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Kadıköy Şubemiz

Zarif a?tfy'-JPBfe»IffH, husust

Hemen 150 frahk bir hesab açtınnız

fstanBul Bankası
Rıhtınj Caddesı No 4

Hükûmet, şekere dair
haberleri yalanlıyor

Fabrikalarımızın istihsali istihlâki
karşılıyacak niktarda; şeker ithali ve

fiatlann artması bahis mevzuu değil
Acele

2 tnayıs seçimlerinin vatanda;
>ureginde en ufak bir juphe kıvıl-
cımına >er \ermhecek şekilde va-
pılmasını sağlarnak maksadile Dc-
tnokrat Parti ıktidarı cidden «ak^
diıe değcr bir anlayıs gosterdi \e
o volda çalıştı. Seçmen kutukleri
\akrinde ve >eni bastan duzenlen-
cii, ber turlu itirazlar i\i niyeCle
dikkate alındı. Milletvekili tuta-
naklarınin tasdikı vetkisi bir ka-
nunla Yuksek S*çim Knruluna ve-
rildı. Bovlelikle «Bu\uk MiiM
JMeclısindeki coğunluk bejenmedi-
ği bir kimsenin tutanağını redde-
derse vatandaş oyunun değeri mi
kalır?» fibi \ıllardanberi «ırîip
giden bir dedikodu kaynağı da
knrutalmuş oldu. Seçim kampan-
yası sıralarında muhalif partiler
her turlu söz, yan ve toplanma
hıırrhetlerinden favdalaıHılar İk-
tidara karji diledikleri gibi serbest-
çe hucum cttiler Radyolarda ko-
nuştular. me>danlarda nutuk çek-
tiler, akıliarından ne geçivor, iç-
lerinden ne geliyorsa acığa vur-
maktan çekinmediler.

Mnhalifler doğrıı mu, >oksa yan-
lıs mı sovluyorlardı?

«Vatanı salıvorlar. msiileketı
mahvedıyorlar, elma bahçeleriniz
elden fridecefc!» tarzmda. herhalde
sovli\enlerin bfle ınanamıv aeağı
iddialar bir vana. hu konuda şunun
bunun vereceği hukmıın bir Jeğeri
olamazdı. Puruzsuz bir h«ırriv*t
havası içinde soz alan hatibler s»h-
san size \cv« bana değil seçmea
vatandaşa başvtıruvor, onnn ımı-
hakemesine hıtab edı>orlardt. Ka-
rar sirin veya benim değil, seçmen
vatandaş çoğunluğunnn idi.

Oerken 2 mayıs geldi, eattı. Bıi-
lun vatan sathmda seçmenler. san-
dık haşlarına giderek vicdanların-
dan eelcn scse uydular, o^larını
kullandılar O akşam eecevanstn-
dap onrp miliî ıradenm ne »ekilde

Dun. sabah gazetelerinin bırın-
fde pancar mahsulunun az olduğu
relde edılen şeker, ıhtıyacı karşı-
ll?\amıyacagından hancden şeker
I ıthal edıleceğı ve şeker sa-
ıtışlarının tahdıde tâbı tutulacağı
fyolunda bır haber çıkmıştır.

Bu haber, şeker fıatlannın art-
tırılacağı sojlentılerıne ınzıraam
edınce bazı serntlerde halk bak-
kallara hucum etmış, ıhtıyacın-
dan fazla şeker almağa kalkış-
mijür.

— Afkası Sa. 6, Sû 7 de —J

Kabinede
degişiklik
Rîvayetler yeni-
den dolaşmaya

başladı
Ankara, 17 (Telefonla) — Kabıne

degışıkiığı hakkındakı rıvajetler
bugunlerde gene tazelenmıştır riu
cumleden olarak Dahıhye, Karıci-
ve, Mılli Mudafaa, Saglık, Işletme-
ler, Tlcaret, Adalet ve Gumruk \e
Inhısarlar Vekâletlerınde kijmen
Vekıllerın yer degıştırmelerı ve
ayrıca kabıne dışından ıkı veya uç
yenı mebus alınmak suretıle t'°ğı-
şıklık yapılac ı soylenmektedır.

— Arkası Sa 6, Su. 2 de —

BIR CUMHUR BAŞKAM İSTIFA EDIYOR — Kahıre yakınlarındaki evinde oturmakta olan
General Nagıb ın sabah erken kalktığı, kultiır fızık yaptığı ve bütıin günü de okumakla geçır-
dığı bildirilmektedir. Mısır ihtılâl konseyi, generalin tahkikat sona ermeden memleketterv a>Ti-
lamıyacafını da bildırmıştır Yukarıdakı resımde, General Nagıb, ıstifasıaı ihtılâl konseyi subay-
larına verırken gorulmektedir.

Hazine Diinya gazetesi
aleyhine dava açıyor

Bu gazele tesîsleriıtin, C.H.P. den mnvazaa
yolile alındığı iddiası ileri sürijlüyor

Ankara 17 (Telefonla) — Devlet
Vekıh Dr Mukerrem Sarolun E-

tecelli ettıgini oğrendik- Demokrat t ] l w K o o p p r a t l f t m e s e ] e s ! üzerınde
Partı, 1950 netıcelerini de golgede
bırakan bır çoğunlukla seçimlîri
ka/anmıştı

Bu seçimlere karşı vapılan Seçim
kanıınu ıle ilgilı leknik ve bilimsel
tenk'H'er soz konumif1"! dı<tnda-
dır Bıırada, tamamile hur bir se-
çim k»mpan\asındı«n sonra ve her
turlu baskıdan uzak olarak dunıst
bir şekilde vapılan ««cinılerin ne-
ticesini hatnlatıyorum Demek ki
nıııhalefet tarafmdan ileri «ıırulen
ve en iıcra jurd koşelerine kadar
en basit, en vasıtasır \̂ t-ınıİ!>«'-»r»n
da duMip dinlediei kotııle^iri iddi-
»lar. hakarete çaian afır sozler seç-
men vatandaş uzerinde muhalefet
hesahma mu«bpt bir te««r ^arat-
mamıstı Eser ovle olsaydı, seçun-
lerin ters bir nptire ifnn«i. hiç
rlpjilse muhalefetin 1950 dekinden
d?ha fazla sajıda oj toplama$ı gt-
rekirdi.

Bu, Demokrat Parti bakımından
oiduğu kadar hurri\eti seveıı,
memleketin hurrnel havası içinde
gelismesini ozlejen avdınlar bakı-
mından da guven verici. ovunule-
crk bir olav saMİmaz mıvdı?

Ve \a7ik ki 2 ma\ıstan sonra
Demokrat Parti iktidarı, izahı guç
bır takım tesirler altında hissî ba-
zı kararlar almak suretile 2 rnavıs
netıcesinden adeta memnun değil-
mis ıribi ortalıkta bir hava uyan-
ırmsm» sebebi\et verdi. Kırşehir
vılâvetinin alelâcele kazaya çevril-
mesı ıyi olmamıştır Bu karan do-
ğııran idarî. mali, iktisadî, coğrafi
emiller ne derece haklı olursa ol-
sun, bunu bir nevi ceza di\e fos-
terenlerin ıddiasmı vatandaş go-
zıınde çurutmek Ruçlur. Yabancı
sermave kanunu karşısında «vatanı
fc<»tı\orlar> divenlerı secmenler gu-
lerek dınhvorlardı. Bugun i'beğen-
medikleri parti.ve rev veren vilâ-
yetleri cezaiandiııyorlar» sorlenni
acaba herkes fulerek mı dınliv or?

