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Badoğliyo 
Adis-Ababa'daki lngiliz ve 
Fransız sefarethauelerinin 
wubaf ız kıtaatan1 istemedi· 
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iıab~eşistanın ltal\iaya llhak1, lngiltere Böyle giderse Habeş imparatorunun 
J Ekonomik bahran 

için Büvük Bir Tehlike Teşkil Eder.. hiç kalkmaz iayyaresi zorla kurtuldu 
J Nevyork, 21 ( Radyo ) -

--~~------··-.----~~-o K · 8 · k S J • de it 1 Er Amerika amele partisi lider· Vehip Paşa iyor ı: 1 -aç ene çın ayanın IU· !erlerinden (Harol Putler), 

de Bı·ı·huçuk Milyonluk Bir Habeş Ordusu Bulunacak. dünyanın bugünkü vaziyeti 
hakkında matbuat mümes-

gelmesi beklenmektedir. Eğer silJerine beyanatta bulunarak 
Kahire, 21 ( A A) - BugGn 

.-eki Babeş lmpıratoronı mft 
ını olmak Qzerc •KudOe'e hı 

" rekd eden Vehlp Paoa, blrçok 
Habeş kabilelerinin Italyan ha 
klmlyeıtlnl kııbulden htlokAf 

ermekte oldoğuoo ,.e Habeıla · 

tıo'ın ilhakı bOyOk Brhınyı 

imparatorluğa lçiu muazzam bir 
tehllke ya11ttığıoı söylemiş ve 
dcmlottr ki : 

- Birkaç eeneye kadııır 

halyı'oıo elinde cuur fe dlelp 
lloll blrbuçuk mllyooluk bir 
ordu boluoıcıktır. Boeıoola 

llalyı; faal• mOektıArr maruz 
kelmıkeızın Sodar• ve Mıeı~ı 

zaptedebllecektlr. Vehip paşa 

Iıtanbul 22 (Hususi)- Ve· bip paşanın bugün Hayf a'ya 
---~~---.. --~-·~·~~~--~~~~ 

Yunan kralı Koı·fo'dan dönüyor 

İngiliz hükumeti müsaade demiştir ki: 
ederse, oradan Kudüs'e ge- - Her gün biraz daha 
çecek ve Negüs' e müliki ilerliyen silihlanma yarııı ve 
olacaktır. bugünkü endişeli vaziyet, 

N , iktısadi buhranı şiddetlen· 
ecaşi oin Avrupa'ya ya

dirmektedir. Dünyada nor· 
pacağı seyabatta Vehip pa· mal bir hal tee11üs etmedikçe 
şayı da beraber götüreceği ekonomik hayatta salah 
söylenmektedir. beklemek bahistir. 

~~~~~----..-.~----~~~~~ 

Badoğlio, lngiliz ve Fran 
sız askerlerini istemiyor 

~~~---~,~·4-~-----~~-
Ingi ltere, }"'ransa ile mutabık 
kalmadan Adis-Abbaki as· 

kerini çekmiyecektir 
Roma, 22 (Radyo) Ba· 

doğliyo'nun gelmesilkuvvetle 
muhtemeldir. Kendisi, kral 
Viktor Amaooel ile Sinyor 
Mussolioi tarafından kabul 
edilecektir. Mezuniyeti bi· 
lince tekrar Adiı·Ababa'ya 
dönecektir. 

Siyasal mahfellerde söy· 

lendiğine göre, Mareşah M. 
Mussulini Roma'ya çağırt· 
mıştır. Avrupa'da harp teh· 
likesi zail oluncaya kadar 
Mussolioi'oin yanında kıla· 
caktır. 

dığını ve bunların, hemen 

Adiı·Ababa'yı terketmelerini 

her iki sefarete bildirmiştir. 

lngiltere hükumeti, Fransa, 
ife mutabık kalmadan bu 
kıt'aları ıeri çekmiyecektir. 

