dört Büyüklerle Almanya-
nın dahil olacaklan mutasavver
kontrol sistemi kurulabildiği
takdirde, bu sistemin dünyanın
diğer bölgelerlîie teşmili için gay-
retler sarfedilecektir,

4 — Büyük Britanya, Doğu ile
Batı arasında <rgayriaskanieştiri>
miş bir bölşe» kuruhnası imkân
ve ihtimallerini tetkike hazırdır.

Emniyet tedbirleri
Cenevre 18 (A.P) — Cenevreli-

ler. Başkan Eisenhovver ile Sovyet
Basbakanı Bulganin için alınan an
niyet tedbirleri arasındaki farkı
görerek hayretler içinde kalmak-
tadır.

Eisenhover'in göl sahilindeki
villâsınm etraf'nda ateşe hazır
mf.kfeıelitüfeklerile İsviçreli asker-
ler dolaşmaktadır. Bulganin'in viiâ-
lasında ise bir tek asker göze
çarpmamaktadır. (

îngiltere Basbakanı Eden'in ka-
P'.smı bir tek asker bekkmekte-
dir. Bir asker de Fransız Basba-
kanı Ergar Faure'un kapısaıda bu-
lunmaktadır.

Dün E:senhower'in villasında do-
kuz silâhh asker görülmüştür.
Bununla beraber, tahmin »dildiğine
göre, Bulganisı villînın duvarlan
arkasmda ve evi yoldan saklayaıı
yeşillıklerin arasındaki muhafızlar
tarafından emniyet altına alınmış-
hr.

Sovyetler Birllginfaı teküfi
Cene^re 18 (AP.) — Sovyetler

Birllği Basbakanı Nikolai Bulganin
bugün 4 Büyükler Konferansının
öğleden sonraki toplantısında, Ku -
tey Atlantik Muahedesi Teşkilâti
(NATO) ve diğer bölge ittifakları-
nın yerlerini alacak umumî b r gü-
venlik teşkilâti yolunda ilk adım
olmak üzere Avrupa memleketlerin
dekl bütün yabancı askerl kuvvet-
ler mevcudunun derhal «dondurul-
masını» teklif etmiştir.

( Bulganin, bunu, Amerikan - In-
I giliz ve Fransız liderleri tarafın -

dan daha evvel ileri sürülen yeni
tekliflere cevaben serdetmistir.

Sovyet Başbakanl, Batının ileri
sürdüğü bütün tekliflerin ihtimam-
la tetkik edileceğini söylemişür
Fakat Rusyanın gayesi barız ola -
rak, her şeyden evvel NATO'yu da-
ğıtmak ve Baü Almanyanın yeni -
den silâhlanmasını önlemekür. Bu
husus, Bulganinin tekliflerinden is-
tidlâl edilmektedir.

Sovyet liderı, netice itibarile mü-
lâyim bir şekilde konuşmus ve Rus
ya için mutad olan tarizlerden ih -
timamla kaçınmıştır.

Sovyet Basbakanı Bulganin'in Av
rupa güvenliğine mütedair ileri
sürdüğü tekliflerin mahiyeti şudur:

1 — Bütün Avrupa devletleri ve
Birlesik Amerikanın iştirakile. ih -
tilâflann halli için kuvvet istima -
linden kaçınılacağı hususunu mü -
beyyin bir andlaşma yapılması, hâ-
len Avrupa toprağında bulunan bü-
tün yabancı kuvvetler mevcudunun
dondurulması,

2 — Kuzey Atlantik muahedesi
teşkilâti, Bab Almanyanın yeniHtn
silâhlandırılmasma yol açan Parls
muahedeleri ve Doğu Avrupadaki
komünist memleketler arasında NA

TO tipinde bir teşkilât kuruiması-
nı sağlıyan Varşova muahede îniTi
iptali ve bu tesekküllerin yerinı a-
lacak ve Avrupanm umumuna sa-
mil yeni bir kollektif güvenlik si s-
temi kunılması.

Krntçefin samlmiyeti
Cenevre 18 (AP.) — Amerikan

ve Rus liderleri bugün Cenevrede
ilk defa karşılaştıkları sırada Rus
komünist part'sinin bknaz, kısa
kesek şefı, Nikita Krutçef, Başkan
ELsenhower'e el slkışmaya hazır-
lanan Sovyet Savunma Bakanı Ma-
resal Zukofu ftdeta dirseği ile itik-
liyerek kendisine yol açmış ve A-
merikan Devlet Reisine sokularak
Ejsenhower'in eLni kavramış ve
öbür kolu ile geniş hareketler ya -
parak «Bay Başkan, size Zukofa a-
id bir aile sırn açıklamak istiyonım.
Zukofun kızı bu hafta Rusyada ev-
leniyor. Herhalde kızmtn nikâhın -
da bulunmak isterdi ama, sırf si -
zinle görüşmek için buraya geldı»
demiştir.