Bunun ?ıhı Universite bağımstz-
bğinı zedele>en, hâkımler temina-
tını son derece daraltan kararları
da biz 2 ma\ısin vaıalliRi ısıklı ve
aydm hava%» \arasir hulnıu\oru7
Hakaret suctur. kanun ve nizam
bozucu hareketler suctur. Bunları
\akala\ıp adalete vermek memle-
ket idaresınden soıumkı bır hukû-
metin vazıfesulır Fakat mahkeme-
den hukum eıven sıvasi sanıklara
kar̂ ı vaıın vatandaşın vııreginde
«Araha hâkım tenımatı tam olsa>-
dı •• gibı bır şuphe ayanmnacak
mıdır9 Buvle bir şuphe havası ya-
vaş vavas vıırdıımu/u kaplarsa,
hu ne Demokrat Parünin, ne Tiiık
mılletinin, ne de sivasî rejireimizia
mt-nfaatine olaraktır. 2 mayis gü-
nesıni folgeleyen bulutlan imğtt-
niHnm (•reaini mntlaka bulmaü-
JB. KADİB NADİ

Dunva ıle Zafer gazetelerı arasında

çıkan mûnaka;adan «onra Durtya,
Zaferi mahkemeye verdığını bıldur-
mıştı.

— Arkası Sa. 6, Su 5 te —

| Ankarada Tren - Otobiis Çarpışması ı

Telefoto CUMHURİYET: Ankara - Utanbul
Kazadan sonra kamyonun hali

(Yazısı 6 ncı sahifemizde)

Adıyaman
Vilâyeti

Yenl vilâyet için yapılacak
törenin hazırhklan ba^fadı

Malatya, 17 (Telefonla) — Şeh-
rimıze bağh Adıyaman kausı 1 a-
ralık tanhınden ıübaren vilâyet o-
lacakür.

Bu münagebetîe tören hazırlık-
lanna jimdıden başlanılmıs bulu-
nulmakUdır. İcr« edilecek törene
Dahihye Vekili Namık Gedık Em-
nıyet Umum Müdürü, Jandarma
Genel Komutanı, on kadar mebus
ve gazetecı katılacaktır.

Adıyamanın Malatyadan ayrılma
sı şehrımizde sukûnetle karçılan-
mıştır. Dığer taraftan Tuncelı ilı-
nın lâğvedılerek Elâzığ veya Er-
zıncana kaza olarak bağlanacağı
şavıası da gunun dedıkodusu ha-
lındedır

Cömerdliğin
şaheseri

Kaybettiği 51.100 lirasını bulup
getiren b«kci.ve bir kö>lu (50)

kuruş bahşiş verdi!

Antalya 17 (Telefonla) — An-
talyada bugun enteresan ve garıb
bır hâdıse cereyan etmıştır Vılâ-
yetımız merkez kazasınm dağ koy-
lerınden olan Ekşıh koyu Yoıuk-
lerınden Halıl Mılas adını taşıyan
bır Yoruk sattığı hayvanların be-
deli olan 51,100 lırayı bır bankaya

— Arkası Sa 6, Su. 8 de —
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Karadeniz ve Âkdenizde
NÂTO savunma faaliyeti
Dün Ankaraya gelen Lord Mountbatten. basın

konferansında buna dair izahat verdi
Akdenizdeki Kararğahtn neîer başardığım anlatan
misafir Amiral subaytartmtzm çahşmalarım da övdû
Ankara 17 (Telefonla) — Vazıfe- j

sınden aynlmak uzere olan NATO
Akdenız Kuvvetlen Başkomutanı
Amiral Lord Mounbatter. bu sabah
hususî bır uçakla şehrımıze gelmış-
tir Ingıhz sefarethanesınde bır ba-
sın konferansı yapmıştır.

Yerlı ve yabancı a'ans ve basın
mumessıüerHnn hazır bulunduğu
basın konferansında Lord Moun-
batten sozlerıne, basın mumessıle-
rıne tesrkkurle baş'amış, karargâhı-
nır. ça.'ışması hakkında etraflı ıza-
hat vermıs ve kendı kumandası
altındakı akdenız havzpsınm Batı-
dan Doğuya beş bolgeye avrılmış
bulunduğunu ve her bolgeve NATO
va dahıl olup da Kaıadenıızde sa-
hılı bulunan muhtelıf memleketlere
mensub Amırallenn kumanda et-
tıklermı soylemıştır.

Lord Mounbatten sozlenne de-
vamla karargâhında vazıfe gormuş
olar Turk Amıralı Arnomun 18 ay-
lık bır çalışmadan sonra Turk do-
nanması harb fılosu kumandanh-
ğjıa getırıldığını ve 5 erıne Tuğa-
mıral Karapmarm tayın edılmış
olduğunu soylemış, hâlen Maltadakı

— Arkas\ Sa 6, Su. 2 de —

Telefoto CUMHURİYET: Ankara - lstanbJ
Lord Mountbatten, dun akşam Baştekil Adnan Mendercsle bır aıatld

Papen'i cldürrnek
emrini alan

Sovyet ajanî
Batıya iltica eden Kokhlov, bir
Turk ajanımn işlcrini bozması

üzerine teşebbüsunden
vazgeçtiğini ifşa etti

Von Papen
Newyork 17 (A P.) — Aldığı e-

mır uzerıne bır Rusu oldurmek u-
zere ıken hurrıyetı seçıp batıya ıi-
tıca etmeyı tercıh eden Sovvet gızlı
pohsı ajanı Nıkolaı E Kokhlov,

— Arkası Sa 6, Su. 2 de —

Türk - Alman
görüşmeleri

bugün başlıyor
Ankara 17 (Telefonla) — Uç gun

denben şehrımizde bulunan dokuz
kışılık Alman tıcaret heyetı reısı
Kurt Danıel bugun oğleden sonra
Hancıye Vekâletı Tıcaret ve Tı-
carî anlasmalar daıresi umum mu-
duru Hasan Fıkret Işıkla uç saat
süren bır goruşme yapmıştır

Almanlarla muzakerelen yapacak
olan Turk heyetının reıs vekılı
Hasan Fıkret Işıkla Dr Kurt Da-
nıel ıkı heyetın temaslarına aıd ça-
lışma programını hazırlamışlardır.

Turk - Alman tıcaret goruşmele-
ri yann başhyacaktır.

Opera arfisfi, ben
münekkidi tehdid
efmedim diyor

Munekkıd Orhan Remzı Yuresi-
rın Manon operası ıcm \azdığı bır
tenkıd vazısından dolayı telefonda,
Avdın Gunun ısmrı veren bır şa-
hıs tarafından tehdid edıldığını dun
yazmıştık.

Ankara Devlet Operası sanat-
kârlarındaTi Avdın Gıın dun ak^am
gazetemİ7e telefon ecıerek; boyle
bir hâdiseden haberı dalıı olmadı-
ğını, bunun ya munekkıde vapılan
bir muzıplık yahud da onun haya-
ljr.ın mahsulu olabıleceğını soyle-
miftir.

