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Dost hava kuvvetleri Holanda iizerinde
Lâkin ne acayıb şey? Rotter-

dam'ın varoşlarına ılerlevinee bus-
butün başka bir manzarayla kar-
şjlaştıktı. Fabrıkaların -hangı fab-
rıka? nerede*- -akşam pavdosun-
dan çıkan kadmlı erkekli işçı ka-
fıleleri tıpkı harbten rincekı hal-
lerile bisikletlerinin üstünde. a-
kıtı akın bombardım£nd;.n masun
kalmış mahalleierine dönüyorlardı
Rotterdsm'da bütün saatler dur-
rruştu ama, pedallar hâlâ ışlemekte
idı.

* * *
Hollandanın teslım oluşu. bizi.

tdm -nanasıle bır sulh ve sükûn
devrme kavuşturamadı Bunun us-
tunden \ırmı ddrt saat ya eeçti ye
peçmedi. gokvüzünun spssızlığı
gene motor purültuleri ve hattâ
takım süâhlı çarpışma vankılaryla
bulanmaaa Dasladı Bu surültu ve
patıHılar ılk defa gece yansına
docru tam vaUklanmızj sındiği-
mız sııada. kulağımıza çarrjıTiı« ve
L\kumuzu ksçırdıktan sonra kav-
boluD aıtrrıstı ErtP«ı gece ve daha
e- tc=i jeeeler Sfne avni su!a' Ha.
a\ni ?e=ler Fak?t b'Z ikıncı £e-
ceden ıtibaren bunlarm Ingılız bom
bardıman ueaklarından eeHığini
ö*rend'ğırn'7 icin. uykumuz fcaç-
mak telr.sa olüşmek şöyle dursıın.
tekrarlasmalarını âdetâ bekl*r ol-
mırçtuk. Zıra. bize göre. dost ha-
va kuvvet'-îrinin bu i5rarlı ge^e
Z'va*-e*!eri, i^tılacıva kar«ı bir sa-
vjnma hareketinın baslangıcnnı i-
fade edivordu Hiç aklımıza ee'mi-
voHu ki başımız'n iı<-'ıinde rîola-
sin ucaklar valnız R.A F in bom-
b ı<f'm.Tn biHiklermden ıbaret de-
piMır Bunla'-'n kar=ısında Luftuaf
fe'nin kdme kume avcuları da vrr-
dır ve Inp'liz uçaklarmı. durma-
d?n. va\lım atesine tutmaktadır-
lar Bu ıtibar ile. tehlike. bizler
icin simdı ıki kattı Çünkü, İngihz
ucakları. hem hedeflenni şaşırıp
şchri bombardıman edebilirler, hem
de bomba vükWile tutuçup bır
«semâvı âfet» halinde yere du-
şrbi'irlerdi

Fakat hamdolsun ki. ne dostla-
nmız ne bız boyle bır musıbete
ujramadık Haftâ P A F ucakla-
m ı n sitıkce arUn bır curetle gün
duzleri dahı uçusmtğa basladıkla-
r nı gotduk Bunltr. ulu orta, ?u-
raxa bıırava degıl. hep «stratejık'j
n>/-'alara hııcum edıvorlar \e yuz
dp sc'ısen tam hedeflerıne dokunu-
yoı lardı On eun ıçinde, sahıl bo-
vınripki bir çok askeri» mevzıİPrı
ve tesıslen. bu suretle, vakıp yık-
tSir Sı he^ening deki Bahrıve
Mektebıni vok ettılor Bır buvuk
ııcak alanını kullanılmaz hale sok-
tıılar ve Alman orckısu ığıriıklaıı-
na b?şlıca çecid veri teşkil eden
hır demir kopruvu Amsterdam'da.
p ıpe gunriuz, ortasından boldüler
Tam o sırada kopriinun civarına
h'iı'-mi» ohn lîoliandalılar A R F
ıp-alflarının bu basansını sVTaşa.
huı ra. hurra » d n e haykırarak

imısler.

