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TEHDiTLERE BITARAFLAR KULAK ASMIYORLAR 
!-. Ye Aetll __ .. 
Zorla harba 
sürüklemek 
istiyorlar •• 
D lakl JUUDIZcla, bi

taraflan rahat bırak 
lalar keadileri de rababız 
oLaazlar, mealinde yazdıfı
•ıa bir makalede beıledi
ihniz lmitlerin bofa fide-
:~~ai rlateren haberler 
~111ada kalıyoruz. Mu-
~rip •eya dlflltmiyen mil-
etleı e U'fl bitaraf kalmak 

Oallra bir meırali1et çıkar
••mak içia barbia --•• 
... ., mıca•eleye ablma· 
llaap karar ••rmit devlet· 
leri ..,1a 1aar•a ılr&klemek 
lati7ea mazarath •e köt& 
tereyaalann tekrar kunet
le811diiini esefle rlr8yorm. 

• bav&dialer aramda ıu 
._,. b• lalktmetia tazyik 
•clil•efi ve laarbin ilkba
laarcla ıvaya buaya ye 
'-tkanlara ıirayet ettirile· 
!411 rlftJetleri tekrar or
'-1• abhyor. ikide bircleı 
~~ ~frtok clnlet ve mil
i:.ı'*'• lalrri,et J• iıtlkl&l-
~L _!tir aevi tecaYla ve 
=----- ....... ıeı
_.ı-ctı•ıerı. aillayet bal-...... sar•• bitaraf hl· 
~-etlere artık yarıa barba 
ı..'•eek ıf bl bartnden Ye 
--:: .. aaıile barba laa
::. •aktan bqka çare ..., .. 
., SIRRI SANLI .... _______________ _ 
Feı· ebede 
iaae listesi 

lohı Lokaata11 1ahlbi Lira 
llelaaaed Bola 50 
lllatahkem mevki mea-
IUplan 2248 Ala._. Bahri 25 
Fıraaca Aaua Um.ı 51 
.... 1-ll1e otobll idareal 

.......... 92 
~-8-ik komİlyenculan 159 

1 •c:;•t Otluı mem•rlan 53 a ..._ ş.1ı1r so 
lilartk muhafız alay 

::;-1ıc ....... , ve mem•-
l 232 
ll

•jl Geaeral firketl 400 
llaeadla Salüicldia =--· . 208 ...:_'-•• Spirer ve ılre· 

J &Lt_ tltlla ıirketiala 
r.~d defa ı ıeoo 
r~f tlttba firketl 
t: ... el defa) 900 
T et;aa Plliacl defa) 300 

tlth tlcc:ar Am Peker 298 

.. 
L,_.__ ,, Alber' Tomaa 300 
....._..•lcllrlHUi 100 

~::. Dkobla lfreaclleri 22 
.,_ " " 3 
~•llM1111retmeave 
•lttalactiui 3 
Koeatepe oıs.la lire•· 

32 
elleri 20 
Şark aaaayl fabriwi ....... k····,. .... ........... 454 
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Bazı Yerlerde Zelzele Devam Ediyor 
Felaketzede Kardeşlerimizin iskanları 

Bir yarali imdat frenine 6inJirilirl• 
l.tanbul - Samıaa-Erbca Yalili zelzele fellketi hak

yola barin açılmııtır. Anka- kında yapbjı aeıriyat, His• 
ra ile Sam1•ndu altmıf dok· radyo merkeai tarafıaclaa 
tor felaket mıatakuına ha· alınarak bitin Hiadiltaua 
reket etmiıtir. yayılmııtır. 

lrzlacan zelzele mıataka- -----------
ıından ci•ar Yiliyet ve ka· FiN • RUS HARBi 
zalara ıe•kiyata devam edil· 
mektedir. 1328 kiti Samıana, 
567 kiti Adanaya, 540 kiti 111'-:~_.,.._,.,....~-flJlllll 
Menine, 297 kiti Kayıeriye, 
'4 kiıi llaraıa ve 201 kiti 
Guiantebe iıkin edilmek 
içla •~•kedilmiıtir. Aakara- • 
da ıevkiyat itleri için bir 
komite çahımaktadır. Gire
ıanla Şibinkarabilar araıın· 

ki irtibat tamamen teıiı e
dllmittir. Sıhhi ekip, malze· 
me po•talan, bagln kuaya 
rlrmitlerclir. 

lıtaabal - Ruatbue mi
dir& Fatin boca, aarıınbla
nn alb ay kadar devam ede
cetlai Ye fakat telalike kal
••clıfını beyan etmiıtir. 