Arada tercümanlık yapan Büyük
Elci Charles E Bohlen'ln anlattı-
ğına göre, Eisenhower tebessüm et-
miş ve bir şeyler söylemek isterken,
Krutçef, büyük bir samimiyetle
Eisenhower'in elini sallamakta de-
vam etmis. ve: «Evet evet, sırf sizi
görmek için kızının düğününde bu-
hınamadı» diye tekrarlamıştır.

Bu muhaverede hazır bulunan di
ğer bir Amerikan idarecisi, sonra-
dan gazetecilere demiştir ki: «Cum
hur Başkanının sırtını neredeyse
sıvazlayıp ona «İKE» diye hitab e-
decekti.»

İkinci Dünya Harblnd«nberi ilk
defa Eisenhowerne görüsen iri göv-
deli Mareşal Zukof, Kıutçefin bu
^jm^miMahaJgFİ kf rjfs'HU, »esi-
nı çıkarmadan vaziyeti »eyretmiş -
tir.

Ticaret Vekilînin &m
akşamki konusması

(Baştarafı 1 inci sahifede)
bu iddiamızı ispat edecek ve Oze-
rinde dikkatle durulacak neticeler
vermlştir.

Sizlere bunlardan blr kaç mlsal
vereceğim Meselâ inşaat çivisini
ele alslım. En çok 954 yılında 3597
ton ithalât yapılmıştır. Halen kat*î
neticeleri almmış bulunan Ankara,
İstanbul, tzmir ve Adana vilâyetle-
rindeki tesbitler neticesinde 2 mil-
yon 222.874 kilo inşaat çivisi bulun-
duâu eörülmüştür. En çok sıkmbsı
cekildigi söyienen in«aat çivisinin
bu miktan ise en fazla ithalât va-

qn geçen seneki miktann 2/3 ve
ondan evvelkinden yaoılan ithalâ-
tm ise 2 veya 3 misli fazlasıdır.

Gene bu dört vilâvette 103 215
kilo nal mıhı tesbit edilmiştir. Bu
miktar ise geçmiş yıllar ithalâbnın
1'4 üdür.

Gene darlığı ısürab haline geti-
ıilen kalayın da dört vilâyetimizde
141-921 kilo mevcud olduğu görül-
müştür »

Ticaret Vekili müteakıben demir
hakkında da rakamlar vermiş ve
şöyle demiştir

— «949 yılında Türkiyeye ithal
edilen demirin senelik miktan 22
bin tondan ibarettl. Karabük fab-
rikası da 115 bin tonluk kapasite-
sine mukabil ancak 76 bin ton in-
şaat demiri imal ediyordu. 954 yı-
Imda ithalâtım'z 74 bin tonu bul-
muş, Ksrabükün imalâtı ise 143 bin
tona yükselmiştir.

955 yıhrun 5 aylık müddetinde
ithalâtımızm yekûnu 46 bin ton-
dur Bu geçen seneki ithalâtımızm
yarısındar. çok fazla 949 un «ene-
lik ithalâtına göre de yüzde 100 yük
sektir.

Şimdi de son alınan bevanname-
lerdeki stok miktarını gözden £*e-
çirelim. Anksra, İstanbul, İzmır ve
Adanada tesbit edilen demir mik-
tan 43.708,375 küodur. Bu miktar
yalnız geçen yılki demir ithalâtı-
nm değil, 949 daki Karabük fabri-
kasınm imal ettiği yıllık inşaat de-
miri miktnnnm 2 >Z üdür.»

Ticaret Vekili bundan sonra dört
vilâyette tesbit edilen stok mallara
temasia şöyle demiştir:

— «İç ve dış olmak üzere 26.301
aded kamyon ve otomobil lâstiği
görülmüştür. Bunlarm içinden 17
bine yakını yeniden ihtiyac sahib-
lerine dağıtılacak durumdadır.

Bundan başka bazı nevileri kilo
ve bazı nevileri metre ile öîçülüp
tartılması mutad olan borulardan
3.326 259 metre tesbit edilmiş, buna
ilâveten de 5.213 752 kilo demir
boru tesbit edilmiştir.