Adliyedeki hâdiseye
dair C. M. Partisi bir

tebliğ neşretti
Osman BÖİükbaşı da dün şehrimizde

bir basın toplantısı yaptı
Ankara, 17 (Telefonla) — C M P

genel kurul uvesı emeklı General
Sadık Aldoğanın İ«;tanbulda cere-
yan eden dunku muhakemesı «ra-

sında Osman Bolukb=>şı ıle dışer
CMP lı mebu'l -ın adalet mues-
sesesıne karsı numa\ ş tertıbledık-

— Arkast Sa 6, Su. 8 de —

Millet gazetesi sahibi
8 ay hapse mahkûm oldu

Türkiyeye
açılan yeni

kredi
Bir Amerikan Bankn«i
silolar inşRsı için fi.î mil\oıı

dnfarhk kredi açtı

Ankara 17 (a ) — AldiBirmz
maıûmata eoıe E\pnrt - Imp<">rt
Banlsa ı̂ Turkne hukûmetıne 'i-
lolar msası ve tohurrluk temız'°-
rne teçhızatı muba\aaM ıcm ^5
mıhon dohrlık bır kredı sçmiîttr.

Üsküdann lstanbuldan

ayrılması kanun teklifi
Ankara 17 (Telefonla) — Uslcü,

darın lstanbuldan ayrı tam teşek-
kullu bır Mİâvet haluıe getırılmesi
hakkındakı fklıf B MM Dahıhy»
Encumemnde reddedılnuştır.

Fuad Arnanın yazdığı makale,
Başvekilin şeref ve haysiyetine

dokunur mahiyette gbriıldü

Millet gazetesi sahıbı Fuad Arna
ıle Yaz' Işlerı Muduru Husnu Soy-
lemezoğlunun duruşmalarına dun
Toplu Basın mahkemesınde devam
edılmış \e karara bağlanmıştır. Da-
vanın mevzuu, Mıllet gazetesınde
çıkan «Adnan Mendere» ıktıdan
ateşle oynuyor» başlıkh ve «Millet»
ımzah makale teşkıl edıyordu Fuad
Arna tarafındat. y^zılan bu makale,
Başvekıl Adnan Menderesın sıfat
ve hızrretırden cokyı şeref ve hay-
siyete tecavuz mahıyetinde gorul-
duğunder! her ıkı maznun hakkm-
da âmme aavası, sçılmıs bulunu-
yordu

Evvelki gun Sadık Aldoğanla
Millet gazetesi Yaa İşleri Mudurü
Husnu Soylemezoğlunun Ağır Ce.
zadakı duruşmalarından evvel ve
oturumu muteakıb koridorlan dol-

— Arkası Sa S, Su. 4 te —

Havalar
gittikçe
soğuyor

Dün sıfırın iutünde 9 a

kadar düşen sühunetin

bugün daha da düşmesi

bekleniyor

Bır muddettenben iyı gıden ha-
\alar evvelki gun bozulmuş ve su-
hunet duşmuştur. Yeşılkoy Mete-
orolojı ıstasyonundan ogrendığımı-
ze gore kuvvetlı bır alçak tazyık
merkezı Italya ve Yunamstan sa-
hıllerını yalayarak şarka doğru ıler
lemekte ve cenubdan orta Anado-
luya gelmektedır Orta Avrupadakı
yuksek ta7yık me<kezı ^ebebıle de
Balkanlara kar jağmışt.r Şehrı-
mizde esmekte olan soğuk şımal
ruzgân bu yuksek tazyıkten doğ-
maktadır

— Arkasi Sa. 6, Su, 6 da, —

Avustralyada kuzuları emziren inek

Hayvanların Âdem oğlona
verdikleri ibret dersi

Danımarkada doğurduktan sonra
hastalanan bır domuzun yavrula-
rını dışı bır kopek e\lâd edmıp.
emzırmefe başlamıştır Hıç doğur-
mamı? olan bu kopek analık va-
zıfesrnı mukemmelen başarmakta-
dır

Dığer taraftan Avustralyadakl
bır çıfthkte de bır ınek, uç avhk
beş kuzuva uve\anne olmuştur

Koydueumuz ıkı resım Atom ve
Idrojen bombalannı tekâmul ettır-
mekle mesgul ınsanlara ornek ola-
tak şefkat tablolsrı dp£i] mı'

Danımarkada nımlannt kajb^Hen d»muz yavmJanna Mit
£ y kopek

Orijinal Boyut : 15 * 11 cm
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Mekie'jleraıası spor karşılaşmalarına ouu tni;• .«inü sri.u.'iunaa y%>ılan k« liseleri voloy-
bol maçlarile baslanmıstır. Dünkü müsabakalarda Çamhca. İştanbulu 2-0: îJ.-küdar Kız Koleji
de Işık'ı 2-1 yenmişlerdir. Yjkarıdaki resimde Çamhca ile İstanbul Liseleri takımlan görül-
mektedir.

Âınerikaİı
cerrahlarfa
ilk toplantı

Dün Tıb FakiiHesi Cerrahi
kliniğinde yapılan toplaııhda

Amerikab doktorlar, bazı
cerrahî müdahalelerde tatbik

edilen en son mctodlan
anlattılar

Karadeniz ve Akdenizde

NÂTO savunma faaliyeti

Prof. Max Thorek
•»n konuşurken

Beynelmüel Cerrahlar Koleji;
Tüvkiye şubesi, şehrimizde misafırj
bulunan Amerikalı cerrahlarla
dün sabah saat 9 dan itibaren il-
mî toplantılar yapmıştır.

Tıb fakültesi ceırahî kliniği an-
fisindeki toplantılara, fakültenın:
profesör ve doçentleri de iştirak et
mişlerdir.

Öğleye kadar vapılan çalışmalar-
da muhtelif cerrahi mevzulara aid
yedi tebliğ vcrilmiş ve üzerlerinde
konuşulmuştur.

Prof. Dr. Max. Thorek yaptığı
ilrû kcvaşmada, kalb hastalıkla-
r».-.da kalb durduğu zaman ne gibi
cerrahi nüdahaleler yapılabilece-
ğini anlat~nıştır. Thorek, geniş alâ-
ka uyandıran konuşmasında. has-
talarına yapmış olduğu müdahale-
lerde elde ettiği müsbet neticeleri
snlatmış ve misaller vermiştir.

Prof. Dr. H. Meyerding, konuş-
masında, el ve ayakları deforme
eden hastalıklarda modern cerra-
hî teknik ve antibiotiklerin kulla-
mlm?sile müsbet neticeler alındı-
ğını açıklamıştır.

Prof. Dr. Mcses Behrend «Safra
kesesi cerrahisinin gelişmesi» ni
anlatmış ve bilhassa 20. asırda bu
mevzuda elde edilen ilerlemelere
işaret tmiştir.

Prof. Dr. S. Cannazzo. Prof. Dr.
U. G. Daily'in ilmî tebliğinden
sonra Ord. Prcf. Dr. K. İsmail
Gürkan «Bîr akciğer tüberküio-
zunda Cavernectomi vakası» mev-
zuunda alâka uyandıran bir tebliğ
vermiştir.

İlmî toplantılara öğleden sonra
saat 15 te baslanmıstır.

Prof. Dr. Max Thorek'in bey-
nelmilel msşhur cerrahlar hakkın-
da, resim ve filmlere verdiği iza-
hattsn sonra diğer ilmi tebliğler
okunmuştur.

Ord. Pıof. Dr- Kâzım İsmail
Gürkan. akşam, nıisaJirler şeıefıne
Taksimdeki evinde bir kokteyl
psrti vermiştir.

Çalışmalara bugün de devam e-
dilecektir.