Ankara - Ankara racl
yosuaan luıilizce ve ordu 
liıanlariyle Erzincan ve ha-

K•r altında priinme111elı için 6eya~lar siyinmiı 
Fin aalıerleri laarbetlerln 

Bir Resim Karşısında 
Sil Y•m•lı Yenini• Gllzl11l11 Son Yatı raı 

Sil yamah yeaiale, kardeıim, flz yatını; 
Dayacbjın ıli&lt• zedeleamq bqını 
Her vataa lkıtldae bir baba kalbi çarpar. 

Şu taı yıfınlanna 16md6aıe de eıini, 
Sindirme ytlrejiade llmidia fbeıini; 
Oaua beyaz bapnda timitlin glneıi var. 

O ıöilı ki clBtmanın topuna, ılng&ne 
Kup durup alaıb bir Yatan tllklllae, 
Şimdi Millet yuıaa bir melek kaaaaıdır • 

O röilse yulaaan ne duldur, ne de ölu&z; 
Babarclır orada r&z. akpmlar olar pcltb: 
Onan adı hem tefkat, hem kamlut adıdır. 

Hıçkırma, artık, bacım, babaııı kaldım diye, 
Yardan bir k6tesiade bittim, b•aldım cliye; 
SU yamah yeainle ıöıtınln son yapnı • 

Helainki (Radyo)- lteımi 
tebliide deailiyor ki: 

Sovyetler, e"elki rece 
Kareli berzahında Haçarla
laen Çurdi ile diğer bir aok-
taclan Mannerhaym batbna 
b&cum etmişlerse de Fin kı
talan tarafından p&aklrtil
miflerdir. Gllndiiz, mlhim 
topçıa faaliyeti olmuttar . 
Fialladlya kıtaları, ,ark bu
dudaaa tabiye etmiılerdir. 
Moıkova - Bugla Krem

lin arayanda Staliain riya-
setinde bir ukert mecliı 
toplaamııbr. 

fjal&acliya Hferiain mev· 

1 

zuabahlı oldaia ba mecliste 
Stalia, hertey hazırlandık
tan aoara umumi taarruza 
geçilme1i ve bareklba Uk 
bahara talik edilmesi fikriai 
ortaya abnıt ve ba fikre, 
marepl Voroıilofla hariciye 
komiıeri Molotof iftir&k •J· 
lemiflercllr. 

Fakat Zadanof, umumi ta-

Sona Ermek O zeredir 

-
SON 

1 fırbla•• ileri 
Pariı (Radyo) - Kızılorduaun 44 ine esi ı,.ldeail-

emriai aldığı bir sırada ric'at al~m~ti. ı••:-.-.... -
miyen ıuip bir bareket _addedilmiftir• 
elİr ahnmııbr. 

pbklal'I Pfl'bCI 
Fin tayyarelerinin Raa topraklannda P iDa = maldlJal 

uçaşlann bu ini ric'ate sebep olm11ttar. I '•a-·- ta•· 
F. 1 • .k .• bilme , ...... 

itlerinin zorluiu Raılann ıa en ı ıy 
mea ıuya dtıılrmifttlr. u----

1 ° Aa.aa talJlumır-
Paris (Radyo) - Hollanda razete erı ·pt ..,...Uk· 

verdikleri cev .ıpta böyle tehdidle~e ela-:: .......... 
lerioi ve Romanyanın da b11 ıt• k 
yazmaktadırlar. .... 