1 in'in fzlını kekeledı Ateşı kırk'a
çıkmış bır hastanın hezeyanlarını
andıran bu radyo konusmaların:.
her defasında. bır (Mprseillaise)
marşıdır tâkıbedıyordu Ama, 6y-
lesine bıtkin ve hazın bir Marseil-
laise kı eskiden olulere can veren
destanı bestesı. bır vas havasına
donmüş ve ı'Kalkın ey vatan ço-
cukları...» diye başlıvın guftesı

| «Ben mahvoluyorum tmdadıma ye
ı ttsin » manasını ifade eder olmuş-

tu.
Gerçi, bir gün, Fransa Başvekıli

Renaud'nun. avaz avaz. Amenka-
ûan im-iat ıstevgıni de ısıtecektık

ı Fakat. bu ufacık ıhtiyar adamın
sesı hiç tıtremiyordu. Yalvaran.

| »bittım» dı\en bir tonu da voktu
| Tam tersıne duşmanın hem»"" tar
j n" P?ns'ın ortasm-

da. tek ba^'na *dımdık dıkiîmıt de
konusuyor gıbıydı Renaud dıyordu

! kr «Parısın önünde de. ıçin de de,
srdında da vuruşacağız. Amerıka-

dan beklediğımiz yardım, muhtaç
olduğumuz sılâhları bır an evvel
vetıştırmesıdir. Aksi takürde.
Fransa, Batı medenıyetınm mezaıı
olacaktır »

Evet, Fransız Başvekili, tek ba-
şına boyle haykırmıştı. Lâkin, onu
bızd«n başka can kulagile dinleyen
olamamıştır sanınm. Bundan son-
ra ise Fransanın sesi kesılıp gıttı
ıdi Bize, artık, yalnız Londra Rad
vosunu dınlemek kalmıştı Bu i
istasyon da o sıralarda hep Dun-
kerk facıasından bahseder durur- j
du Fakat. öylesine bir destanı ıfa
de Urzile ki, biz facia dedığimiz
bu hâdisenin ancak kahraman-
lık tarafını görebiüyorduk. İngılız-
!er bu lımandaki kuvvetlerinın van
sından fazlasını akıl ve hayale sığ-
mıyan fedakârhklarla Almanların
ateş çemberınden sıyırıp kurtar-
mıştı.

(Arkası
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jParis (cinayei şehri) unvanın
(NewYork'un a

Paris pölisi bir yılda kestiği cezalar için
vasıtalar arasında üç

Bir keşi, günde beş ağacın
kabıağu i!e ancak dsyarmiş

Bız de ıçımizden. bu alkışlara
k tıin-.akta ıdık Fakat ne>e ya-
rnr? Beri taraftan. durum gıttikçe
kntuleşıvordu Almanlar bır ham-
lpde Sedan a çirmışlerdi Yukanda.
I lege ve Namur kaleleri hemen
du'smek üzere ıdi Pans ve Brüksel
radyo ıstasvonlan bize. henüz. bu
h^i'eılprı vermıyordu ama, Spea-
k^ı'lennin sesınden her jeyi sez-
mpk mümkün oluyordu. Bu. t.an
çtki^rnpji halındeki kimFel°rin sesı
gıbı kıeık kısık. ke«ık kesıktı:

"— Setlan onunde sı idetlı muha
rebeler oluvor... Seian onunde.
S"''rin arkasında »

«— Namur hâlâ davanıyor . Li-
e^e Kâlâ davanıyor >

Fıansız ve BelcıkBİı Speaker'ler
Yu cu^lelevi hemen her (.komüm-
ke>> nm basında. bır kaç kere tek-
t r eJer duruıdu Derken, ne Sedan
c>pn ne Lıeee'le N?murden bah-
sw-rn?z oldular Bunlann verıni,
A--denne, Aısne gıbı bolgelerle
Verdun, Marne gıbı ırmaklsr al-
n n ; a başladı. Derken. Sneaker'le-
rm sesı ou^butün kısıhp Dunkerk-
in adını fısıldadı General Gamla-

Yafmur azıcık dindı Gün doğar-
ken Burmahandan Duzağaca doğru
>ola çıktık Ismaıl onde. b?n arka-
da vurduk bır s:rta yukarı. Yol,
keçi yolu bıle değıl Karınca yoiu
gıbi ıncecık bir şey. Çahlık. Bu
yoldan, yaıım saat kadar jürüduk-
ten sorua, kayalıklara geldık. Çak-
mak taşı gıbı keskın kayalar . İşte
Buımahandan Duzağaca kadar ara-
dakı yol bovle. Çakmak taşından
yol. Bu ıkı ara üç ouçuk saat çe-
kıyor Gene bu uç buçuk saatlık
arada da yakılmamıs hiç bır ağac-
la karşılaşmadım.

Sonra açmalar da fırla gidiyor
Yer ver, bcnek bervek dcnsi vuzul-
muş gıbı datlann Dağlar nakışh.