İmalât sahiblermin eündekilerinin
dışında bunhrm da mühim bir kıs-
mı yeniden dağıtılacak vaziyette-
dirler.

Bugün yukarıda verdiğim bütün
rakamlar son defa hükûmetçe alı-
nan tedbirlerle memleket içinde

Egede tütün tarlaların
da 40 lon demir ele

geeirildi
(Baştarafı 1 inci sahifede)

Korunma Kanunu hükümleri ?«"
reğince muamele yapılmıştır.

Diğer taraftan bugün yapılan
bir ihbar üzerine şehirden 5 kilo-
metre mesafede bulunan Karafat
ma dağında bir demir deposu ba-
sılmıştır. Dağ yamacına yapılmıç
bir yeraltı deposunda ve tütün
larlalarına gizlemmiş 40 ton demu
ele geçirilmiştir. Demirlerin sahib'
hakkında kanunî muamele yapı!"
mıştır.

Gene bugün İktısad ve Ticaret
müfeitişleri tarafından yapılar
bir baskın neticesinde İO(ıO metr»
galvanizli boruyu fahiş fiatla satan
bir firma vakabnmış ve beyfiyet
bir zabıtla tevsik edılerek firma
sahibi Vilâyet İhtıkâr Komısyonu-
na sevkedılmiştir. Öîe yandan bu-
gün şehrimizde bir tacire aid 6 ton
sud kostik, kamyonla Menemeoe
sevkedilirken jandarmalar tarafın*
dan ele geçirilmiştir..

Sud kostiğe aid beyannamenin
verilip verilmediği tahkik edilmek-
tedir.

Şehriraizde beyannamelerin
tetklkine devam ediliyor

K/982 sayılı Vekiller Heyeti ka-
ranna istinaden tesbite tâbi tutu"
lan 16 madde hakkında verilen
rral beyannamelerini tetkikle vazi-
feli komisyon dün de vilâyette ça-
lışmalarma dsvam etmiştir Be-
yannameler gruplara göre tasnif
olunmakta, müteahhidler, ıktisadS
devlet teşekkülleri, imalâtçılar ve
satıcı elindeki mallann miktarlan
ayn ayrı tesbit edilmektedir. Tas-
nif neticesinde tüccann elindeki
mal anlaşılacak ve bunun piyasava
arzı için Vekâletin emri beklene-
cekür.

Dünkü toplantıya Tjcaret V*-
kâletinden bes müfettis de iştirak
etmiştir. Alınacak liste neticesinde
bu maddelerden ithaltae lüzum
olanlar varsa Vekâlet bunlann te-
minine çalışacaktır.

Beyanname için verilen müddeti
geçiren bir kaç firma bazı maze-
retler ileri sürerek beyarmameleri-
ni vermişlerdir. Bunlarm durumu
-f-eîenmektedir.
BeyannanM veraı nüesseseıeriıı
aranmasına benüz başlanmadı
Dün çıkan bir akşam gazetesi-

nin bazı müesseselere baskınlar
yapıldığına dair verdiği haber doğru
değildir. Yetkili kaynaklardan al-
dığımız malûmata göre, dün hlç
bir baskın yapılmamışür.

Ticaret ve İktısad Vekâleti mü-
fettişleri şimdilik beyannamelerin
sıhhatinl tetkikle meşsruldürler.
Bilfhara beyanname sahiblerinin
dapo. ardiye, veya msğazalarmda
aramalar yapıhnası muhtemeldlr.

thbar vukuur.da Kaymakamlarn
doğrudan doğruya harekete (foç-
mesi için, tebligat yapılmıstır.. Hü"
kûmetin karaborsacılara karşı al-
nruş oldufu tedbirler neticesi, stkın-
tısı hissedilen pek çok cins eşya ve
mal pivasaya çıkmaktadır-

Yinnî sebzed dnha
Adliyeye verildi

Vilâvet İhtikân Tetkik Komis-
yonu dün sabah saat 11 de Vali
truavini Astm Büyüklünön riyase-
t:nde toplanmıştır. Komisyon, 20
sebze ve mcyva saücısmı ihtikâr
vapmak ve etiket meoburiyetir'e
riayetsizlik suçlarile Adliyeye ver-
miş tir.