Bu mea'elenia, avam ka· 
marasında istizaha sebebiyet 
vereceti söyleniyor. --Pot Bonkur 
Vatikau setirini ka· 

bul etti 

Adis-Ababa, 21 (Radyo) -
Mareşal Badoif liyo, lngiliz 

Yunan kTalı Yorgi ve Fransız sefarethanelerini 
lıtanbuJ, 22 ( Huıuıi ) - gidecek ve Makedonya'da muhafaza etmekte ofan 

Paris, 21 (Radyo) - Müıyü 
Pol Bonkur, Fransa'nın Va· 
tikan sefirini kabul etmiş, 
siyasi ve kiliseyi alakadar 
eden bazı meı' eleler etra· 
fında konuımuştur. Atina'dan bildiriliyor: bir seyahat yapacaktır. askeri kıtaata lüzum olma· 

Korfo adaaına gitmiş olan -------••••• ... H•~·~tHt~H~ 
Yunan kralı ikinci Y orgi'nin b 
bugün Atina'ya dönmesi Filistin, aştan haşa kan ve 
beklenmektedir. 

ihti-
Kral, Korfo'da yapılan ) A ı • • d } 

btimayişlerde haıır bulun· a ıçın e yuvar anıyor 
nıuştur. birkaç gün sonra da 
bir torpito ile Dedeağaca 

Otomobil kazaları 
Abdullah'ın yarası ağır· 

dır. Istaobul'da bir 
polis ezildi 

Dun akşam Karantinada 

••keri hastahanesi civarında 
bir otomobil kazası olmuş, 
Gedikli çavuş Abdullah, ağ1r 
•urette yaralanmıştır. 
Kazanın sebebi, şoför Ali 

0 ilu Mebmed'in idare ettij'i 

otonıobiJin fazla sür'atle git: 
itle 'd· •a ır. Şoför yakalanmıştır. 

dAbdullab 'ın hayatı tehlike· 
tdir, 

* lst • ş 
b •nbul 22 (Hususi) - D6n 

Urada feci bir otomobil ka • 
~~81 olı:nuş, Namık isminde i' Poliı memuru otomobil 
• tıada kalarak ölmllıtUr. 

Musul petrollarının borularını Arap'lar, 
etmek 

tahrih 
istemişlerdir. Hat, Ingiliz 

askerlerinin muhafazası altında 
Paris 22 (Radyo)- Hayfa· 

dan alınan son haberlere göre 
Filistin'in her tarafında kor
kunç ve kanlı bir kargaşalılC 
devam etmektedir. Kudüs'Jel 
Tel· Aviv ve Hayfa ile Yafa 
ve Kudüs arasındaki tel~fon 
ve telgraf muhaberatı tama· 
men kesilmiş bir haldedir .. 
lngiliz askeri .k~vvetl~ri za· 
bıta kuvvetlerıoın yerıoe geç· 
miş ve asıyiıi iade için cnri 
tedbirler almışhr~. 

lngiltere fevkalade komseri 
logilterenin hiç~.ir. şeye .ser· 

f H u etmiyecegıDI ve ıcab ur . 
1
• 

ederse kanı kan~a temız ıy~
ceğinİ Arap rueıaaına bıl-
djrmiıtir. 

Kahire, 22 (Radyo) - Fi· 

lbnissuud) ____ .. ____ _..;:. __ 
listin hidiaeleri endiıe ver· 

meie baılımııtır. Hudutlar· 

daki Lıtaah takviye etmek 

ve herhangi bir teması 
menneylemek üzere dün 

gece bir tabur asker buradan 
hareket etmiştir. 

Kudüs 22 (Radyo)- Kudliı 

ile Mısu arasındaki muhabere 

keıilmiı bir haldedir. Filis· 

tin'in her tarafında örfi idare 

büküm sürmektedir. lnıiliz 

kıtaatı, Muıul petrollerinin 
borularını tahrip etmek isti· 
yen iğtişaşçıları püskürtmüş 
ve bütün hattı muhafaza al· 
tına almııtır . 

Arap rüesasının, Hicaz 
Krala lbniıuud'a bir mahı.er 
göndererek müdahalesini is
tedikleri ıöyleniyor. 

imparatorun pilotu neler anlatıyor, 1 
Negüs dün kiliseye ~itti 

Habeş imparatoru tayyaresine binerken 
Paris, 22 {Radyo) - Ne- diğini ve kurtuluşunun, mu· 

gils'üa tayyaresi Kudüs'e cize kabilinden oldutunu 
gelmeğe muvaffak olmuştur. ıöylemiıtir. 
Pilotun verdiği izahata göre, Kudüs 21 (Radyo) - Ha· 
yalnız ltalyan'lar değil, iha· beş imparatoru ve impara· 
net eden Habeı'Jer de muh- toriçe ile çocukları, buglln 
telif yerlerde Negtis'ün tay· kiliseye gitmişler ve paskal· 
yaresine şiddetli ateı açmış· yanın kırkıncı jgünü wüna· 
lardır. imparatorun pilotu, aebetile yapılan büyük iyin· 
güç halle Hartum'a gelebil· de baz1r bulunmuşlardır. 