İsmaıle dedım kı:
«— Kardaş. yangmm onüne ge-

şılmez Yakan adanı ormaııda kay-
bolur jjıder Dedığın gıbı yakalasan.
vaHarken yakalasan şahıd vok, ıs-
bat yok. Ama bu açmahğın onuııe
»eçebılıtsınız >

İsmaıl:
•İşte.» dedi. «tam d.srdime bastın.

Ben de bumı soylevecektım sana.
Onun da onune geçılemıvor Geçı-
lemez Bır kere boğma var Boçul-
rmıj ağaç ceza bjtmaz Sonra kes-
me var Her n-ıyse sana bir mUal
vereyim de parmağın ağzında kal-
sın Ben bundan önce kend' köyüm
Karaorcnde ıdım Burmahana sur-
şun geidım O da bır açma yüzun-
den Bır baktım kı adam tarlasınm
ust başında bcş donümluk bir yer-
Jekı ormanı baltayla doğramıj.
Yaşh, genç butun ağaçları doğra-
mış. Tuttum hakkında bir rabıt,
verdim mahkemeye. Adam beraet
etti. (Hakkın var. dedım. Sen bun-
da beraet et Edebıhrsm. Hakkın
var Gelecek \nl ağaçları yakarken
elıme bır geçersen. İsmaıl sana gös-
tsrır) Yıl gP çti Ben tetıkteyım.
Kesılen aşaçları ha bujriin vakacak.
ha yarın . Temmuzun onunda
mıydı ne. b.r baktım ağaç'ara ateş
verilmiş Kunı ağaç'ar yanmş
Tuttum bir zabıt Adam gene be-
raet etti. (Dur. d»riım. dur! İsma;!
'•ana gösterir Gelecek yıl sabanı
kosup ekeceksin ya G?ne bir yıl

Büynk Kiıya Tâbirleri
Boyle bir ruva tâbiri kita-
bınm Türkı\ede ılk defa
basılnıiş olduğunu, kıtabı
tetkık pttıkten sonra siz
de kabul edeceksiniz.

Fiah 250 kuruş
BOLAYIR YAYINEVİ

A ksaray. Selimpaşa So.
1 ^ m No. 10 Islanbul •••

geçti Sabanı koştu senmki Gel
dedım gel! Gel çekırge. Verdık
rriokkemeye Bır ay yattı. çıktı. A-
ma gene de ektı tarlayı Hasad za-
manı gtldık mahsulu haczettık Ge-
lecek yıl gene ekti tarlayı Ben bu
sefer gene zabıt tuttum. İşte o za-
man olanlar oldu Hakkımda butün
koyluyle bırlıkte ıftıraya gırışti. Bı-
ııncisı, kansının boynundan gece
gelıp ellı alt:nını çalmışım. İki şa-
hıd. Verdı mahkem.eye Sürün İs-
mail suriın. Ondan beraet ettım
Bir başka ıftıra. Bu sefer de oğlunu
dldürup y?kmışım. Altı yaşındakı
oğlunu Gene mahkemede aldık
soluğ-j. Anan yah^ı, baban yahşı.
Çocuk yok orlalıkta. Allah kuru ıf-
tıradan saklasın Bir av, ikı ay
Canımdan bıktım. Çocugu uz»k
koydekı nmesınin evıne goturup
koyrnuş. Orada bulduk da yakayı
kuıtardık İftıra durur mu° Bır kez
bajlamasın. Ruşvet aldığım. orma-
nı sattığtm daır«ve ıhbar edılmeee
başlandı. Âmırlerım benı bılırler.
Ormanı canımdan çok sevdığımı oı-
Hrler. İnanmaz'ar boyle şevlere
Inanmazlar ya, edemedıler; beni
koyden a!:p Burmahana attılar Ben
kotü oldum Açmayı açan da şim-
di o tarlada guzelcene ekip bıçıyor.
Ben neden dayattım bu işte? Köy-
lü gbrsun ki hükûmet ormanddn
tarla açtırmıyor. Gorsunler de aç-
masınlar. Şımdı baktı kı koylu. tar-
la açana ceza yok Herkes tarla a-

j cacak. Üstelik ormancıyı da vertn-
den a-byorlar... Yerımden atıldığı-
ma bir yüreğim yanıyor ki Sorma
B?y »

«Neden Ismail? Burası da iyl
yer. Sankı orası buradan daha mı
ıvivdi?»