Kıbrısta
kehanet saçarc

bir şeyh
Şam 17 (A.P.) — Kıbnsta bir

şeyhin kıyamet gününün yaklaştı-
ğ--v. bıl^'rmesi üzerine bir çok
Kjbnslı Müslüman, adalannın da
denize batacağını zannede»k Su-
riyeye kaçmağa başlamışlard'.r.

Bu haberi veren Suriye gazete-
lerine göre. Suriyeli şeyh Dağista-
ni, K'brıs Türklerine kıyamet çii-
rünün y?kUştığını bildirmistir.
Da?istsnî. Naksıbendi tarikatin-n
5?yh:.~.ir. Şeyh bütün karaiarın de-
r.izlere gi'müleroğmi. yalnız bir da-
ğin tcesiıırfe bir melpğin gorürt'?-
oeği, Suriyenin dünya yüzünde
kc!acE°ı k-rhpnetinde bulunmuştur

Müstakii El Nasr aazettsine eö-
re, Şeyh Daâistanî. Kıbrıs Türk'c-
rine, ada batmadan evvel. bütün
mallarını satmalannı ve derha] Su-
riyeye kaçmalarını tavsiye etmi^tir.

CRnştnrnfı I ivc- snVfrdc) :
karar^lhta a!tı kadar Türk Hc-niz
sub:>vin:n ve bir hava binbasısın.n
vrzife görrnçkte olduklarını bildir-
miş ve demiştir kt:

c— HMer içinde çal'smakta ol-
duğumuz teşkilât heı han^i muhte-
mel bir tecavüze uğrama halinde
kendirnizi müdafaa 'çir.dir. Yoksa |
tecavüzî bir gsve i< ır kuruîmaş de- |
ğildir Biz suna k<.r.;;z KI t.kı bir.
sekilde, birlik hsiinde calışmaya
h^zırlamrsak ırııhtemet trrnvüzleri,
mukrbelere lu'lunmsy.-» löziiîn ol-
maks:zm durdur hlüıiz»

Deniz personellt-rlnin kara ve
hava persorıc'ine n.r_inn lisan ba- '
kimıııd^r. d~ha av;«ntj:i oldueunu •
bildiren NATO Akdeniz Deniz kuv-
vetleri eski B?:;kur>anH?rıı. rienizci- j
ler arasında eskider.beri ingilizce-
rin geçer bir üssn o'.duğunu hatır-
latarak buşün Maltaraki karareâhta
herkesin ingilizce konuşup anlaştı-
ğını söylediktpn sonra muhtelif mil-
letlere mensvıb karargâh per-on?li-
nin bir ?i!p ocsçinda imiş gibi ha-
reket ettiklerini. kantinlerde subay-
ların dsima kendi gruplan arasında
değil fakat çeşidli mületlere men-
sub meslekdaşîarile bir arada bu-
lunduklarını söy'emiş ve Türklerin •
buradaki samimiyetic takviyesinde-
ki rollerine işaretle, «karargâhtaki
samimivetin tal;viyesi ve dostane
iîbirliğinin tesisi yolunda Türklerin |
jarfettiei eayrct hakkında ne kadar;
çok söylesem hic de mübalâğa et- .
memiş olunım Karargâha gör.der- \
rriş olduğuruz Türk subaylarının
Yüksek vasıflan, kendilerjne tevdi
edilen işleri nasıl büvük bir itina
ve hassasiyetle yapmalan neticesin.
de kolayca sabit olmuştur. Şimdiki
subaylarınızcisn evvel karargâhta
bulunanlar T\-k donanmasında ga-
yet mühim vazifelere tayin edilmiş-
lerdir» demiştir.

Sorulan sualier
Amiral Lord Mounbatten'i biiâ-

hare güzide Türk basın mümessil-
lerini Maltaya gönderroekle karar-
gâha karşı memletimizin gösterdiği
alâkaya teçekkürlerini bildirmiş ve
sorulan muhtelif sualleri cevablan-
dırmıştır:

Bu arada bir ajans muhabiri A-
mirala:

— Elinizdeki kuvvetlerle Akcl;-
nizdeki NATO emnivetini temin
edebilecek misiniz? demiştir.

Amiral gülerek şu cevabı ver-
miştir:

— «Hiç bir amiral, hiç bir ku-
mandan elindeki kuvveti kâfi gör-
mez, daha fazl? olsun ister. ben bu
kuvvetlerle vazifemi yapmpğa ça-
iışacağım.»

Bilâhare Lord Motuntbatten. ha-
lefi amiraldan sitayişle bahscdcrîk
onun kıymetli bir amiıal, kabili-
yetli ve sempatik bir kumandan
oWıı5unu söylenıistir

Daha scsıra bir Amerikalı gazetcci
şu suali sormuştur:

— Türk kuvvetlerindcn gayrı

kuvvetler K^radenizde hareket ya-
pacak mı?

— «Bu plân meselesidir Müm-
kün olan her verdc kabil olduğu
kadar fazla kuvvet kullanılır.

Amirala sorulan diğer Dir sual
şöyledir:

— «Müstakbel bir harbde Akde-
nizde. denizalü tehlikesini tahmin
ediyor musunuz?

— «Evet. Cebelitanktan geçecek
olan bir denizaltının kumandanı
olmayı tercih etmem. Fakat şunu
söyliyeyim ki bu boğazdan her za-
man denizaltı geçmesi ihtimali var-
dır.

Gcne bir Amerikan çazetecisi
Amimla sunu sormuştur:

— Hnrbde. Türkiye boğazlannı
büyük deniz kuvvetlerinin geçmesi
için açık tutabilecek midir?

— «Bunun cevabı Güney Avru-
pa Kuvvetleri Başkomutanlığına
aiddir. Boğazların açılması mese-
lcsi daha ziyade Kara ve Hava
Kuvvetleri Komutanlığını ilgilen-
dirir.

Son olarak Amirala sorulan bir
sual üzerine: «Atom sılâhlarınm
kullanılmasına karşı korunmak ü-
zere İskenderun ile İzmire kuvvet-
lerin dağıtılmasınırı düfünülcbile-
ceğini» söylemistir.

Reisicumhurun vrrdiği lıususi
ycmck

Ankara 17 (a.a.) — Reısıcunıhur
Celâl Bayar şehrimizde bulunan
Amiral Lord Mountbatten'i bugün
saat 13 te Marmara köşkünde ka-
bui etmiştir.

Bu kabulden sonra Keisicumhu-
rumuzun refikası Reşide Bayar.
Lady Mountbatten, İngütere bü-
yük elçisi Sir James Bowker \f
refikası, Millî Müdafaa Vekıli 1-
tem Menderes ve refikası. Kütahya
mebusu Ahmed^ Gürsoy ve refika-
sı. Riyaseticufnhur Kâtibi Umu-
misi Haydar Görk ve refikası, De-
niz Kuvvetleri Kumandanı Kor-
amüal Sadık Altıncan. Eiyaseticum
hur Hususî Kalem müdürü Fikret
Belbez. Lord Montbatten'in yaveri
Albay Brockman, Başyaver Kur-
may Albay Refik Tulga ve refika-
sı, Hariciye Vekâleti İkinci Dsire
Umum müdürü Orhan Eralp. Ri- j
yascticumhur Başdoktoru Prof
Recaı Ergüder ve refikası. Lord
Mountbatten ve Ladv Mounfb^at-
ten'in mihmandarları binbaşı Talû
ve Nermin Gürün h;szır bulunmu^- \
tur.

