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Karakış bütün
birdenbirc bastırdı

Bir çok yerlerde yollar kapandı, Istanbulun
diğer şehirlerle telefon ve telgraf muhaberatı

kesildi, denizlerde kazalar oldu
Rasadhane İstanbulda bu ayda 38 senedenberi bu kadar kış

göriilmediğini, kann devam edeceğini söylüyor
Yol

ol davaınızın önemi hak-
kında şündiye kadar o kadar
çok şey jazılmıştır ki, bu

da\aM kâğıdla çozmek elden gel-
seydi, gazetelerde basılan yazıları
yanjaııa gctirip jurdumuza döşe-
mektcn başka yapacak bir işimiz
kalmazdı. Her bahiste olduğu gibi,
yol bahsinde de da\anın butünunü
olanca haşmetile kavramısızdır.. En
yaşlımızdan en gencimize kadar bu-
nun ehemmij etini hicbirinıiz azrm-
samıyoruz. Onun icin bugun burada
işin edcbiyatım japarak sütun ka-
ralnacak değilim. Maksadım bir ha-
reket etrafında du\ duğum sevinci
açığa vurmaktan ibarettir.

Evet, bunca yıldır acı acı derd
yandığımız. çesidli tavsueler. tek-
lifler, nazarî bilgilerle gij dirip kıı-
şathğımız yol da\aımz. nihayet çö-
ziibne yoluna doğru >ürüme>e baş-
latılmıştır. Hem de hızlı adımlarla.
Bojlelikle kalenıler. kâjpdlar bir ta-
rafa bırakılnnş, nazarij attan çıkılıp
harekâta girişilmîş olııyor.

Bayındırlık Bakanhğmın yayınla-
dığı bir küçük broşür, kısa bir
müddettenberi jüriirlüğe konan yol
>apım plânlan etrafında bize ümid
dolu bilgiler verijor. EHişününüz ki.
Habesistanla aramızda ancak kıl bir
fark bulunan yol bahsinde, biz. do-
kuz yılda >irmi üc bin kilometreyi
aşmak emeî'le koşuya baslamıs du-
rumdaiız. Genc Bayındırlık Bakanı
Nihad Erimm enerjisine, tekııik ele-
manlarımınn çalışmasına \e jaban-
cı uzmanlann teerubesine dayanarak
bu t yarışta >a\a kalmıyacağımızı
umu>oruz. İlgililerin ümidimizi boşa
çıkarmamarını jürekten dileriz.

Memleketinıiz, bir jerüıden bir
yeriııe kolajlıkla ulaşılabilir bir
hale geldiği zaman elde edeceğimiz
ekonoınik \e 'os^al fa^dalann haddi
hcsabı >oktur. Hep bildiğimiz ger-
rckleri lüzumsuz -\ere tekrarlanıa-
ınak i<ûn bu noktalar üzerinde de
durmıjacağun. Yr'.nız. icimizde çn-
reklenmiş oturan bir üzüntüjü şu-
racığa kaydediverelim:

Bizde giızel plânlar, harikulâde
projeler \ap'ld>;jı çok olmuştur.
Bunlaıin her biıir.i tatbik alanına
koyup sonuna kadar >üıütse;dik.
Türkiye çoktan bir dunya cenneti
haline gelirdi. Sahbî \e\a mevzii
(eşebbusler haliııde kalfksı icin bir
cok işler jarrnı bırpkılmış. >abud
da gündelik politika zaruretkvi >ü-
«ünden bitirilemenıiştir. Bir Baka-
nın, giden aıkadaşını takib etnıediği.
etmek istese bi'.c i;i gc>şek tutup
«ondürduğu bizde stk sık vâkidir.
Dalıa rnühira gibi gorunen bazı hâ-
diselerle karşılaştıjı zaman. avni hü-
kûmetiıı bile jolun'i ce\irdiği. dün
şu tarafa doğru jürü"-ken. bugûn
beri taraîa dondüğu gorulür.

Artık bu zikzakh polilikalara bir
nihayet verilmesi zaraanının »cldi-
ğine i=aret etmek istiyoruz. Mcm-
leket olcıUünde bir bnem tasıHıjı
icin yol daAası eliınizde canlı bir
mi.-aldir. Plânlar tasarlanuns. karar-
lar verilmiş, masraflara glrişilmis-

NADİR NADİ

_ Arî.-atı Sa 3. S,i 4 te —

îstanbul sokaklarının diinkü hali

Kızıllara karşı Uzak
Doğuda tedbirler

Büyük Okyanusto ilgill devletlerin,
komünistliğitt yayılmasım önlemek için

görüşmeler yapmaları bekleniyor

Şehrımizde kar yağışı dün de fasılah
clarak devam etmış ve İstanbul, ırtifaı
l santimı bulan bir kar tabakasır.ın al-
tma gömülmüştür. Hararet derecesı, sı-
f.rm altında 4 e kadar düşmüştur. Rüz-
gâr, saniyede 19 metre suratle esmis-
tır. Kandılli rasadhanesine gore, İstan-
bulda kara kış, 38 senedenberi, bu ka-
c'ar erken başlamamış ve kasım ayında
bu derece şiddetli soğuk gorûlmemistir.
Karın devam edeceği sanılmaktadır.