«Yok. Beş yıldır, yanmış bir se-
dir gencliğı vardı, her bir firîanı
kız gıbi. işte beş yıldır ben o orma-
nın içine kuş bıle sokmuyordum.
U%ku uyumayıp onu be'<l'\or-
dum Görsen ne orman!. Benden
sonra gelen arkadaşa iyi tenb h e-
derek teslim ettim va. korkuyonım
ki vskacaklar... I«te ondan korku-
yonım O orman kurtulsun dünva-
da hiç bir şey istemem Isterlerse
Hmden atsınlar Bılm^/'in bev bu
psac sev^isı baska ?eve berzempz
Çocuk sevg si eibı bir OPV. . Sedir
genc' ;?ini yakarlarsa ber.im de
d'invada tııtunacak dalım kalmaz.
Benim de bir tarafım vıkılır. Çocuk
gibi biivûttüm. Onun için beş vıl
uvku yüzii görmedm Gecç çün-
duz bu yaz onu düsündüm Ha yak
'•'"r. ha vak-'~a''lar.'>

Saat on ikide Duzsğac kövü^iin
•'"i evlik Duzağac rr.ahallesinde

seHik

YIL

8 A R A L I K AKŞAMINA KADAR
PARA YATIRMAKLA

FEVKALÂDE
Bahçelievlerde denize nazır otobüse 3-4 dakika mesaferU

bir oodrnın 3 katlı inşaata m.ısaıd

AYR1CA
<OC\K) avinda

APARTIMAN DAİRESİ

Çekilişlerine katılabilirsınlz.

Her ıki çekilişte aynta P A R A İKRAMİYELE1

Her ( 1 5 0 ) l i r aya b'1" kur'a hakkı.

"Bey> dedi, «Vu^ıra kalma va
vorçrunsun ya. senden bir ricada
bu1"nacağ"n t>

«Sövle, İsmail kardaç» dedim.
"Bugiin. Düzaaacda kalmadan

Du7a5?cm bir mahallesi olan Kırk-
kavağa geçelim. Dört saat geür
Sana orman tahribatını orada gös-
terevim. Görmeden olma7 »

tSerı blirsin Ismail Gidelim »
Düzseacda vemek bile yemedik

Bıver su içip düstük vola.
Yollar gene kavalık Yollar bıcak

sırtı gibi... Sırat köprüsû de diye-
bilirsiniz. AvaSımdaki lâstiâ n al-
tn ı taş ycdi eritti Paçavra bağ'a-
dım.

Yagrıur lyice rîinmişti Gün ka.
ka\ uçurken Ki'kka\ak malıallesı-
nin ıîk evine geldık.

Ismail: '
«Bey. KırkVavaŞa ffe'dikn dedi
«Burası mı Kırkkavak?9
«Burası »
«Bir tek ev, başka ev yok .>
Güldü:
«Bey» dedi. «bir de köylü çocu-

ğuyum dersin Bundan sonra bu
dağlarda bir arada eve ractlavamaz
sın Bu evden yarım saat uzakta
bır e\e daha rastlaı ız. Yaıım saat
ötede bir eve daha... Boyle boyle...

' hepsı bir kov olur. Bu ev Huseyın
Ağamn evidır. Bu gece burada ka-
lacöğız »

| «Kalalım »
Hüseyin Ağsnın evinin sefaletini

diüatamam Ev de baslan bitiştiri-
lerek, alt ucları toprağa dık-lerek
yapılmış a^aclnıdan . Yalnız v.ı-
nm metre kadar taş ormuşleı dort
bir vanma.

Ovle b r vitak k' îabaha kadar
*o7ÛTrrn \ ı ım r ra ' 1 'TI.

Şafak atnidîan gcne yola düşup

1953 vıhnda Panst?. bır sene ev-
velıne nazaran daha fazla cinayet
ışlenmiş, daha fazla tecavuz hâ-
lısesı vukua gelmiştir. Parıs Po-
lis Müdurluğünün son istatıstık-
len bunu gostermektedir.

Pans Polıs Müdırivetinin sözcü-
lerınden bırı ı>Newvork'urı sahib
oldıığu cinayet sehri unvanmı eld«
etmek üzere değilız ama durum da
fenadır: kotüye gitmektedir» de-
mıstır

1953 vıb zarfında \iıkua gelen
cinayetler. hır='zlıklar hakkmda
polis bültenmd" mevcud malûmdt
sudur:

1 — Teravüzle birlıkte hırsız^k
vak'a'arı "40 olarak tesbit edilmış-

2 — Basit hırsızlık vak'alan ise
30 000 i açmıst:r C31 1411,

3 — 2 246 otomobıl çalınmıştır.
4 — 163 cınavet Menmistır. .
5 — Irza tecavüz vak'alan ise

vedidir (polis raponj. Paris için
bunun düsuk bir rakam olduğunıı
büiurı Fran>;ada ırza tecavuz hâdı-
selerının 30 u geçmemi} olduğunu
belirtmışlerdır