P · Ankara ......... 
Pariı (Radyo) - Lonclra- .,... llakereleria Ulla• 

eden mali, iktiudi ve bilbusa ticari • 1 leri• dalla p-
11ndaa ıoara bu ubada yapıla~ maame ~ ıfbr· 
aq bir mikyuta icrua içia faaliyetler ba• • 1-

.... .. ticad. 
Paril (Radyo) - Tirldye -. ltaly~ ar tızakere eteek I• 

aaıebetleri ithalit ve ihracat 11leri8:' • pbia t ... ıll• 
zere Romada bulunan T&rk heyetiaill ya .. aa11et n 
ltalyan ticaret mahfillerinde blyllk bir me 
alika ife tebarBı ettirilmektedir. ..n 

. tarafıada• , ......... ,.. 
Pariı (Radyo) - Amenkam_n. her iald lalk6metl .... 

ya buiday rlnderlliyor. Bedelim, Heli 
ği zaman röaclerecektir. JI __ ._ ... ., __ .... 

Pariı (Radyo) - Belçikanın FialbcliPP 
saji rönclermesi Berliai kııdırmlfbr· • 

F a uker _.ldpb 
Paril (Radyo) - lafiltereden ralll8Y ... .all· 

' B k. atta• bala • müntazamen devam ediyor. a ıe~ 11.. . kadar ,aa• 
hiyetli bir lngiliz ıahıiyeti eliyor kı: Şımdiy• iftariana ... 
rilen ukerler Fraauye ıevkeclilen orclalan•.:., 
ibarettir. Bu ıevkiyat rlln geçtikçe çotalaca 

0 

Balkanlara ve Akdeaize k 
• 

k Balkaalara •e ı• A"' 
Roma (Radyo) - ltalyamn, ıere def btek 

Akdeaize karp nku bulacak bir Rm tMrfG11n• •k 1.._ 
h el dl ..1-- çıkart••- ... 

ve batta RaıpJI kendi u u ana..... .......... 
bitin kuvvetlerini kalla•catuu " •• afak bir oka• M• 
heme• faaliyete reçeceiini, ba pyecl• Mraber 1 

o rltll ki bir vatan dolaau ..... ta11r, 
Hıçlanldar. matemler, ol• oı.a, yarqır 
O fllıl t.a1ma,... dayayacak ..... 

N~ttia 

arrman derhal ba.ıamuı ve 
bu ıeferin bir an enel ia· 
kifaf et.eli ,.._ ... iarar .,........ 

1 
B lbalann da aralannclald lhtlllflan ..... _. 

zam r• eır • ' llt-.lla.l·i lra 
edip, bir kanet laalincle balamalanm -.-
mektecllrler. 



Şehir 

Bir Çocuğun 
Cinayeti 

Kemalpaşa kaıaıımn Si
•ok k6yii mulltarı B. Alinin 
otlu Mustafa ayni köyden 
bir kızı kaçırdı;. 11rada 14 
yaıında Kemal adıada bir 
focuk tarafı11dan av Uife
jiyle ateı edilerek 61diirtU· 
•Bıtnr. 

Derhal tahkikata el ko
•.J111•ıt11r. -·----GriP 

Grip haıtalı;ı ıebebiyle 
ııhlıat •e içtimai muavenet 
•ldllrJDğDn8n emriyle tram
•aylann ön kapuları kapalı 
tatulmaia baılamııhr. Sine
ma ve tiyatrolarla, halkın ka
labalık bulunduğu kahveba 
neleı de de hastalığın bula
ııcı bir ıekil almaıının ön&· 
ne geçmek için ııbhi ted
birler alınacaktır. ---babırıırı 

A•kara, 1 (Huul) - B• 
ıe.ce ıabaha kup çıkan bir 
yanımda Elazıi orta okul 
binaıı tamamen yumııtır. 
Yangının naııl çıkbjı laak
kında tahkikat yapılmakta
dır. ---
Asılsız Haber 

Ankara - Anadolu Ajan
ıı, bazı vekillerin çekileceji 
ve yerlerine baıkalarımn ıe
tirileceği llakkı•daki ıayia
lar ve haberleri bu rıa re.
mi makamlardan aldıiı ••
lumata atfen tekzip etmiı
tir. ----

Beıizler 
EVLERiNE DÖNÜYORLAR 

Kanadalı mqhur beıizler, 
ıimdiye kadar yaıadıkları 
klinikten çıkarak kendilerin-