Bir bakkal dükkSnmda 30
sandık çivi bnlundn

Bursa 18 (Telefonla) — Bugün
Pazaryeri kazasında bir ihbar ü"
zerine bakkal Mehmed Ali ve
ksympederi ile oğlunun evinde
murakabe memurlarınca vapılan
?rama sonunda 15 sandık beyan-
name harid çivi bulunmuştur. İs-
tifçilik yapan her üç suçlu da tev-
kif ed:1mi=lerdir

Kavsçride bir şeker
muhtekiri vakalandı

Kayseri 18 (Te'.efonla) — Nu*
rullah isminde biri şeker tanzim
satışı yapıldığı yerden ald-ğı bir
kilo şekeri 230 ktıruşa sattığı sıra*
da emniyet memurlan tarafından
vakalanmıştır. Nurulîahın evinde
yapılan aramada 70 kilo şeker ele
"ı?çiril-nîctir.

Malatvada muhtekir ve
istifçilerle mücadele

Malatya 18 (Telefonla) — Bugün
muhtekir ve istifçilerle mücadele
mevzuunda vilâyette bir toplanü
yapılmıştır. Valinin riyasetinde ce-
reyan eden toplantıda muhtekir ve
irtifçilerle mücadele teşkilâti adı
altjıda bir teşkilât kurulmağa ka-
rar verilmistir. İki güne kadar ku-
ruiarak faaliyete geçecek olan teş-
ki'rt piyasavı sık sık kontrol ede-
cek, köy ve nahiyeerin en ücra
köselerine kadar yayılarak aramalar
yapacaktır.

tesbiti yapılmış bulunan 16 ihtivsc
maddesinin bir kaçının dört vilâ-
yetimizde tesbit edilmiş -niktarla-
rına aid rakamlardır ve bütün bu
mallar parası ödenmis, memleketi-
mize ithsl edilerek millî ekonomimi
ze mal olmuş ve mem'eket içinde
ihtiyac sahibi ve müstehlikin taleb-
lerini cevablandırmak icin piyasa-
ya arza hazır kıymetlerdir.»

Sıtkı Yırcalı, bunlardan çıkarılan
neticelere temasia sözlerine şöyle
devam etmiştir:

«1) Hükûmet memleketin ih-
tiyacı olan maddeleri ve en çok
darlığı hissettirilmiş olanlan ile
hakikî ihtiyaca kâfi gelecek mik-
tarda ve vaktinde memlekete sok-
muş bulunuyor.

2) Siyasî hedeflerle tertib edilmiş
bir iktisadî suikasd neticesi darlık
ve yokluk havası yaratılmak isten-
mektedir.

3) Bir takım politikacılar tara-
fınd?n yaratılmak istenilen bu ha-
va içinde bir kısım insanlann hasıs
bir takım menfaatler bakımından
suçlan teşvik ve teşçi edilmek su-
retile bu durum Istismar edilmek
istenmiştir. İşte biz bunlann tekra-
nna imkân vermiyeceğiz.»

Tarih İlâvemiz
İsfanbul haricindeki okuyucularımız

pakeileri gönderirken hangi
hususlara dikkat ehnelidirler

fAsırlar Boyunca İstanbul) isimli tarih ilâvemizin okuyucru-
lann.12 larafındar biriktırilmiş olan nüshalarının cildlenip ha-
zırlanînış eserle değiştirilmesine bugünden itibaren başlamıy
bulunuvoruz.

İstanbul haricindeki okuyucular da ellerindeki nüshalarr.
taahhüdlü olarab (250) kuruşluk posta pulu ile idarehanemize
gönderdikleri takdirde cildli eser adreslerine eene taahhüdltt
olarak gönderlecektir.

Bundan evvelki tarih ilâvemizde bazı paketlerin yolda kay-.
bolmas! veya vaktınde yerine gıtmemiş bulunması yüzünden
vâkı sikâyetlere meydan bırakmamak için İstanbul haricindeki t

okuyuculanmırn aşağıdaki hususlara dikkat etmelerıni, mua-
melenin selâmeti bakımından bilhassa rıca ederiz:

1 — Birikmış nüshalar (İstanbul Cumhuriyet gazetesi) ad-
resıne eKsiksiz olarak iple bağlanmış sağlam bir paket halinde
bulunduklan şehr.n po^tasına taahhüdlü olmak üzere tevdî"
edil=cektir.