Başvekil nczrfinde
Ankara 17 (Telcionla) — Aıniral

Lord Mountbatten aksanı üzrri
Basbakan Adnan Menderes tara-
fından kabul edilmiştir. Mısafir
Amiral Hariciye Vekilini de ziya-
ret etmiştir.

Kokteyl
Ankara 17 (a.a.) — Amiral Lord

Mounhatten ve refikalın şeıefine
Millî Müdafaa Vekili Ethem Mer.-
dt-rec ve refik;-ları tarafından bu
akşam saat 20 30 da Ankara Paldsta
bir kokteyl verilmijtir.

Fransız Komedi artistleri
temsiUeri

Marurice Escande ile
Michele Alfa'nın işti-
rak ettiği ve Jacques
Janvier'nin takdim
ettiği tanınmış Fran-

1 sız komedi artistleri trupu, Saray
sinemasında, Armand Salacrou'nun
«Une homme commes les autres»,

' Armont ve Gerbidon'un «•L'ecole
des cocottes», Colette'in «Gigi» si,
F. Knott'un Roger Feran adaptas-
yonu, «Crime Parfait» si, Sacha
Guitry'nin -Le nouveau testament-,

İ R. de Flers et Fr. de Croisset'nin
«Les vignes du Seigneur», H.
Bernstein'in piyeslerini oynamakta-
dırlar. Eserlerde Michel Alfa, Mau-
rice Escande. Claudine Theret, A-
lice Field, Marthe Alycia, P ;erre
Risch, Annie Villiers, J. Valois, J.
Lesbats, M. Dsmonville, Robert
Moncade rol almaktadırlar.

İngiliz Tiyatrostu temsiHeri
..The English Players» adh dün-

yaca tanınmış İngiliz trupunun 24
kasımdan 15 aralığa kadar «Küçük
Sahne» de vereceği temsiller ara-
sında Priistley, Bernard Shaw ve
Oscar Wilde gibi meşhur İngiliz
nrjharrirleünin eserleri bulunmak-
tadır

Robert Kolej tcmsilleri
Robert Kolejin ing lizce piyesler

serisinden hazırlamakta olduğu ilk
eser olan W. Shakespeare'in «Ot-
hello» su. 18 kasım perşembe saat
2030, 19 kasım cuma 20.30 ve 20
kasım cumartesi saat 15 te oyna-
nacaktır.

Kürük Sahnede saat
değişiklikleri

Küçük Sahnede 24 kasım ilâ 15
aralık arasında İngiliz tiyatro tru-
punun temsilleri müddetince Türk
Tiyatrosu cuma ve pazar matine-
leri s a t 15 te ve akşam temsilleri
ise saat 21.15 te başlıyacaktır.
«'Paydos» film olarak gösteriliyor
Cevad Fehmi Başku-
tun. Şehir Tiyatrosu
ve diğer genclik ti-
yatroları sahnelerin-
de oynadığı zaman

büyük ilgi ile karşılar.mış olan
«Pfydos•» adlı piyesinin. Hâl'I Kâ-
mil Film prodük«:yonu tarafından
çevrilmiş filmi. Şan sinemasında
eösterilmeğe baslanmıstır. Rejisör-
lüeünü Sami Ayanoâlunun yaptığı
«Prydos» filminde. baş rolleri Hâ-
di Hün. Mehmed Karaca. Bedia
Muvahhid. Necdet M. Ayral, Neşet
Berküren, Behzad But=k. Altan
H?noğlu. Yasar Özsoy, Şaz;ye Mo-
ral. Gül Gülün, Melâhat İçli oyna-
maktadırlar.

Meşhur kemancı Hpnryk
Szerying geli.vor

Dünyanın tanınmış
keman virtüozkarın-
dan Henryk Szerying
yakında şehr;mize ge
lerek Saray sinema-

sır.da konser verecektir.
Filârmonide resital

Viyolonist Hâmid Alacalınğiu ve
piyanist Olga Frussi, Filârmonı
Derneğinın önümüzdeki cumartesi
saat 18.30 daki oda müz ği proışra-
mında, Sonat'latdan müteşekkil bir
resital vertceklerdir.
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Milkt gazetesi sahibi
8 ay hapse mahkûm

oldu
1 ivci aahiiede)

Papeni öldürmek
emrini a'an Soyyet

ajanı
(Baştarafı 1 inci sn/i'/erip)

1943 te Minsk şehrinds Aiınan VR-
lıii Wilhelm Von Kube'yi öldür-
mek için de bir tertib hazırlanıış
olduğunu açıklamıştır.

Kokhlov. Bir ara Almauyanm
Ankara Büyük Elçisi Franz von
Papen'i üe öldüımckle vazifelenHi-
rildiğini ve bunu o zamanki gizli
polis şefi Lavrenti Beria'nın da tas-
vib etmiş olduğunu, fakat bir Türk
ajanının işlerini bozması üzerine
bu teşebbüstcn vazgeçildiğini ifşa
t-'tmiştir.

Halen Biıieçik Arnerikacla ika-
met etmekle olan Kokhlov. bütün
casusluk hayatını Saturday Eve-
ning Post mecmuasuıda hikâye »t-
mektsdir. Kokhlov şimdiye kadar
eski bir Alman snbayı, harb esiri,
Polonyalı radyo teknisyeni ve K-
vustuıyalj tüccar rolleri yaptığııu
vt başlıca vazifesinin casusluk ve
sabotajcılık olduğunu anlatmakta-
dır

Kabine^e değişiklik
CBaştornfı 1 ıncı sahtiede)

Ethem Menderesin yeniden Oa-
hiliyeye, Dr. Namık Gediğın S^ğ-
lık Vekâletin;. Prof Fuad Köp:u-
lünün Millî Müd-faa Vekâletiııe.
Fatin Rüştü Zorlunun Haricıyeye.
Sıtkı Yırcchnın ışlctmeler Vc-kâ-
letine getiıilecekleri, ayrıca iışa-
ııdan Muzaffer Kurbanoğlu ifc
Mehmed Al- Sevtıkün k»hiı>eyc a-
lınacakları dola;an rivayetler a-
raiindadır.

Yunanlı armalör
Onassis «Balina
harbi» ni kavbetti

Lima. (Poru) 17 (A.P-P.) —
(B Ima harbi) b.ijlamıstır. Yun«nlı
srnıatiirün Peıu karasulaı ında. Pe-
ru hükûrnrtirvn ihtarlarıns raâmen.
balina avlamakta ısrar ctmesi bu
hprbe yol acmıs;tır Bugün verilen
habcı-'.erde Peıu kuvvetlerine >i<i
bir uçağın. Peru karasularında O-
nassis'e aid balina flosunun «san-
cak gemisi.> ni makineli tüfek a-
tesine tuttustunu ve bombaladığmı
hil."li'-mekter!ir. Eu h = berde, uçak
3 bomba atmıştır den'lmektedir.

OnpsLs'in 15 şıerri^en miite:^okkil
olan filosunun bcs gcınis! Peıu
makymlarına teslim olmuslardır.
Diğer gemilerin de teslim o!mak
üzere bulundukları öğrenilmiştir.

Onassis aslen Yunanlıdır. fakat
Arjantin tâbiiyetinded;r ve işlerini
de Montekarlo gazinosundan ida-e
etmektedir. Onassis. Peruya doğ'u
gitmekte ol = n 6 gemi-ine bugün
verdiei bir emirde geri dönmeleri-
ni bi!dirm:ştir. Onassis'in (baüna
harbi) ni kaybettiği beliıtilmekte-
dir.