Kemer HaAD aokaiında den daha az tanınan dlier 
Recep kızı 28 yaıında V aı- yedi kardeılerile bir arada 
fiye, Hlıeyiıa ofla Ali Ri- yap•ak tbere kendi evle-
anın 12 buçak lira paraıını rine d6neceklerdir. Keadile-
çaldıtı ıiklyet edildiiiaden riain tlopmaaa temin eden 
ıaofu yakalaamııbr., doktorlan ba vuifeden iati-

1 Çorakkapı Anafartalar fade etmiılerdir. laadaa 
ca•cleıincle Sabıkalılardaa bayle, onlara ana ve baba-
Şabaa oğla Hlıeyin ve Ab- lan babc.kb,. 
d•llah oj'lu Tevfik Mevlld --
otl• Mustafaaın parasını T k 
almak lzere elini cebine opra 
~oktukları ıırada yakalaaaıı· M•h•lllerlmlzln fl•tl•rl 
lardır. ~lllsell~or 

- ihraç edilecek toprak mala-

Garp cepllesin
de ordu 

ORDU TIY A TROLAIU 

Aıkerleriain bütiin ihtiyaç
lannı düşünen Fransa, rarp 
cep"ıinde onlan tiyatrodan 
da mahrum bırak .. mak için 
m&htelif karargihlarda kli· 
ç&k mıkyasta truplar kurul
•aktadır. 

Bu trupların artiılerini 
ordu içinde bulunan ıinema 
ve tiyatro ıan'atkirları, ka
ltiliyetli aıkerler teşkil et
••ktedirler. --· 

ıulleri•izi fiyat ıukut11adan 
koramak ve kıymetiai art· 
tırmak için teıekktH eden 
zahire ilaracat komiteai fay· 
dalı neticeler vermektedir. 

Toprak mahaalleri ofisi 
lıtanbul ıubeai mldlrlala 
riyaseti altında teıekkll eden 
komib ihraç olunacak bui· 
day, arpa Ye çaYdarlarımızıa 
asgari fiyat hadlerini tlllaya 
ve iç piyasaları Taziyetine 
göre tahtlit etmektedir. Kı
sa zamanda ibraçhk arpala
rımızın fiyatı ltalyan alıcı

ları tarafından 90 elan 105 
lirete yükaelaıiıtir. Bu yük· 
ıeliı bilbusa köyllye çok 
faydalı olurmµş, arpa fiyat· 

24 LiSANDA MEKTUP ALAN Jarı 4,5 karuıtan 5 karuıa 
DEVLET REiSi yllkaelmiıtir. Fiatların daha 

in fazla mektup alaa dev
let reiıi Amerikan CBmhlr· 
reiai R•zvelttir. Dnnyanın 
en uzak yerlerinden mektup 
almaktadır. Bu mektuplar 24 

fazla yükıelmeıi beklenmek
tedir. Komite yarın bir top· 
laab yaparak buğday piya· 
sasını tetkik edecektir. 

liıan nzerinedir. Bu mektup- Tayyare Sine .. 
lar 24 liıan &zerinedir. Bun-
lan terclme eyleme~ için m&sJDd& T3~6• 
beyaz '8&rayda biiylk bır ter- B - Ş k A d. a . d ·~un ar ın ve rap ıy • 

.!_1!:_~~:~ . .1:._.___ yannın yegl11e Hl kralı • 

ELHAMRA 
Sinemasında 
.... beyaz perdenin çakır 
,azın, f L.ler ytızlil yıldızı 

"Aıkın Göıyaıları" ve "Ya
şaıın Atk., filimlerinia 11n•· 

t•lmu aanatkln 
A8D0L VEHAl'ın Atk.. He-

yecan ve Jaicru dolu 

Gry Cooper'in Beyaz Gül 
111 1ene yegine olarak g6re· Tlrkçe ıi>zlü ve Arapça fa.kılı 

ceğiniz bOyBk filmi Ayrıca : EKLER j•rnal ıoa 

K bo A kı d&nya blcliaab 
OV Y Ş Oyan Aatleri lıaerfla :2 ;-431 

Franıızca ıözl& 7,30-9,llcla Puar ılnlll,30 
Seaular 2 -3,30 -7,30 -9,30da - 2-4,31 - 7 ve 9,30 tla 

Alman harP meclisi nıühim 
bir toPlantı yaPtı 

Pariı - Alma•lana blylk harp mecliai lerlia .. , ftit
lerm riyaıeti altıacla teplanmıtbr. Almanya11111 bitaraflara 
kup alacaiı vaziyet mhakere eclilmiftir. :,Mlhim kararlar 
ittibu cdildiii aiyleaiyor. Alman razeteledain lakantli
aavyaya laicamları dev .. ediyor. B• hlcumlar ıu iki 
maksatla vakabalmaktatlır. 