Dün gece kar yağarken
gok purledi

Dun gece saat 23-24 arasında, kar
yağmakta ıken. bircenbire şimş«k çak-
mış ve ardmdan gıttikçe şiddetlenen

j gok gurultuleri duyulmuştur Kış mev-
iimınde ve bilhassa kar yağarken gok
gurlemesı hâdı=enin olai-'iyacağı kana-
arıni besliyen ve s:mdıye I adar bu mev-
simde gok gürültusü duymamış olan
bazı okuyucula''->TZ. bı?e telefonla. şid-
detli bir gürultü iüittıklerini bi'dire-
rek. bunun bir infilâk olup olmadığını
sormuşlardır. Saat 23.40 t* iMnci defa
olarak gok gürulrusü i'itılmiştır.

Yurdda kış durumu

Dün akşamdan itibaren Istanbulun
bütün yurdla telefon ve telffraf ıruha-
beratı kesilmistir. Dün gece yalnız An-

— Arkası S a . 4 , 5 u lde —

Paris 26 (A P ) — Associated Press
nıuhabırı Arthur Gavshon bddiriyor:

Batı devletlerine mensub bazı diplo-
matlardan alınan malûmata gore, 3u-
yuk Okyanusla ılgisi olan devletler ara-
sında, Uzak Doğuya komunisthğin ya-
yılrtıasını önlemek ıçm muşterek tedbir-
ler ahnması beklenmektedır.

Bu işbirliğı Buyuk Okyanusta tcp-
rakları olan Ingiltere. Fransa, Ameri-
ka, Holanda ve Çin arasında japılacak,
fakat Avustralya, Yeni Zelânda, Sey-

lan, Bırmanya gibi dığer müstakıl U-
zak Doğu memleketleri de buna iştirai
edebılecsklerdir.

Venlen m3İûmata gore, bu husustaki
temaslar bir muddettenben devam et-
mektedir.

Hındıstan, Çin, Japonya ve Birman-
>ada uzun muddet bulunmuş olan bıx
Amerikan diplomaü, Uzak Doğunun
muhtelif yerlerinde görulen komunist
tahrıkâtının ılerıde daha geniş bir öl- ,

— Arkas\ Sa. 3, Su 5 te — j

Çatalağzı
santralı

bugün açılıyor
Uzun Mehmed kömür kuyusu

ile ateş tuğlası fabrikası
işletmeye açılacak

da

Kömür havzasında
işçinin durumu

İşletme. işçilerin «pamuk şilteli, çarşafh, battanijeli kar-
yolalarda» > attıklarını, her gün mutlaka «sıcak duş aldık-
lannip, sinema. tiyatro seyrettiklerini. elhasıl mûkemmel

vazivette bulundu klaruu bildiriyor

Ereğlı komur ışletmesi gazetemize,
Havzanm bugunku durumunu anlatan,
bu mcktub gondermıtür. Isletme, bu
mektubunda. muhtehf meseleleri ele al-
rr.akta ve her biri hakkında etraflı iza-
hat v ermektedir.

Isletme, ilk olarak Zonguldak limanı
'nşaatmın son vazıjetinı anlatmaktadır.
I^letrr.eje gore «Zonguldak lımam ıçm
muht€İıf fırmalara hazırlattırılan pro-

jeler Amerikada mütehassıs bir firmaya
tetkık ettirılmıs ve bu firma tarafından
>eniden hazırlar.an proje üzerinden muh
telıf mütehassıs firmalaroan 15 ekim
918 tarıhine kadar teklıfte bulunmaları
Uleb edilmiştı. Halen bu firmalardan
ge'en teklifler Zonguldakta ilgih Ba-
kanlıkların mütehassıslarından miıte-
şekkıl bir komisyon iarafmdan inoe-

— Arkası Sa. 3, Sü 5 te —

Çatalağzı elçktrik santralı

Ankara, 26 (a.a.) — Yurdumuzun
iktısadiyatmda önemli bir mevkii o-
lan kömür havzasına ıhtıyacı olan
iktısadiyatmda onemli bir mevkii o-
bin kilovat takatindeki Çatalağzı
santralı yarın törenle işletmeğe a-
çılacaktır. Aynı günde modern kö-
mür kuyularından Uzun Mehmed
kuyusile, Kılyosta kurulan Sıimer-
bank ateş tuğlası fabrıkası da açı-
lacaktır.