2 — (250) kuruş olan cild ve posta ücreü ayn ve taahhüdlü-
bir mektubla gene gazetemiz adresine posta pulu olarak gönde-
rilerektir Bu mcktuba ayrı olarak postaya verilmiş olan paketin
taahhüd makbuzunun numarası bilhassa kaydedilmis, olacaktır/
Taahhiidlii olarak gönderilmiyen veya pul mektubunda paketin
taahhüd makbuz numarası bıldirilmemiş olan formaların zıya-
ından idaremiz mes ul tutulamaz Bu mevzuda sonradan yapılan
itiraz v» şikâyetler kabul edilmiyecektir.

3 — (Tarih İlâvesi Servisimiz) cildli eşerleri, bildirılen ad-
reslere ulaşmak üzere taahhüdlü olarak parti parti postaya tev—
di eJecektir. Eline paketi varmıyan okuyucumuz, en geç ağus-
tos sonıuia kadar bizi mektubla vazıyetten haberdar etmelidir-,
ler Bu takdirde servisimiz elindeki taahhüd makbuzu ile pos—
taya muracaatlp zıyaa uğrıyan paketi bulup sahibine göndere-,
cektıt Bir ay geçtikten sonra vâki olacak talebler kabul edil- ;

miyecektir.
4 — Eksik sayılar 15 kuruş mukabilinde idarehanemizden.

temin edilebileceği için tstanbul haricindeki okuyucularımız da
beher eksik sav için 15 er kuruşluk posta pulunu gönderdik-
leri mektuba ılâve edeceklerdir. Eksik sayımn ücretini gönder-r

memi% olan okuyucularımızın eserleri maalesef eksik olaral̂ .
cild'enin adres'erıne o şekilde yollanaeaktır. r

C.H.P, nin Dînar açık
hava toplantısında
dilsiz iktidan

bir
etti

(Baştarafı 1 inci tahifede)
Bu itibarla bugün C.HP. nin sı -

rasile Afyonun kazaları, Torbalı ve
Dinarda tertıblediği açık hava top-
lantıları alâka çekici olmuştur.

Genel Sekreter Kasım Gülek, sa-
at 1130 da uçakla Ankaradan Af-
yona geldi. Oradan otomobiUe Tor-
bah ve Dinara giderek birer konuş-
ma yaptı. Akşam da gene otomobil-
le Burdura vâsıl oldu. Gülek, takib
ettiği güzergâh boyunca köy, nahi-
ye, kaza merkezi ve şeh rlerde te -
zahüratla karşı landı. Omuzlarda ta-
şındı ve şerefine kurbanlar kesil -
di, ikramlar yapıldı Güleğin iddia-
sına göre, CJiP. nin gördüğü bu
alâkanm sebebi, toplanülarda söyle-
diklerinin «halkın «tırablartm ifa-
de» etmesi ve faaliyetletinhtn<«Mm-
leket n menfaatlerinl hedei» tut -
masıdır.

Torbalı açık hava toplannsı pro-
gram dışı ve alelâcele tertib edil -
miştL Burada Güleğe bir paket Hü-
zai kaplıcalarının şifalı çamurundan
ve bir paket de biralık arpa hediye
edildi. Bunlann üzerlerinde «ikti -
dara gelnce bizi unutmaym» lba -
releri yazılıydı. Bildirildiğine göre,
vaktile DP. U hatibler 46, 50 ve 54
umumî seçimlerinden önce Hüzaî
kaplıcalarının fhya edileceğini ve
burada bir bira fabrikasının kuru-
lacağını vadetnvşler, fakat hftlâ te-
Sebbüse geçilmiş.

Dinar, heyecanlı ve hareketli bir
gün yaşadı. Burada, belki de dün -
yada ilk defa olarak bir dilsiz ter-
tib edilen açık hava toplantısında
hanr bulunanlara hitab etti. Alı
Çiftçi isimli bu okur yazar dihiz
hatib kürsüye çıkarak Şeker Şir -
ketinin 54 umumî secimleri arife-
sinde hazırlattığı ve üzerinde «da-
ha bol şeker ye» ıbaresi yazılı re -
simli, renkli ve istatistikî blr afişi
dinleyicilere (seyircilere) gösterdi..
Müteakıben içaret parmagmı evve-
lâ başına. sonra da dudağına götü-
rerek «sus» işareti yaptı.

Dinarda sırasile C-HP. li Bele -
diye Başkanı Ali Rıza Karakaya,
Sandıklı C H P. ilçe başkanı Murad
Öner. Sinob milletvekili Şerafeddin
Ayhan, C.HP. meclisi üyesi Kemal
Askar ve Gülek konuşrular.