* * *

Paris sehri hududlan dahil'nHe
va7ifeli buluran 18 500 pohsin 1953
vılı zarf'nHa

kestıkleri de öğrenilmiştir.
Fransız başkenti yollannda sev-

rusefer son derece müskul bir ha-
le gehnıştir Buna bır misal olarak.
seyriiseferi Unzimle vaziMi bulu-
nan polislerden 103 ünün vazıfe
ssnasında yaralanmış olmaları gds
terilmektedir

Paris polısı valnız otomobiit^'e
değıl, fakat 1953 vılı esnas nda Pa-
ris üzerinde teh ikelı sekılde uç-
•nuş olan 8 uçağa da ceza kes-
mi^tir.

Butun Paris polisinin çeçen vılın
365 günü zarfında, muhtelif vesi-
lelerle 16 000 rîen fazla tevkıf vap-
tığı ve kestığı cezalar için de 166
ton kâğıd sarfettigı kaydedılmek-
tedir.

* * *

Paris polisını endışelendiren di-
ğer bır nokta da. Paris hududlan
dahilinde intıhar vakalannın art-
mış olmasıd'r Bütun Fransada ise
•ntıhar vak'aları artmamıştır.

Bur.un sebeblen arastırılmakta-
dır Pohsin verdıği malûmata eö-
re. 1953 vıhnda Parıste 3 31.6 k'si
mtihar etmiştir 1952 yıhnda ise bu
" k a m 3314 irli

* * *
P?riste sarhos olduklannHan

Hol^vı •e\'kif

166 ton kâğıd harcadı,
tane de uçak var

dedilmiştir 1947 yılında tımarhv
neye girenler arasında alkolık olan
lann sayılı 1014 ıdi ve bu, tımar-
haneler mevctıdunun \uzde 9 9 u-
ıu teşki' etmekteydi 1S53 yılında
ise tımarhanelefe konulan alkohk-
lerin sa\ ısı 2280 ı bulmuştur ve bu
da. tımarhane mevcudunun yüzde
32 9 unu teşkil etmektedır.

1947 den itibaren tımarhaıvelik
olan a!kolik!e-in sayısı hakkında
şu istatistik de neşredilmıştir:

1947 * 1014

1948 1207

1949 1680

1950 1968
U51 2221
1952 2198
1953 22S0

* * *

1953 vılı zarfmda Pariste, Fran-
sıı vatandaşlağını Uleb etmış ve
bu yoldakı Ulebleri kabul edılmış
olanlann sayısı ondnr Bunlar şu
mem'.eketlere nvsnsub bulUTnak-
tad'rlsr-

«Bır Arnavud. bir Çuıli, bir
Vene7Üf-!lâh. bir Kanadalı. ıkı Da-
nimarkalı: bir Honduraslı. bir İr-
landalı, bir San Marinolu ve bir
Nıkaraguah'»

Ppn<; polv

cezaya çarpılan |

artrnıştır. Fransız hükûmetbıin.
ıçkıve Karşı açtıği mucad°le sayfe*
sınde onumuzc'eki yıl durumun
duzeleceği zannedi'mektedır.

Polıs raponına gdre, tımarhane-
lere konulanlar arasında alkolık-
îerın n:sbetınde de vükseim-s kav-

de şiddetlendirdiğini açıklamaVta-
dır. Venlen -nalûmata gdre. 1S?3
vılı zarfmda polis, 347 «kadın tüo-
carıs nı tevkif etmiştir.

* * *

Parislilerin, geçen senelere na-
raran bıraz daha az dalgın olduk-
lan da tesbit edılmiştir. 1952 yıhn-
da Parisliler 233 244 muhtelif eşva
kavb°t"iİ5İer. bir tarafta unut-
muslardı 1953 yıhnda ise bu ra-
kam 219.477 ve düfmüstür.

* * *

Eğlencîler. ba'lar. müzikholler
?ehn olan Pariste, durumun eskive
nazarsn düzeldiği kabul edilmek-
tedir Fğ!ence verleri hakkında po-
li<: raporu şu istatistiği nesretmij-
tir: /j

Çok iyi bir variyette rutulan e j -
l?nce yerlerlnin sayısı: 64,

tvi vazivette olanlann » j n « : 597
Fena olmıyan eğlence yerleri:

275.
Fena vaziyette bulunan eğlence

verleri- 4$

Tehlikeli eğl?nce yerleri: S
Eski polis raporlannd» ise «teh-

likeli» rlıve vasıflandmlan eğlen-
ce verlerinin sayısı yüzü geçmek-
teydi.