Yarın bu münasebetle yapılacak
— Arkası Sa. 3, Sü. 6 da —

Devlet Opera ve Tiyatrosu
îngiliz mütehassıslar sahnenin mekanik tesislerini kurmağa
başladılar, fakat tiyatronun dekor deposu yapılamadığı için

on binlerce liralık dekor yağmur altında kaldı

Yeni vergi tasarıları
acele görüsülecek

Tasarıların geçici komisyonlarda tetkikine
dair Naliye Bakanı Şevket Adalanın

Neclisteki tekliCi münakaşalara yol açtı
Lüks vergisine dahil eşyanın listesi belli oldu, konfor

eşyası da lüks vergisine tâbi olacak
Ankara 26 (Yıldırım telgrafı) — Mec-

lis, bugun saat 15 te Feridun Fıkri Dü-
şunselın başkanlığmda toplandı. Baş-
kan, yol vergısi kanun tasarısı, kazanc
ve şeker vergilennde yapılan değışık-
lıklere dair kanun tajarılarüe luks ver-
gısi kanun tasarılarırun geçic; komis-
yonlara sevkedılmesi hakkmdaki hukû-
met tezkeresini okudu. Kursuye gelen
Maliye Bakanı Şevket Adalan, bu ka-
nun tasarılarmın, 1949 butçesinin mu-
zakeıcsinden evvel. muhtehf komısyon-
lardan seçılecek geçıci komisyonlarda
tetkık edılmesmi teklif etti ve aksi hal-
de butçenin yetiştirilemıyeceğıni soy-
kdi.

Kemal Zeytinoğlu (Eskisehir). geçici
komi=yonların iyı işlemediğnı, tasarı-
ları lâvıkıle tetkik edenıediklerinı kay-
dederek, bunların no:-mal seyrini takıb
ederek tekrik ve ihüsas komısvonlann-
da tetkiki lâzım gcldiğ-'ni belırttı ve ta- ' Malije Bakanı Şevket Adalan

sarıların geçici komisyonlara sevkedil-
memesını istedi.

Ahrred Oğuz da, hükûmetın her za-t
man boyle emri vakıler yaparak Medisi
peşinden sürüklemek istediğini, geçici
komısj-onları teşkil etmekle ıhtısas ko-
misj'onları kuvvetlerinin p&rçalandığı-
nı soyledi ve tasarılaruı, bılhassa böyle
sıkışık bir zamanda Meclise sevkedil-
iıklerinden bahisle mazurlaruıı anlatü.

Tekıar kürsüye gelen Maliye Baka
1949 bütçesindeki açı^dann bir kısını-1
nın kanun tasarıları Meclise gelen ver-
gilerle kapatüacağmı, bu yüzden bu
tasarıların bir an evvel kanunlasması
gereküğini ve dünyanm her yerindeki
parlamentolarm da bu şekilde çalıştık-

, lsrım binaenaleyh geçici kcmisyon teş-
! l.Uinin zarurî olduğunu bildırdi. Tekkf
jcya kondu ve ekseriyet tarsfuıdan ka-
jbul edildi.
1 — Arkası Sa. 3. Sü 2 de —

Berliıt işiıüıt halli için
hilâ çare aramyor

Para meselesi hakkında batılı devletlerle
Rusyanın Bramuglia'ya verdikleri

cevablar dün yayınlandı
Parb 26 (B B C. nin husu-

si munabıri bildiriyor) — Gu
venlik konseyi reısi M. Bra-
muglia, Berlm meselesi için
bir hal çaresı aramağa devam
edijor. Ingiltere, Fransa ve A-
merıka Berlinde kullanüan
para meselesi hakkında soru-
lan suallere cevab verdıkten
başia Ingiltere ıle Fransa ver-
dikleri cevabları bir takım /e-
sıkalarla da desteklemişlerdir
Dr. Bramugha bugün aldığı
cevablan yaymlamiş bulun-
maktadır. Fakat umumî kan^-
ate gore, Dr. Bramuglia'nm
Berlmdeki parayı dört devlet
kontrolu altına koyması hıç bir
netice veremez ve bu hal ça-
resi alâkalı devletleri hoşnud
etmekten çok uzak kalır.

Dr. Bramuglia, altı tarafsız devletle
görüşmuş ve ddrt devlet tar£.fmdan ve-
rılen ce\abın muşterek bir anlasma ze-

mini hazırlayıp haZLrlamadığınj
ıncelemıştir.