~--~~~--~--.~----~~~~~ 

Altı aylık kontenjan ka-
• 

rarnanıesı çıktı 
·-·-· yeni kat·arname ile 

değişi klikler 
mühim 

yapıldı 
Aoklra , 21 ( Boıoıi ) -

1 Ttmmoı 936 ıarlhlndeo U 
DUDU enel 936 80DOD• kadar 
tatbik edilecek yeni kooıenjao 
kararnameıl bogGn V eklller 
heyetince kabul edllmlotlr. Yeni 
kararnamede tlmdikl kontenjan 
kıararoamelerloe göre mGblm 
de~ltlkllkler nrdır. 80 de~I· 
olkllkler ıunlardar: 

Herhangi bir ay içinde gOm· 

rftklere gelen eıyı o ıyın hle· 
eedol g~çtlğl tak.Urde faılaeı, 
mtlteaklb aylarda ve o ayl•rıa 
kontenjan llııelerlodekl bl81e• 
lere maheobeo hhal edilecektir. 

lktaeal vekaleti, k11k glln 
enel filo eımek oartlle karar· 
namenin Flıt Heteılode y11ıh 

tarife podeyonJanoa göre eoya· 
oıo ithal mOtıı11deltrlnl lmmen 

- Devamı dördüncıi sahifede-

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- J 
----

Gene eğlenmek ihtiyacımız 
Hayat o kadar bahalılaıh ki, veyahut kazanç o kadar 

azaldı ki, vatandaılar arasmda mideyi düşünmekten ej'lence 
ruhi zevk ve ııezinti tamamile unutulmuıtur. Halbuki, eğ· 
lenmek, gezmek, insanın yalanız hakkı değildir . Bu sayede 

insan rubunda bir yenilik, bir dirilik ve kımıldanma olur. 
Yaz geldi. Yakında sıcaklar başlıyacaktır. Şu lzmir'in ne· 

resinde, kaç paraya eğlenilebilir? Hangi yiğit ailenin barcı 
vardır ki, şöyle bir yere çekilip haftada değil, onbeş günde 
ayda tam bir istirahatla eğlenebilsin? 

Bu, evveli parasızhktan, ikincisi berşeyin babahlıj'ından 
doğuyor. 

Hayah ucuzlatmağı düşünürken, udece ekmeği, eti 
suyu değil, ıaıinoyu, gazinoda sahlanları, tramvayı, oto· 
bUsil, vapuru da düşünmelidir. Bunlarda ucuzluk olmadıkça. 
imkanı yok, bu memlekette yurttaşın eğlence zevki ve 
ihtiyacı, tatmin edilemez. Evet, ekmek, tuı., biber, en bü· 
yük bayati düşünce olmuştur amma, insam yaıatan yalnız 
bunlar değildir. Bu kadar güzel bir memlekette haftanın 
bir günUnO, yahut herhangi güıei birkaç akşam saatini 
evlerİD duvarları arasında geçirmek, yaşamaktan batka 
her ıeye benzer.. Bilmem haksız mıyım? 