Hami S.

i

Dün siHıunet 4
dereceye düşlii

Sor zamanlarda nlsbeten duze'.mlj
olan havalar ıki gundenbfri tekrar
bozmvıştur DOn çehrunude ve cıvarın-
da hava çok bulutlu \e y?ğıslı Rec-
nrştır Ruzgarlar şımaloen saa'.te azanıı
fO Km hırla esrrus.ır.

Er. \uk«ek suhunet J- 7 en d-ışuk
15* 4- 4 santıgrad derrce o'arak ka\ie-
dılmıst r Hava b'isun de v a | ıslı nla-
cas ve suhunet dusece<tır Bu tak-
dırde sulu kar yağması muhtemeldır

Yurdumu/oa en dıı^ük sirsklık Er-
zurumda — 3 Conımda — 2 Afionda
-f- 4 sarti£rad d»recedır
Miılkiyenin kurulus yildtinümü
Dun gpce *I ılkıyenın ' Sıva^al Bıljsı-

ler Okuluı kuruluş yıldcnjmu muna-
yebetile Tak«ım Cr.rmonında bır top-
lan ı \apılmıs toıenae hazır buiunan-
lar okul hati'-al^rını anlatnvşlardır
Şehirde iki aylık şeker stoku var

Bır muddet ev\'el ortava çkan Tdn'l
feker darlıgı. alınan fdblrlerle tama-
mıle onlenmış b-jlunmaktadır.

Alâkalılardan aldığımız malûmata
gore. 1 kasim 954 tar hıne kadar noı -
mal bır sekılde devam eden Is'anbul
şeker istıhiâkı yapılan bazı neçrıyat
U7erıne bu tar'hten ıtıbaren bırdenbire
artmaia ba?lamij ve Istanbulun gun-
luk toz şeker îhtiyacı 900 çu\al ıken
muntazam bır sekılde artmak u?ere
avın 14 unde 1686 çuvalı buımuj. ke=-
me jeker ıslıhlâkı de 300 landıktan 350
sanaıga çıkmiîîır.

14 ka«ım tanh nden itibaren irhllâk
azalmaia ba«!armj ve 1200 çuvala k«-
dar duşrruştur.

Htııcn Ista'ibııl için elde '.ki aylık bir
> t n K I " ı r ı . •' i ) n l ı i s p . k l - a ' m u n -

tazam bir jekilde devam etmekted r
Bu arada Alpullu seke- labrıkası şeh-

nmıze her ĝ Jn içm 25 ton seker gon-
deımek'e Adaoazarı ve Eskışehir fab-
rikalan da a>rıca sevkıyata oevam et-
mektedır

Yabancı diUe tedrisat yanacak
yeni okulıın kararı geldi

Yabancı d.lle ted>- sat yapacak dort
h«eden bırı olan Modadakı okul ıçın
Vel::ller Hevetı kararı, dun geîmıstır

Lıseve aıd alım satım muamelelerıre
varından ı ıbaren Oaşlan ıcjktır Ted-
risata e\\elâ. arazı içınde bulunan koşk
ve dığer kuçjk bır bınada başlanactk-
tır. Mııteikıben 9700 metrekarehk
okul a-szısı ıçınoe bır buçuk mUon
lıra\a çıkacak oian ise bınajı 1,15a
ecı'ecktır

Bir adam vapurdan denize
duşcrck boğuldu

Şehır Hat.arı Is.eiincj.UMn Bu»ukıda
\apuru, dun saat 12 de Kopıuden ha-
reneıle Bogazıçıne gı'mekte ıken şa-
m=ndıralar hızasında oır şahıs oenıze
duşmuş ur Yapılan tankıkat netıcesuı-
de Polonez ko>u nalKindan -45 >aşların-
da Yaso Ncv.çkı aalı şahsın vapuıun
helâs) yanında bır kufemn ustjnde
oturduğu sırada muvazenesıru ka>be-
oerek duştugu aniaşıımıstır

Aramalara ragnıen denize düşen No-
MÇkı bulunamamısttr. ArrB'.aya v«
a iKikrita dev^m cdumekted^.
Mahallebi fiatlarının artacağım

önceden sezmiş!
Beyoğl ında Kurr.baracı yokuşunda

otuia.j 46 jaşınaa \orgı Dalfa ısnurde
bir şahıs Boğazkpsen cada>smae bır
mahaılebıcı dı kkonında ıiatusie uç ta-
bak mahallebı j edıkten sonra fenalaş-
mıştır.