Müttefiklerin cevablan
Pans 26 (a.a.) — İnanılır j

çevrelerden venien malûmata
sore Amerıka, Ingiltere ve
Fransa Güvenlık konseyi baş-
kanı Bramuglia'ya Berlın pa-
ra meselesine bir hal çaresi
bulmak için sarfettiği gayret-
lerin muvaffakiyetsizhğe mah-
kûm olduğunu ve bilhassa
Ruslann şehri paıçalamak için j
eıriştiklerı mancvralardan son '
ra durumun sûn derece vahı-n
leçmiş bulunduğunu ve şımdı ı
devamlı bir Dara plânı hazır-
lamanın çok güç olduğunu
bıldirmişlerdir.

Münich 26 >AP.) — Bugun
Landsberg hapisanesmde 14 harb suç-
lusu Alman daha asılmış ve boylece 7
haftadanberi ıdam edılen nazilerin sa-

— Arkası Sa. 3. Sü. 4 te —

Bramuglia

Vali Vekilinin Ankara
temaslarma dair demeci
Bakanlık spor müsabakalarından belediye

vergisi alınmamasında ısrar ediyor

Bu yıl şeker
istihsali fazla
4 fabrikadan istihsal
olunan şeker miktan

100 bin tonu geçti

Ankara, 26 (a a.) — Haber aldığı-
mıza göre Alpullu Şeker Fabrıkası
30 000 tona yaklaşan ıstıhsahle kam-
panyasını bitirmış ve bu suretle
memleketımızde ılk defa olarak mev
cud 4 fabrikada bugüne kadar istih-
sal olunan şeker mıktarı 100 000 to-
nu geçmış bulunmaktadır

Dığer fabrıkalar, istıhsallerine de-
vam etmektedırler.

Eskişehır fabrıkası 10 gün, Turhal
ve Uşak fabrıkaları da 3 hafta son-
ra ıstıhsallerını bitırrniş olacaklar-
lardır.

Tttf k - YH nm
maçı yarın
yapılıyor

Beden T. Umum Müdürü,
maçı, Türk - Yunan dostluğu-

nun kazanacağını söylüyor

Yunanh mısafirlerımiz dündenberi
aramızda bulunmaktadırlar. Ege de-
nızinın ılık guneşıne alışık dostlan-
mız, Istanbulun karlı manzarasını

Vali ve Belediye Başkan Vekili
Halûk Nıhad Pepeyi, dün Ankaradan
şehrimize dönmüş ve öğleden sonra
Belediyeye gelerek, Daimî Komisyon
üyelerinin ziyaretlerini kabul etmiş-
tir. Vali ve Belediye Başkan Vekili,
kendisile görüşen bir muharrırimi-
ze şunları söylemiştir:

«— Ankaraya gidişim âni oldu...
Polis ve jandarma bütçeleri hakkın-
da ilgilılerle görüşmek lâzımdı; son-
ra tstanbulun bazı acele işleri hak-
kında Vali Lûtfi Kırdardan aldığım
notları muhaberata dökmeksizin gi-
dip merkezde neticelendirmeyi daha
muvafık buldum.

Ankarada takib ettiğim işlerin ba-
Sinda, Spor Sarayı inşaatının ikmah

Âmerikaıt Tarım
Heyeti bugün

şehrimizde
Heyet başkanı, fazla traktörle

istihsalâtımızın iki misli
artacağını söylüyor

Ankara 26 (Radjo) — Bu ayuı 22 sin-
denben memleketimizde tetkıkler yap-
makta olan Amerikan tarım he>etı, bu

, akşamki ekspresle Istanbula hareket
J etmiştir. Anadolu Ajansı muhabirıne

Devlet Opera ve Tiyatrosa saknesindeki büyük elçktrik santralından bir görünüs, bûtun clsktrik tesisaüm idare edecek olan ve Avrupada pek az tiyatroda J beyanatta bulunan heyet başkanı, Tür-
buhınan elekrrik klavyesi ile açıkta kalan dekorlat (Yazısı ıkinci sahiiemizde, tiyatro sütunumuzdadır) _ Arkası Sa. 3, Sü. i te —

için 500,000 liralık istikraz meselesi
gelmekte ıdi. Bunu neticelendirdık.
Mılletlerarası güreşlerın yapılacağı

— Arfcost Sa. 4. Su. 1 de -

sevmış olacaklar ki neşelı
memnun görunuyorlar.
yabancı saymadıkları bu muhıtte bol

gul olmaktadırlar. Türk ekıpi de
buyuk maç için yarını beklemekte-
d'.r.

Türk - Yunan mılli maçı müna-
sebetile Ankaradan şehnmıze gelen

— Arkası Sa. 4, Su. 6 da —

İktisad Kongresi,
bugün sona eriyor

Diinkü uraumi toplanüda gelir vergisi
etrafında şiddetli tartişmalar

Diinkü toplanbdan bir gorünüş
dördüncü sahiiemizde -*

Orijinal Boyut : 6 * 10 cm