Macar Honved takımı,
Yugoslav Partizana yenildi

Belgrad. 17 (A.P.) — Yugoslav-
yanın birincı kürr^ futbol takim-
l^rından Partizan, bugün Macaris-
tanın en seckin takımlarındnn Hnn-
vcd': 3-2 venmiştir. Mac 50.000 kişi
taıafından seyrer'ilmiştir. Oyun,
vağmıır yüziinden es^slı surettc
vumus = mi5, çimen bir sahada ny-
nanrrujtır.

dursniar tarafmdan. maznunlara ve
davayi takib etmek üzere Ankara-
dan şehrimize gclen Kırşehir mil-
letvekillenne y «pılan tezahürat,
adlî mehaheti zedeleyici rmhiyette
aörüldüğünden dün Müddeiumu-
rrilikçe lâz'm selen tedbirler alın-
mıştı. Bu m?k?^d!a Adliyc binası-
nın 6nün''e ve koridorlarda z^ıbıta
kııvvp*!?' n>p'rınHı<r|il'nuş. bir eün
pvvrİKİ ırdihümın öiüne geçilmiş-
tir.

Dunıs-nava di:n «aat 15 te gizli
olarak devam edilmiştir. Dün de
Krşehir milletvekiii Osm'n Böliik-
br.sı, Mehmcd Mahmudoğlu ve ar-
k^da=ları Adliveve gelmişler riu-
rusma sonuna kadar koridorda bu-
lıınmuşUrdır S'?t 16 da Tophı Ba-
sın mahkç»rıecılr;in kapıları açılmış,
kararın tefhim edileceği bildiıile-
re'-t dinleyifiler içeri ai:nmışlardır.

Bizzat mahkeme Başkanı Seyfi
Ujurun tefhim ettiği kararda ez-
cümle şöyle denîliyordu:

«Dava mevzuu yszı. Başvekil
Adnan Menriere?i"n sıfat ve hizme-
tinden colâyı şeref ve haysiyete
dokunacak mshiyette görüldüğün-
den 6334 sayılı ksnunur 1 inci mad-
desine tevfikan vazı muharriri Fuad
Arnanın 6 av hapsine ve 1000 lira
ağır para cezasile mahkûmiyetine
ve bu madde"nin son fıkrası ve mez-
kûr kanunun 5 inci maddesine tev-
fiksn da eazetenin sahibi bulun-
m^sı hasebüe cezasınm artınlarak
binnetice 8 ay müddetle hapsine ve
66S6 lira 50 kuruş ağır para ceza-
?ile mahkûmiyetine. »pzetenin Yazı
İsleri Müdürü Hüsnü Söylemezoğ-
lunun bu makaleyi gazete sahibi
Fuad Arfnanm emri ve ısrarı üze-
rine neçrettici arlaşıldığından, Mat-
bu-?t kanunun 16 ncı maddesinin
3 ücü bendi gereğince kcndisine
mesuliyet terettüb etmediğinden be-
raetine karar verilmistir.»

Kararın tefhiminden scr.ra Fuad
Arna ve Hüpnii Sövlemezoğlu jan-
darma muhîfszasında cezaevi ara-
basma bindirilmişlerdir. Bu sırada
Adliye binasınm onünde biriker.-
lerden bir kısmı tezahüvatta bulun-
mak istemUçe rie zabıtaca buna
tneydan verilmemijtir.

Hazine, Dünya gaze-
tesi aleyhine dava

açıyor
(Başlarafı 1 inci sahijede)

Dr. Mükerrem Sarolu istifay»
davet eden mecmua

Bu iddia ve munakaşalara hafta-
hk (Akis) mecmuası da kanşmış
ve bilhassa bu haftaki nüshasında
Devlet Vekilini istifaya davet et-
miştir.

Akis'in iddiası Dr. Mükerrem
Sarolun Vekil olduğu halde halen
devrettiği Türk Sesi gazetesini çı-
karması ve resmi ilânlardan isti-
fade etmesidir. Buna mukabil Mü-
kerrem Sarolun devrettiği Türk
Sesi gazetesi aksi iddiada bulun-
makta ve halen tatbik edilmekte o-
lan ilân reiiminde bu eazetenin en
az ilân ald'âı bildir'lmektedir.

Etiler Knoperatifi meselesi
Diser taraftan Dünvanın ortaya

attığı Etiler Kooperatifi tarafından
niifuz kullanılarak fazla demir alın
dıâına dair olan haberler Ticaret
Vekâletince yalanlanmış ve Vekâ-
let bu demirlerin bir liste geresin-
ce başka şahıslara satıldığını bildir
mi'stir.

Idrtia ve tekzib furyası arasında
Dr. Mükerrem Sarolun Etiler ma-
haüesindeki Kooperatif evine C.H.
P Genel Sekreteri Kasım Güleğin
taüb olduğu ve Devlet Vekilinin de
Kooperatif idare heyeti kabul ct-
ti?i tpkdirde bu satısa muvafakat
ettiğini bildirmUtik. A!rl'§ımız ma-
lûmata eöre Dr. Mi'kprrem Ssrol
evini Et'ler Kooperatifine devret-
mistir ve bundan sonra Kooperstif
istpdigi sahsa satış yapabilecekt'r.

Hal bövle ikpn evin Kasım G'i-
leğe rlevrinde kanunt mahzur oldu-
ğu iddiası ortaya atılmış bulunu-
yor.

Bu idHa halen bir eve malik o-
lan ve 14 Mavıs Evleri K™m<T"':-
finin dp ort?klannd?n bulunan Ka
sırn G"'"N*'T' Etiler Koooe'"3tif'"'1'-n
='•"'•3 bir hisse alamıyacağı seklin-
dedir.

Bu iddia üzerine Kasım Giilekle
görüst'"'k. b:ze sunları söviedi?

«— Kanunun tavin ettiği ioab ve
kabul acık olarak varrlmıstır FU-
V.-.1-U-O Dr. M';Vorrem Sarolun t«»V-
lifi rrKoonpı-atif idare heyeti kabul
pHi§i takdirde> şartına bsğlıdır.
Yalnız statünün 17 nci maddesi ee-
»•ee!npe bir ortağın 14 Cncü m»^-
rlprîeki sartlan haiz olan baska bi-
rine his«e«;ini dei'retmesi^i kioi'»-
r?tif kabul edecektir ve biı k?b'il
icin Miikprrem Sarol j'azı '1e r"' ;-
racaatto de bulunmu=rur. Fser fi19<'
savılı kanıın bir mahrur ol»r=k o-
ne sürülüyorsa ben bu mahzn'-u
'ı^llptmevi. kanıma uvar b !r alıcı
^pl.'ne gplmevi de kabul edivon'm.
Hulâsa olarak sunu söviivevim: Tir
Mükprrpm Sarolun evini alrn'k 'Vin
uf^k tefek fnrTialifpİprin veripp "f-
tirilmesi kâfidir. Çünkü anlasma
hos'i olmustur.»

D ; s er tarsftan ötrendi&imiz» cö-
re. Dr. Sarolun evine bir ef7ac ;1<-
Londradan bir talib cıkmıstır. T1-in
ci talib evi dorhal almak v 3IH1V-
tan sonra Kızılsva h^be etmek iste-
diğini bil^irmisfir.