Yorgi Dalfa derhal has'aneye kaldı-
rılmışsa da az sonra olmuştur Tahki-
kata savcılkça el komılmuş cesed Mor-
ea kaioırımlıştır. Olum sebebı araştı-
rılmaktaoır.

gün doğaıkcn varacağınv.z yere
vardık. ismaıl zehır gıbı bir vuzle.

cdşte> dedi. «bundan sonra bu-
tün orman böyle.»

Dağlar, yamaçlar, koyaklar göz
alabıldiğıne, kesılmiş. yerde yatan
ağaclaıdan ibaret . Ayakta bır ık>
yeşıl fıdancık var Başka yok. Ke-
silip yıkılmış ağac denizinde yü-
ruvoruz Butün ağaclar soyulmuş.
Hiç bırısinde bir damla kabuk yok.

«Bu ne ismaıl?»
Ikmiz de ağlamaklıyz
<ıBu. efendım, kışın topragı kar

orter. Ortada hayvaııların, keçıle-
rin yıyeceği bir damla ot kalmaz...
Keçi sahıbleri de ağaclan yıkarlar.
Keçiler çamlann kabuklarmı soyar
lar. Her keçi günde dört be? ağac
kabııâu ı'e ancak dovar»

«Bu kadar çok mu?>
uBu'guıduğun çam... Çamın val

nız kabuğunu, bır de uç pürler nı
ver keçi. Halbuki yaproklı ağaç-
ların, yani meşelerin her yerlerını
\ cr Bıı de m ^ s orTanı görsen.»

Olacak gıbı değil!

r DUNYA HADISELERID
ıçmmınyaıuııeit

biri insa
Arjantın Cumhur Başkanhğı Sa-

rayı onünde muazzam bir â'.ıırienın
ı temelleri atılmıştır Devlet Reısı
! Juan Peron'un müteveffa kansı
ı Eva ıç'n vaptırdığı âbide, 120 mpt-
' re vuksckiiSınde olacaktır. İnşaat

dort senede bıtecek, dıktatörün
Eva'ya olan sevgisini ebedüeşti-
receğı gıbı memleketınde çok se-
vılen bır kadını 1" mılyonluk bir
halk kutlesine yaptığı hızmetlerle
takd'm «decektır. Aynı zamanda

I onun dünya çapınddkı jöhreti bu
j âbide ile gelecek nesillere mal edı-

lecektır.

1952 de 34 vaşınria olduğu halde
k?nserden olen Eva Peron hâ'.â
haLkın hafızasmda yaşamaktadır.
Arjantin ışçilerı bu kadmm loendı-
lerine yaptığı hizmetleri unutma-
mısıardır. Halkın sevgilisi hayatta
ıken tarihte bir kadına gösterılen
en bü\ uk saygı ve itıban görmüş-
tür. Guzelhğı ve zekâsı dolayısıle
ha k tabakalannı cezbetm.tyi b:l-
m.stır. Olduğiı zamanki heyecan o
derece derın olmuştur ki bu acı
âkıbet karşısında gozyaşı dokmek
şoyle dursun. bazılarının intihan-
nı ve bazılarının da kalb sektesın-

! den ölumunü intac etmiştir.. Bu
| arada hattâ bır çam yarması gene-
| ral'n bıls tabut önünden geçtiği
1 «ırac'a acıya davanamıyarak kalbı
; durmuştur. S'hhatli bır adam go-

Boenos Aires'de Cumhur Başkan lıfı Sarayı önündeki inşaat yerl

rünmesine rağmen o günlerdeki
teessuru tasvır babuıda, General
Esteban Vacca'nın başır.a gelen â-
kıbet daha bır takım hayranlann
da üzerıne çokmuştür.

Bu yüzden fimdi Eva Peron'iın
hâtırası ıçin dıkılmekte olan âbı-
deye her ikı manada «Aşk âbıde-
sıj) denmektedir. Yani onunla bir
ta-aftan halkın duygulan taşlara
hakkecılecek: dığer taraftan da bır

kocanın karısına karsı hısieri ebe-

dıyete intıkal ettirılecektir.

o o o
Liranın lalıl.lılcıi belli oldu.

Bankamızın 3 AraliK 1954 ıkramiyelerı Noter tarafın-
dan çekılmış. aşağıda hesab numaraları yazılı muşterılerı-
mız bu keşıdemn muhtelif ıkramıyelerını kazanmışlardır.