1 - MtittefikleriD Finlanclidaya yapacaklan maddi 
yardı•lanD •aballiae var ... ı•ı men içia lıkandinavya 
de•letlerini• tebdid. 

2 - Milletler cemiyeti azahtıaıa bitaraflıkla kabili 
telif olmadı;ını ileri ailrerek fi•al aemleketJeriDi milletler 
cemiyetinden çekilmeie icbar. 

lakandiaavya rıazeteleri bu hlc••lara ebem•iyet ver
•iyorlar. 

PAKTLER iMZALANDI 
Pariı (Radyo) - IDgiltere • Franıa ve T&rkiye ar1sında 

vukubalan ve birkaç giln evvel tam bir aanlımıya varan 
milzakerelerden ıonra bugün Gedo11ey ıarayında ve tlç 
devlet mlimesıilleri araıında milteadclit paktlar imzalan
mııtır. 

imzalanan paktlar, her iç mlittefik devleti bir kat dalaa 
llirbirine bağlamakta ve iktisadi meseleleri ahenktar bir 
vaziyete irca eylemektedir. 

llü"'i• Radyo Haberleri 
Londra 8 (Radye) - Finlere gi>nclerilen birçok ltalyan 

tayyarelerinin Almaalar tarafından tevkif edildikleri Ber
linde itiraf ediliyor. Al•aalar, Sovyet R111111111a tazyiki kar-
1111ncla baaa mecbur ol•utlardır. 

lata11bal 1 - Karablkte iıtuyon civarında ltir laeyelb 
7'zlnden puta treai denil•iftir. Trea mem•rlanatla11 ya· 
ralananlar vartlır. 

latanbal 1 - lur&n bir ıtalya• vap•riyle lima•ı•ıza 7 
milyon kilo mazet •azot relaiıtir. 

lıtaabul 8 - Yaaaaiaranı• aablk lktıaad •uırı Bakkal· 
batı, b•1ii11 ıelıri•ize ıelmit ve Ankaraya laareket et•it· 
tir. Sabık nazır lalkanlar aruuıda eknı•ik itbirliii içia 
ricali•we temaslarda buhuaacakhr. 

Pariı a - Baıvekil Edvar Dalladiye, bir kasa Deticeıia
de •J•iıadan yaralanmııhr. Profea6r tlortor Saa Ki•on4e• 
NfYekilin aya;ım tedaviye ltaılamıtbr. 

MANGAL KÔMORO iLE 1 KÔPECI iÇiN iŞiNi TER-
ÇELiK YAPILIYOR KEDEN HASTABAKICI 

Maden kömilrli karııtır- la,Uterede yedi ıeaedir 
makıızın çelik imal aıulü beslediği ve çok ıevdiği ki-
kqfedildiii ıanayi ileminde peiindea ayrılmaktanıa, iti· 
ıayi olmattur. Amerikan çe· ni terketmeie g6ze alaa 
lik fabrikatörleri bu habere t.aıtaltakıcılardan biri laaata-
fevkallde alikadar olmaılar· neni. dahili aizamlanaa ri· 
dır. Keıfin eaaıı maden ki· ayet etmek mecbariyetiade 
•lrll yerine manral kömü· kalarak, iıiatlen istifa et-
r~ haaaıi .•ar~tt~ .. !-t~haal e· mittir. 
dumektecbr. Bıldıgımız man- Kadıa: Köpeiim koi .. -
gal kömllrü ytiluek ocakla· lara giriyor lıep beni an· 
~ı.n ~teıine •litehammlll de- yordu. B~ılaemıire, hunan 
gıldır: F~kat bu~i ~d~l doğru oı..,_.ca;ım, çlakl 
hu~··· bır uıul _ıle ıllıbaa bu suretle rayri ııhhi bir 
edilea mangal komlri h~m tlurum •llc•de geleceiini-
dayaaıklı heı:a de karbonu ıiylediğindeq, kBpeğipıden 
gayet kuvvetlıdlr. Çilokll k.ar- olmaktanıa itimi terkede
bona yüz~ dokıan beıtır · ri• dedim ve ayrılm• de· 
Halbuki maden k6ıntlrilnden •ektedir. " 
iatihsaJ edilen kokun karbo- ---
ai ancak yüzde 82 dir. Man- INGISIZ KARA ORDUSU· 
gal W>mlirilnden yapılan çe- NUN iLK KUSBANI 
lik ayqi zamanda paııızdır. · Garp cepbeaincle bulunaa 
ÇiinU. içiade ktıkürd olma- lnriliz orduıanun ilk kvba-
dıiı~ çok kavvetli oldu· nı Tlaomaı Priday adında 
ia gibi ~avi ve aıındınc- da bir onbatıclır. 
cleiildir. 3 Kin•nuevvelde Yanıl· 