Dünya alevhine dava
Dieer taraftan Dünya gazetesi

Hevhinde İ'tanbııi Müddeiumumi-
liği tarafından bir dava açılması
icin Adliye VekSIrti vasıtasile Dr.
Mükerrem Sarolun muvafakati a-
'mmıştır. Bu arada hazinenin de
Dünya aazetesi aleyhine bugün-
lerde bir dava açacağı haber ve?
rilmektedir. Dava C. H. P. mallan-
nın hazineye intikaline aid kanu-
na dayanarak açılaeaktır. Alâkadsr
ların söylediğine göre hazine Dün
va gaz^-tesinin C. H. P.. dcn ka-
nun çıkmadan evvel muvazaa su-
""etile alındığmı iddia etmektedir.
Bu vaziyet karşısında hazine iddi-
asını mahkpmede isr>at etmek
mp'-bııriyetinde bulunmaktadır.

Bedii Faik Savcılıga cağırıldı
Yazdığı yazılarla Devlet Vekili

Mükerrem Sarola hakaret ettiği id-
dia olunan Dünya eazetesi sahibi
Rorlji Fsik dün »avnlığa çağ";la-
rak ifadesi aluımıjtır.

Gece üniversitesi
Üniversitelerarası Kurulun ieklifi hükûmetçe

kabul edildi, hazırlık başlıyor
Ankara. 17 (Telefonla) — Gecen

j lerde toplanan Üniversitelerf rası
Kurulda İstanbul ve Ankara Üni-
versitelerinde gece tedrisatı yapıl-
ması me;elesi de ortaya atılmış ve
hükûmet kabul ettiği takdırde bu
şekildeki tedrisata aid esasların ha-
zırl = nması kararlaştırılmıştı.

Haber verildiğine göre hükûmet-

le yapılan temaslar sonunda muta-
bakata varılmışür.

Gece üniversitesinin tedris jek-
lini ve tedrisata aid esasları lazır-
lamak üzere Üniversitelerarası Ku
rul, Maarif Vekâleti tarafından ö-
nümüzdeki hafta içinde toplantıya
çağrılacaktır. Bu kurulda gece ted-
risatı yapacak olan fakülteler tes-
bit edilecektir.

Havalar gittikçe
soğuyor

(Ba.itarafı 1 inci iahifede)

Bugün de şehrimizde ve civann-
da hava bulutlu ve yağışlı olacak,
rüzgârlar şimalden kuvvetli ese-
cektir. Hava sıcaklığının düşmesi
kuvvetle muhtemeldir.

Dün azami sıcaklık +13. asgart
+ 9 santigrat derece olarak kayde-
dilmiştir.

Kalorifer yakmıyan apartımaiJ
sahibleri cezalandınlacak

Havalann birdenbire soğuması
üzerine belediye bazı tedbirler al-
mak lüzumunu hissetmiştir.

Bu sene mahrukat sıkıntısı çekil
miveceâi, alâkadarlann buna mey
dan veı-miyecekleri anlaşılmak -
tadır.

Hararet derecesi bir hayli dü?-
tüe'i halde hâlâ kalorifer yakmıyan
binalar vardır. Bu gibiler hakkında
takibat yapılacağı ve ceza zaptl
kesilpf-ği bi'dirilmektedir.

Bir motör kazaya uersdı
Büvükderedpn Kös*enrpve eit-

mekte olan 100 tonluk «Ihsanive»
m"törü aclH'ktan sonra su aiarak
batmak tehlikesi göstermiştir. Tek-
neden yardım istenmesi üzerine
Gemi Kurtarma istasyonundan tu-
lumbp'an hamilen «Kartal» mo-
törü kaidırılmıştır. İmdad motö'-ü
kazazede tekneyi sahile çeke'-^k ka
raya oturtmustur. A"nca nlhsani-
ye» nin dr>Tijze ^ ' ü k ' »nmpmPsi
icin de tertibat r«.nrnıstır. İns^n
kavbı ol-namıs, alâkalüarca tahki-
kata baslanmıstır.

Tarım - Satış Koope>
ratifleri kongresi

İzmir, 17 (Telcfonla) — İzmiı
Tarım, S-tış Kooperat fleri Bi liği
şcnel kurul topl-ntısı bugün yüz-
lerce delegenin :ştirakile yapîlmış-
tır. Kongrerfe birlik idare heyeti
başkanı olan Manisa mebusu Fevzi
Lıitfi Karaosmanoğlu ile bazı meb-
us!ar da hazır buhınmuşlardır. İda-
te heyeti raporu okunmuş. bu se-
neki pamuk satışlarından birliğin
2 milyon lira kâr etmesi delegeler
tarafından takdirle karşılanmıştır.
Raporun tenkidleri sırasında söz
alan delegeler, Vrliğin evvelce mev
cud olan 50 milyon lirahk borcu
nun nasıl tasfiye edileceğini sor-
rruşlar ve bu arsda Umum Müdür
Şevket Ksyanın otomobil saltana-
tına meydan verdiğini. yakın ak-
rabalarını birliğin mubtelif işleri-
ne yerleştirdiğini ileri sürmüşler-
dir.

Tenkidlere cevab vermek üzere
söz alan Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu, 50 milyon lirahk borcun bir-
liğin üzerinden alınıp devlete yük-
lenmesi hususunda müspet adırr.lar
atıldığını söylemis ve Ticaret Ve-
kâletinin Bsşvekâlete gönderdiği
bir yazıda; bu borcun devlete in-
tikal etmesi lâzım geldiğinin belir-
tildiğini bildirmiştir.

Ksraosmanoğlu, Umum Müdür
hskkında yapılan tenkidlerin hr.ki-
kptleıe day"nması gerektiğini hf-
tırlatarak birlisin çalışmJİan sa-
• t-inde Ee» pamukçuluğunun kal-
kındıgını izah etmirtdr.

Hükûmet, şekere
dair haberleri

yalanlıyor
(Baştaraj\ 1 inci sahifede)

Bu durum karşısında İşletmeler
Vekili Fethi Çelikbaşla, İstanbul
Belediyesi arasuıda yapılan temas
sonunda, haricden şeker ithalinin
bahis mevzuu olmadığı, mevcud fab
rikaların şeker istihlâkini karşılı-
yacak kapasitede imalâtta bulun-
dukları ve şeker fiatlarının hiç bir
şekilde arttırılmasının düsünühn-.--
diği, İstanbulun şeker istihlâkinin
yeni kampanyaya yetişecek şekıl-
de ayarlandığı, şehrimize Adapaza-
rı, Turhal, Alpullu fabrikalarından
başka lüzumunda Eskişehir ve Kon
yadan da sevkiyat yaptınlacağl öğ-
renilmiştir.

Diğer taraftan, Şeker ŞirkeH İs-
tanbul Müdürlüğü ile yapıl <n t»-
rnasta da, şehrin günlük ıh.iyacı
bulunan 900 çuval toz, 250-300 san-
dık kesme şekerin yukanda bıldi-
rilen söylentiler dolayısile son hrf-
ta içinde günde 1800 çuvalla 900
sandığa çıktığı anlaşılmıştır. H=l-
kın ve şeker imâlcilerinin stok mak
sadile yaptığı mubayaaları önıemek
üzere tahdid cihetine giclü.rış v?
bu ye:inde tedbir maalcŞfi şe'.ver
fiatl'rının arttırılacağı şekli.nne nk-
settirilmistir.