1 0 . 0 0
Liralık büi uk ıkramı\<- Istanbul Şubemızde kayıdlı

1 4 5 9 6
Numaralı hesaba isabet etmiştir.

Kazanan diğer numaralar şunlardır:
K?7«nılan
Ikıami>e

TL.
200
200
200
500

1000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500
200
200
200
200

UtOOO
200
500
200
200
200
500
200

Hesab
No-sı
14599
13280
15149
12992
14733
14465
11329
14474
10S39
12790
15641
13233
14082
12375

9498
4366

15331
7028
4366

14596
13236
12548
11590
15108
14930
13287

5

Şubesi
Istanbul
Lstanuul
Galata
Galata
İstanbul
Istanbul
Galata
GalaU
Galata
Istanbul
GalaU
Istanbul
İstanbul
GalaU
Galata
GalaU
GalaU
İstanbul
Galata
İsUnbul
İstanbul
İstanbul
Istanbul
Galata
Istanbul
İstanbul
Mersin

Kazamlan
Ikramije

TL.
500
200

1000
200
200
200
200
500
200
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
500
200
500
200
200
500

Hesab
No.sı
9587

14944
13343
14279
15537
13879
3532

13564
9335

12152
14435
13733
11275
12832
14396

8366
13192

11512
13796

836$
15291
14944

31
12127
14331

Şubesi
Galata
Istanbul
Gslata
Galata
Galata
GalaU
GalaU
GalaU
Galats
İsUnbul
Galata
GalaU
İsUnbul
İsUnbul
Istanbul
Galata
Galata
İsUnbul
GalaU
GalaU
GalaU
Galata
î.'Unbul
Mersin
İsUnbul
İstanbul

— İkramiye kazanan müşterilerimlzi tebrik eder, gele-
cek keşidelerimizde kendilerine yeni şanslar dileriz

— 1955 yılının ılk keşide
Ierimi7e bıldırılecektir.

SEÎ4NİK
plânı yakınfla sayın müşteri-

RANKASI

Boenos Aires'te sarayuı önO şim-
di hararetli bir inşa faaliyetin*
sahnedir. Arutm zamamnda biti-
rilmesi ıçın işçi ve mühendısler
hanl harıl çahşmaktadır. İnşaat
yeri, terael açıldıktan sonra çelık
v-s betonla doldurulmustur. Daıre
şeklindeki temele 400 ton çelık
harcanmıştır. Asıl sutunun vukse-
leceği rnerkez kısmı iyıce takviye
edilm^ktedır. Yere ddş-3nen çelık.
merkezden dairen-n dışma doğru
halkalanmaktadır. Bır yandan lu-
zumlu inşaat ma'zemesi taşınırken
oteyanrlan âb.de\.e, bu türlü ar.ıt-
larda eksenya görüldügü gibi ko-
lossal bır mahi-, et verecek olan
mermerlerin veya Uşlann yontul-
ması devam etmektedır Jlilyon-
lara mal olacağı söylenen âbid»nm
Arjantının servet ve jerefıle müte-

nasib olması düşünülmüştur ki 80
senedır harb yüzü gdrmiyen biı
memleket ıçin bunun dort soneye
taksimmi bıis çok gorenler vardır.
Onlar, inşaatın daha kısa
bitirilmesını ıstevenlerdir.

Diğer taraftan gene tarihte Ilk
defa bir kadının hâürası bu kadar
büyuk bir anıt ile canlandmlmak-
tadır. Avnı zamanda buna kadınr
hğın. Eva Peron'un şahsmda ka-
zamlan bir zaferı dıye bakılıyor.
Halk arasmdan çıkmış olması iti-
barile de onun popülerhği haklı v«
\ermd» bır kazanç sayılmıştır.

Eva'ya bağlıhğını asıl onun bu
vasfmdan çıkaran halk yükseldiği
mevkii de yadırgamamıştır. Çünkü
devlet ışlerinde kocasınm yanında
çalışmış, hattâ vakitsiz clümü bu
yorucu çalışma ile izah edılmiştir.

(Alman basmmdan)

Teninizde
Fark Ettiğiniz

BURÜŞUKLUKLAR
SİZE UMlTSi2LiKf.ll

VERİYOR?

•<REM PERTEV
SİZE YENİ BİR

TtSAVET

VAAO EDhOR

D O Z G O N BİR TENE
SAHİP OLMAK
ELİNİZOEDİR.

SÂBAH VE AKŞAM
KREM PERTtV

KULUNINIZ.

Orijinal Boyut : 5 * 27 cm