GÖKÇE 
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'I Mısır matbuatının tarihi Sovyet Rusyada intihap 
~~~~~- --~ 1 hakkında bir konferans usulu değiştiriliyor 

Nakili: KA"1İ ORAL • • • - • - • 
- 128 - .. Matbaanın ıcadından sonı·a gazete- ( Stalin) Sovyet makanizmasında 

alonda bulunanlar, gelen Hintli'yi cilik müstakil ve büyük hiı· mOes- fena çalışan müesseseierin az 
görmek üzere telaşa dttştülerdi sese haline girmiştir olmadığını söyliyor 

Baba Aıırinio, Lüiyi kurla· 
racağına dair kendisine gön· 
derdiii~•ıkereyi tekrar tek· 
rar okur ve bu suretle mü
teHlli olmaia çahşırdı. Tereı, 

Lüi 'ye karşı ıon zamanlarda 
merhametle karııık derin bir 
sevgi duymaia başlamıştı. O 
derece ki, Lüi idam edildiii 
takdirde kimse ile evlenme-
meie bile karar vermişti. 

Lüi, babasının tavsiyesi 
üzerine cinayet mahkemesi
nin kararanı temyiz etmişti. 
Fakat ne olacaktı? Onu 
kurtaracağına \adeden pe· 
deri idi? Nasıl çalışıyordu? 

Bütün bu istifhamlar mat-
mazel Terez'in kafasında 

büyüye, büyüye, koca bir 
muamma teşkil ediyor ve 
Lüi'oin kendi haline tcrke
dilmiş olmasıodao derin bir 
ıstırap duyuyordu. 

Matmazel T erez, artık si· 
yalılara bürünmüş bir halde 
dul kadınlar gibi annesinin 
köşkündeki çam ağaçlarının 
altında geıiniyor, Lüi'nin 
kurtuluıunu Allah'tan dilc
yordu. 

Bütün bu ahval böylece 
cereyan ederken, beri taraf
ta da hafiye Tolbiyak bili
kiı Lüi'nin idama mahkum 
olmasından büyük bir haz 
duymakta ve bu bidiseden 1 

dolayı Baba Anri'nin yıldızı 
•Öneceğinden ve kendiıi onun 
yerini tutacaiından sevin
mekte idi. 

Baba Anri, hafiycJikten 
.büyük bir servet iktisab 
etmit ve artık zabıta işle
rinden tamamen uzaklaşmıştı, 
ıaptiye nezaretinde mühim 
bir iş zuhur ettikçe, hep 

ona müracaat ediliyordu. 
Baba Anri'nin bu t6hreti, 

Tolbiyak'ın büyümesine ve 
istediği gibi para kazanma· 
sına mani teşkil ediyordu. 
Gerçi I..üi'yi ele geçiren Pi
yedoş ise de, o dahi dilsizin 
kaçmlmaaı hldisesinde leke· 
lenerek memuriyetinden ko
vulmus ve binnetice Paris· 
ten kaybolmuş bulunduğu 
için ortada Tolbiyak'tan baş · 
ka kahraman kalmamışta. 

Tolbiyak, artık Pariı'in en 
yüksek tabakasına mensup 
kimselerle düşüp kalkmağa 
Ye mütemadiyen eğleomeğe 
baılamışh. Tolbiyak, Jak Osil· 
van adındaki milyonerin va· 
rislerini bulduğu takdirde bü· 
yOk bir para aİacağını tab · 
min ettiii için bu işi de büı
blitlin unutmamı,, vakit bul
dukça kurcalamakta ve tah
kikatını geri bırakmamakta 

idi. Binaenaleyh, tatil günle
rinde 11babları yazıbanesin · 
de bu meı'eleye dair olan 
enakın t~tkikile iştigal eder 
ve bazan da yirmi dört saat 
kadar Paris'ten tagayyüp 
eylerdi. Bu gibi ahvalde ken· 
di adamlarını bile haberdar 
etmeden Paris'ten uzaklaşır 
Ye yirmi diSrt saat sonra bir 
kira arabasile dönerdi . 

Tolbiyak, bu suretle giz· 
lice hanesinden çıktıkça, ne 
Bolvini ormanında madma • 

oe de Piyer Kambremer'in 
memur bulunduğ'u Orlean 
şimendifer istasyonuna gi
derdi. O, Lüi'nin niıanhsı 

Terez ile şimendifer makaa-· 
çııının kızından milyoner 
binbaşıOıilvan'a daha yakın 
bir variı arayordu. Gerçi 
matmazel Terez ile makasçı 
Kambremer'in küçük kızını 