Şeker Şirketi. norm?l se.'kivat
haricinde el:nde şehrin ki a«. lık

duğunu ayrıca biHrmiştir. Bu du-
rum Vaısıs'rds Be!"Hive '^rilınnan
plâkalı e " W denek ve n!r'-klp-J'p
temas edilerfk kpndi!»rir'p n !ka
ve e -̂ı?fa tpvzi edilm^k .;W,.- •(lr-
ma! ihtivacların üstünde ?4İi3İs yap
tırı'mistır.

Memlekelfclci seker stn'.Nn
Diî"r tar'ftan. sekpr i^i'e v:''rın-

dan »lâkalı bir zpttan H« fir?;^im--
?<? görp.. 0er?pn >ene 160000 tnn <>-
!?n soker i'=tih==li bu yıl l?0XO0 tp-
n? çikmı.stır H"'"n njrıc=ı:- riah-
si'Hir'in müVıim bir kı.=mı işlenmic
olup. Şeker Şirketinin el'-He 165.500
ton şeker stoku mevruddur.

Ankarada fren-ofobüs
çarnisması

Ankara 17 fTelefonla) — Bu sa-
bah saat 6 sularında Mamak sem-
tinde Çocuk bahçesi yanır>d?ki trpn
hattı ile şosenin kesişt ği noktada
feci bir tren - kamyon çarpışması
olnıuştur.

Ankara - Kayaş banliyö treni Ka
ypş istikametinde giderken Akdas
madeninden gelmekte olan Akif
Özdemir idaresindeki nobud yük-
lü 10 tonluk bir kamyonla geçid
yerinde çarpısmıştır. Kaza. trpn ge-
çidinin acık olması yüzünd^n vu-
kua gPİmiştir. Hat bekcisi yolu ka-
pamaca fırsat bulsmadıcından iki
vasıta müthiş bir hızla birbirlerine
carpmışlar ve trenin altında kalan
kamvon 10 metre kadar sürükien-
mistir. Kr.mvon t^mamile hu'-dahaş
clmuş. soför Akifin bir kolu kop-
mus. soför mııavini de apır surette
varalanmıstır. Kamvnn sahibi haf'f
bir hunjn kanama=;ile kaz=vı atlat-
mıştır Tahkikata miHHeiiırrrımi
mııavinlerınden Keceb Erkilei el
koymustur.

Adliyedeki hâdiseye
dair C.M. Partisi bir

tebliğ neşrettî
(Baştarafı 1 inci *oht/ede>

leri ve böyle tertiblere engel olu-
nacağı hakkındaki Anadolu Ajarul
haberine mukabil C.M.P. G«n«l
Sekreterliği bugün bir tebliğ y*-
yınlıyarak hâdisenin kendi görü-
şüne göre içyüzünü »çıklamıjtiT. •

Tebliğde C.MJ5. ye mensub ol»B
j muhtelif basm ve politika juçla-

rmdan mevkuf ve mahkûm bulu»
nan Sadık Aldoğan, Fuad Arna,
Nureddin Ardıçoğlu ve Hüsnfl Z«-
ki Söylemezoğlunu eezaevinde ri-
yaret etmek üzere başta Osman Bö-
lükbaşı olmak üzere C.M.P. mebuı
ve genel kurul azalaruıdan bazı-
larının İstanbula gittikleri, yalmı
Adliye Vekâletinin emril» bu ı l-
yarete müsaade verilmediğl vt bin-
netice Bölükbaşı ve diğer gahularuı
mahkûm ve mevkuf arkadajlmnnı
ancak duruşm» emasında adliyed*
görebildikleH belirtilmektedlr. Teb-
liğ, böylece tatbik edilen bir ka-
rarın cezaevleri talimatnameleri hü
kümlerine mugayir olduğunu b«-
lirttikten sonra nümayij meıelesi-
ne geçilerek C.MP. ye karşı aleyh-
te bir hava yaratmak v» adalei
mensublannın C.M.P. liler aleyhin»
tahrik edilmek gayesinin güdüldü-
ğü ileri sürülmektedir. Tebliğ |8y-
le devam etmektedir:

«C.M.P. bu memlekettt adalet
müessesesinin siyasl nüfuz ve t»-
sir dışında kalmasıru, tam bir 1«-
tiklâl içinde vazife görmeaini iste-
mekte ve bunun İçin programına
siyasî tesirlerin dışında müstakii
bir müessese olarak bir ynksek
hâkimler meclisinin ihdasım taleb
etmektedir.

Bugünkü sistem, Temyiz Reisle-
rile hâkimlerinden başlıyarak bü-
tün hâkimleri azil, tekaüde sevk,
tecziye. terfih ve başka yere sür-
gün etmek yetkisini siyasî bir
şahsiyet olan ve D-P. politikasmı
takible mükellef bulunan Adliye Ve
kiline vermiştir. Bu sistem car!
bulundukça h?len 500 ü münhal bu
lunan hâkimlikler sayısının çok
vakında 1000 e varm-sı ve bu ra-
kamı da geçmesi muhal deçildir.»

Tehüğde. ad?ict c:hazının knk-
lâli için mücadele ettigi bilrii i'°n
C.M.P. mensublarına rpva eörü'^n
mıı-m"l?den duvulan teeessür be-
lirtiirnpk-te vp sövle denilmek»e--ır:

••Bı̂ ım. adliveye bu kadar savgı
gösterdikl?rni, onu müdaf a ettiU.
lpr ni iddiı edenlerden tek iştedi-

; îimiz sarih ve zı.mnî beyan ve neş-
riyatla hâk'mhre direktif veriime-
mesi. onlann ansva^a trminatı al-
tında olan istiklâlle. ine hürmet
göster lmesklir »

Şchrimİ7de bulunan Kıışrhir C.
M.P. m:llefvekilrrın Im Osıran Bo-
lükbaşı dürı saat 17 de C-M.P. ıl
merkezinde bir basın toplantısı ya-
paralt, gszetecılere beyanatta bu-
lunmus ve e^cümle demiştir ki:

«— Dün halkın şahs'.ma ve sr-
kadaşlarıma karşı gösterdiği içten
geien sevgi tezahüratını benim ve
arkadaşlarımın bir tertibi olarak a-
jans ve radyolarla ilân etmek ga-
rib bir zihniyetin ve tahammülsüz-
lüğün ifadesidir. Ayrıca binlerce
Istanbulluyu şuursuz bir alet ola-
rak göstptmek de vatandaşlara kar
şı saygıh bir hareket savılamaz.

Gecen ağustosta istanbula geldi-
ğimde vatandaşlann beni karşıla-
masını. kanun dışına çıkarak, res-
men yasak eden bir zihniyetin hâ-
diseyi başka türlü görmeye ve gös-
termeye tahammül edemiyeceğini
vatandaşlarm takdir edeceğinden e-
minim.»

Ccmerdüğin şatieseri
Bnsnrafi J ıvri \uliiedp)

getirmek üzere köyünden Antal-
yaya geiirken çıkını ile birlikt»
düşürmüş ve bu para köy bekçisi
Osman tarafından bulunmuştur.
Antalyaya geldikten sonra igin
farkına varan ve bilâhare köyüne
dönen Halil Milas evinde ağlarken
bekçi Osman parayı »'etirerek ken-
disine tesüm etmif ve «îalil Mi-
lâJ bekçiye 50 kuruı t«h^i| ver-
mijtir.

Orijinal Boyut : 5 * 19 cm