Mangal k6ml}rtlnden paı- muıtur. O flla Alman hat• 
ıız ~elik İmalini keıfede.a larına doğra bir mlfl'eze 
ilim Yugoılavyalı 19llhendiı ıevkederken tam alaından 
Stefan Ruzicka'dır. Bu zat bir kurıan yemiıtlr. 
bu ıene Noel fen,; ,mlk~fah- Değdajıı ıelairde namına 
aı kazanan prafeı6r ~eopold bir abide dikilmiıtir. 
Rmicka'nın biraderidir. 

Elbise yap,tır· 
madan evvel 

Hük6•et k~ıada tüc 4 

ear terzi Mel11nedıZeld'Dia 
en suif ve '-D mati11 kumat
laram bir ıar. 

Milli piyan'(o BU tlerinizi SAADET · ._ _-
~__.b,. Pe• --..d_E.,... He. IH. 

Ha 
ve 

lar 
Harp -B•rünkl harpde attan ve 

eıterden pyri birçok bay· 
vaıalar k.U..ılmakbr. 

Köpekler ve ılYercialer 
•al6m.. Çinde filler ile •e
veler kullaaıl•aktaclır. 

Birçok deYletler talatelba· 
birlerinde fareler bmamak
tadırlar. 

Fareler çok baaAı laayvan
dırlarl Fareler bir kafeı için
tle buhuıdar11larlar. Tahtel
bahirin içinde ha•• ağırlaı
maia bqladıjı vakit çirpıa
mağa bat1arlar. Fareler ea 
laa11aı baro•etreden daha 
hauaıtırlar ... 

lnriliz gemicilerindea bir· 
çoklan da yılan bah;ım kal
laamaktad1rlar. Bu hayvan da 
çok buaaıbr. Bilbaııa ku
lakları çok uzaktaki ıealeri 
hi11eder. Ballriyeliler bu hay
vanı tahtelbamleria civarda 
balanup bulunmadıklannı an
lamak için kullanırlar ... 

Arjantin 
K•rın••••n• k•rtı h•rp 

lnıiliz telgraf a jan11 Bri
tiıh United Preu, Avust
ralyayı dünyanın en muzir 
haıereıi sayılan Arjantin 
karıncasının istill eylediğini 
laaber vermektedir. Birçok 
şehirlerin ehaliıi bu mqciz 
hayvaadan kurtulmak için 
memleketini terk [etmiıler· 
dir. lunları evlerin dahilini 
iatilidaa menedecek bir ça
re yektur. Anneler memede
ki klçlik çocuklarını bu ka
nncalardan kor•mak ıçın 
çocuk arabuına yabrıp ara
baları da bllylik leğen için 
dolurulan suların içinde tat
maktadırlar. . 

Av•ıtralyadan Londrada
ki entomologi enıtitBıBne 
Arjantin kanncaıının nlimu· 
neleri gönderilmit ve banla· 
rın imhaıı içrn fenni bir ça
re bulunm111 rica edilmiıtir. 