ziyaret edecekti. Fakat bu
nun için münasip bir zaman 
bekliyordu. O derece ki, ıi· 
mendifer hattı üzerinde do· 
latırken düşürdiliil altınları 
kendisine iade etmek üzere 
birkaç defa evine giden ma· 
kasçı Kambremer'i bile ka· 
bul etmemiş ve zavallı ma
kasçı, Tolbiyak'ın altınlarını 

kapıcısına bırakmak mecbu· 
riyetinde kalmıştı . 

Tolbiyak, belki de makasçı 
ile konuımak istemiyordu. Zira 
Lüi idama mahkum olduğu 1 

gündenberi kendisi Paris'in 
en lilkı tabakasına mensup 
kimselerle konuıur ve kibar 
familyaların devam ettiii sa• 
onlardan hiç eksik olmazdı. 

En çok Paris'te ıöhret bul
muı olan Arabella Dizney 
adındaki kadının evine uğrar 
ve burada kibar ailelerle da
imi bir temas halinde idi. 

Tolbiyak, bir gece baıı ar· 
kadaılarile bu salonda otu· 
rurken. salon hizmetkirların 
dan iyi giyiomit birisi, ha· 
ıiruna "Babur bakimi Cafer 
Han hazretleri,, diye bir 
Hind prensinin geldiğini ha· 
ber verdi. 

Salonda bulunanlar, birden 
bire telaşa düştüler. Gelen 
Hind Prensini görmek için 
herkeı nazarlarını kapıya 

doğru dikti. 'Hind Prensi, 
hakikaten görülecek bir ı•· 
bıstı .Üzerinde bulunan ipekli· 
Hind elbisesi, bir takım altıa 
tezyinat ve kıymetli elmas 
taşlarile süılenmişti, bu iüı, 
muhterem bir ihtiyar olup 
Prensin simasına ayrıca bir 
letaf veriyordu.· 

Salonda bulunanların hepsi 
Hind Prenıini hüsnü suretle 
kabul r.ttiler. 

Hane sahibesi ( Arabella 
Dizney ) c gelince, madam, 
büyük bir istical ile prenıin 
istikbaline koştu. Kendisile 
hiçbir muarefui olmadığı 

halde vukubulan davetine 
prensin derhal icabet ttmeai, 
madamı fevkalade bir su· 
surette memnun bırakmıştı. 

( Arabella Dizney ), her 
hafta evinde b'r suvare 
vermeği ve Paris'e gelen en 
meşhur adamları bu ıuva• 

reye davet etmeii adet 
edinmişti. En büyük otel· 
lerde yalnız bu iş için hu
susi adamları bulunurdu. Bu 
adamları, Paris'e gelen meş· 
bur ıahıiyetleri öğrenir ve 
kendilerini derhal evine da
vet ederdi. Alıyiı ve eğ

lenceye son derece mecliib 
bir kadındı. 

Arabella Dizney davetine 
icabet ettiğinden dolayı tek· 
rar tekrar Hind prensine 
arzı teıekklir ettikten 

Elbeliğ gazetesinin Hhibi 
profesör Abdülkadir Hamza, 
Mısır matbuatının tarihi hak-
kında değerli bir konferans 
vermiştir. Abdülkdair Hamza 
demiştir ki: 

Mısır matbuatı hakkında 
yaptığım etüdü ild kısma 

ayırabiliriz: Biri tarihi, diieri 
tahlilidir. 

Mııır matbuabnın tarihi 
bakımından . ilk yapacağımıı 
ıual ıudur: Mısır ulusu beş 
bin sene evvel gazeteciliii 
tanımıf mı?. Modern mana · 
ıında gazetecilik; yani siyasa 
bilgi ve1&ire gibi malumat 
neırile meıgul olan gündelik 
gazetesi halinde razetecilik, 
eski Mısır' da yoktu. Çünkü 
o zaman matbaa ve matbaa· 
cıhk yok idi. Fakat sıazete· 
ciliii geaiı manasında g6z 
6nüne alırsak, yani her bü· 
kümetin yaptıiı gibi, kendi 
tabaları11a emirler, talimat ve 
riayet edilecek kanunlarla 
haberler ve harp bavadisioin 
halka bildirilmesi ıeklindeki 
gazetecilik mevcud idi. 

Eski Mısır hükumeti, bun
ları halka nasıl yayıyordu? 
Lotus yaprağı üstüne yaıı
lan bu emirler, talimat, ha
berler vesaire, buıuıi adam-

larla gönderilecekleri mahalle 