Karakaya, ezcümle şunlan söyle-
di:

«— İktidann beceremediği islerin
seyy'at ve günahı CHP. ye yük -
lenmektedir.

Milletin malı olan radyoları Aîn-
lemek üzere evlerimizdeld i s%-vv •
leri çevirdiğimiz zaman karvmııa
çıkan her spiker ağzını (A'=tin)
kpmvonu sibi açarak C HP. ve
vvHeniyor.»

Öner, ist'fçilik ve ihtikâr yapan-

lann CÜJP. den fhracuu istedi.
Ayhan, uzun bir bitabede oulun-

du ve:
<— Sabretmesinl öğrendik. Za-

mam gelince bütün dünyaya örnek
olacak ders vermesini de bilıriz.-»
dedL ?

Aşkar, iktidann tutumundan mem
nun olmıyan D. P. lilere hitab ede-
rek herkesin babası olan Atatürkün
partisi C HP. nin kendilerine açık
olduğunu belirtti.

Alkışlar arasında kürsüye geien
Gülek: «— Ortalığa iktidara geîme
hıra değil, bunu terketmemek 'Icâ-
busu hâkim» dedikten sonra şûn-
ları söyledi:

f— Sun'î buhran diye bir şey o-
lamaz. Buhran ya var, ya yoku^.

İzmirde Tıman isçileri grev yap -
tılar, bunun da adı değisti, iş ter-
ketme oldu. Grev, blr zarurettir.
D.P. neden vaadlerini hatırlayıp iş-
çilerine bu en tablf haklarını taru-
mıyor. C.H P. işçilere grev hak-
kının tanınmasım Kurultayında ka-
rarlaştırmıştır.»

Torbalı ve Dinar açık hava 4ap-
lantılannda en çok dikkati çeken
husus, son hükûmet tebliğni mfl-
teakıb ileri fürülen tahminlerin.bl-
lâfına CHP. li haüblerln iktiâadl
durumumuzu eskisinden farksız,o-
larak siddetle tenkidden kaçınma-
malan olmuştur.

New Yirk'ta bir deje-
8-emiz ölii bnlundu
New York 18 (A.P.) — Birleşmiş

Milletler teşkilâti nezdindeki Türk
deleeasyonu azasından 45 yasmda-
kl H=mdi Özeürel buaün öğleden
«mra burada Empire State Buil-
dine yakmlarinda 34 üncü sokakta
Dark yapmıs bir otomobilin içinde
ölü olarak bulunmuştur.

Türk delegasyonunun bürosu,
New York'un bu meşhur binasın-
dadır H^mdi Özgürel,, Türk heye-
tinin diğer bir mensubu tarafın<îan
teshi? edilmiş ölüm tabiî sebeblere
stf edilmektedir.

Özgürel 3 vıldanberi burada va-
zifeli olup heyetin iktisad işleri
•nüşaviriydi.

İzmirde sühunet güneşte

69 derece
îzmir 18 ( T H A ) — İki ?ün-

denberi şehrimizde şiddetli sıcak-
'ar hüküm sürmektedir. Suhunet
derecesi gün.eşte 69 dereceye yük"
-»lmiştir.

Sıcaklar yı'izünden hnvlma vak"
?'an gittikce artmfktadır.

Ksralık Veya Satılık Arsa
Kuzguncuk vapur iskeler yanında rıhtımı bulunan.Ban--

kan veya antrepoya elverish 700 m2 lik bir arsa satılıktır'C
Müracaat: Tel: 12257

HİSSE SENEDİ TABETTİRİLECEK

Çukurova Elektrik Türk , v

Ancnim Ortakhğmdan: ;:.
Ortaklarımıza tevzi edilmek üzere 30x40 cm. eb'fidındâ

40.000 adet hisse senedi tabettirllecektir.
Taliplerin kilişe ve kâğıt numunelerile teklif mektubla1"

rını Adana'da bulunan Ortaklığımıza g&ndermeleri.

İ Türk Yüksek Maden Mühenditleri Cemiyetinden: j
ş Cemiyetimiz nizamnamesinin 12 nci maddesi, iki yıl ve.-ş
= daha fazla müddet, aidat odemiyen âzaların cemiyelten i
5 kayıtlarınm silinraesinı âmırdir Bu günden itibaren bir ay =
i İçinde aidat borçlannı odemiyen âzalarımız hakkında tnez =
I kûr madde hükümlerinin mecburen tatbik edileceği ilân §
= olunur. ^
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Orijinal Boyut : 5 * 15 cm