Enıtitli m&d&rü meıhar 
haıerat mütehasıııı doktor 
Clark, Arjantin kanncaııaın 
naııl olup da Avuıturalyaya 
kadar yol bulmuı olduğuna 
hayret etmittir. Gariptir ki 
Arjantin karıncaıı ziraat 
için pek çok faydaıı olan 
ve nebatata musallat olan 
haıeratı imha eden difer 
kanncaları iSldllrilp imha 
etmiılerdir. :\la mltbit mah
lflka karıı -ımumi bir tefer
berlik açılacakbr. 
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me.a.ke~ S.kaklar • pr-
111ar ted .. IL. latuyoaclaki 
~claa çılwaca ıeait bir 
dede kendiaisi ı..ı....uu. 
Her ~eıitl mağau ve ilik• 
kialar var. Vitrinler parlak_ 
ve yekpare ca•larla bplu• 
mıı. Tıpkı Paria pl1llan 
fibi. Y al11ız eYlerin, otelleri• 
ve Air bllylk ki~ bltta 
binalana yilueldildui yecli 
ıekiz metreyi ıeçmeL Hepa 
bir bizatla yapılmıf. Elektrik 
feaerleri çok ve bol ıtıkh, 
ltunlar yalDl.I devamlı karan· 
bk gece ve p ıdllzlerde ya• 
y•kıldıjı içıa çok kuvvetli 
dir. 

Glloeı nı11f ktirri çeobiye 
iadiji zaman ıcce ve ıio· 
dtb, ,Unqli ınalerde oldup 
ıibi, pek as farkla olarak 
daima aydıalıkbr. e. laava
liain geceleri yani oyk• ve 
iıtirabat zama•ı ancak bet 
saat imtidad eder. Çünkl 
ba kadar ayka ve iıtiralıa•t 
•kutlara kifi ıel•ekte •e 
kandırmaktadır. H~•anın faz
la tazyiki yoktur. Gak bu 
ııralarda Jılclızlıdır. 

Şehirdeki fabrika baulan 
ayrıca bir ,nzellik tqkil 
ediyor. Hele mini milli 111-
clkleria •muü • ...., .. 
pek aefiı.. Bu ılllerie laer
leri bazla kapJanclıtı zaman 
adeta parlak kriatalden J&• 
pılmıı Yeyalaut yerlere toa•k 
reakli ayaalar fert oluamtlf 
ıibi lauul bir çehre .,.._ 
diyor. 

Elektrik ziyaları altmda 
parlıyan bu baılu yerlerdea 
fııkıran ziya akiıleri 16rll· 
meğe değer. lnAD bakika
ten bu acayip manzaralar 
karııaıada ilk inceleri afal· 
lıyor ve hayran bayran bir 
mtlddet baka kalıyor. 

(Devamı yar) 

HAZiNELERiNi &LINDI 
TUT AN BiR CÜCE 

Amerika birletik hlkt-
ıqetlerinden Tekuaıa ea 
bllyik maliye me••u. bir 
Dfetre 20 aantimetre bo,..
+. bir clceclir. Locldmt 
aibadaki ba _. • ..,. elia-
dea her ıene milıarluca 
dolar ıeçer. Loclıart bir 
.,evi am ... i •eme mlicl ... 
dli. Tek.... klk6metiaia 
baziDeaiain anahtarlan OllU 

'lindedlr. Bu vuif.e bati• 
liapJacbr. 

Halk dokuz ıeneclealaerl 
,.ntemadi7en kudlıini mti
~ap etmektedir. Ba•a ıebep 
becerikliii •• clotralap.tu. 

Lockbard 60 yqlaıında· 
Clır. Atırliiı 56 kileclar. Bo
ra. pek kıaa oldajqndaa 
~bir ...... vardır. 3 
yqıada bir Pcaiaıa otara• 
bileceji bJI ~-· .y.trl .. ir 
ve akıaıqa kadar çahıır. Ea 
mühim me•.ıe.i •kW•Ji• 
kasayı açmak, akp•lell 
kapamakbr Kaauın ı.aad .. 
daima ıillhlı poliıler alllet 
beklerler. 

Lochard neıeli ve t•~ 
meraklı bir tiı•M· .. _.. 
ları ayaanıa k~uJP.t'ld&p.a.S1&ı:J:J 
aynhr. la ayu da, f~ 
alpktır. 