ıevkediliyor ve bu hususi 
adamlar yalnız bu iı ile 
meşgul oluyordu. Kendile
rine atlar tahıiı edilmiıti ve 

1 

. muayyen ·menzilleri vardı. 

Bu tamim, vilayetlerin hi· 
kimlerine verildi. Valiler 
tellallar vaııtaaile bulunduiu 
iklimin ahaliıine tamim 
ederdi. Bu münadiler ıiate
mi çok eskidir ve bili Mı
s1r'ın bazı yerlerinde kul
lanılmaktadır. 

Fakat eıki Mısu hüku
meti müıtacel olmayan fakat 
sağlam ve daimi bir ıekil 
vermek istediii tebliğab 

başka ıuretle halka bildiri· 
yordu. Bu kabil tebliiat, 
her vilayete ayrı ayrı olmak 
üzere taş jizerioe nakıedi
lerek yayılırdı. Bu taşlar 

bilhassa mabetlerde t•şhir 
edilirdi. Çünkü, balkın ekse
riyeti bu mabetler devam 
ederdi. 

Keşfedilen (Hacerürreşid) 
bu taılardan biridir. M111r 
yazııı "Hacerürretid,. vası
tasile detifre edilmiştir. Bu 

birer birer prense takdime 
başladı. Prens, Lüi'nin mah· 
kemeainde bulunduğu ve her 
kesin dikkat nazarını çeken 
bir şahıiyet olduğu cihetle 
davetliler kendisini tanımakta 
zorluk çekmediler . 

Salonda bulunanlar ara· 
ıında Tolbiyak ta vardı. 

Bu kurnaz tilki, derhal pren· 
ıe yaklaımıı ve konuımak 
husuıunda herkeH tefevvuk 
etmiıti. Prens'in en çok ln-
1ıiliz' ceye itina bulunduiunu 
hükmeden Tolbiyak hemen 
lngilizce konuımağa başla· 
mııtı. Fakat prens, birkaç 
ibtiramkir kelimeler sarfet-

gün elde ta,lardan iki tane 
mevcuttur. Birisi Napolyon 
Ponarpart'ın Mısır seferinde 
elde ettiği ve lngiliz' ler 
tarafından iHpedilen taşdır 
ki büyük Britanya müzeıiode 
bulunmaktadır. Diğeri ise bu 
seferden sonra kfşfedilmiı· 
tir. Bugün Mısır müzesin
dedir. 

"Hacerürreıid,, de üç nevi 
yazı vardır: Yunanca, De· 
motik ve Hieroglif. Dem o tik 
ve Hieroglif eski Mısır'ın 
yazılarıdır. iki ve üç lisanla 
yazılmasının sebebi, o ıaman 
yani milittan 196 yıl evvel 
beıinci Patlamyos'un Mı

ıır' da büküm ıürmesinden 

dolayıdır. Bu taşta memfis 
ıebrinde rahiplerin Patlam· 
yos lehinde verdikleri kara-
rın sureti · vardır. Ve taşlara 
bunun tamim edilmesi için 
nakşedilmiştir. 

Yunanca Yunanlılar için, 
Demotik Mısır ulusu için ve 
Hieroglif ise kahinler için 
yazılmıştır. Denilebilir ki, Ha· 
cerurreşit büyük: ve sıeniş bir 
gazete idi . 

Emirlerin, kararların ve ha· 
diselerin taş ile tebliii uki
den yalınız Mısıra munhaaır 
deiildi. Kolonya müzesinde 
Girit adasında keıfedilmiş 
bir taş vardır . Bu taş eski 
Yunan medeniyetinden evvel 
aakıe<lilmişti. Bu taş üstünde 
nakşedilen işaret ve rumuz· 
lar, bir düğün davetiyesi idi. 
Ayni müzede Avusturalyada 
keşfolunmuş ve üıtüne yazı 
oyulmuş bir tahta parçası da 
gördüm. Bu tabla parçasında 
bir davetiye yazısı nakıe

dilmiıti. 
Gazetecilik, kostacılık ve 

muhaberecilik birbirlerine 
ayrı deiildi. Yalınız matba • 
anın icadından sonra, gaze· 
tecilik müstakil ve büyük bir 
müe11eae olmaıtur. Matba· 
anın ihtiraından ıonra Mı
ıır'da teeuüs eden ilk ga
zel,, bu da 1798 de Napol
yonun seferinde le Courrier 
d'Egypte gazetesidir. Garip· 
tir ki bu gazetenin neşrinden 
iki hafta sonra Hacerurreşit 
keşfodilmiştir . 

Napolyon, bu gazete neı· 
rinden bir ay sonra on gün
lük la Decade egyptienne 

Stalin Amerikalı Roy Ho
ard ile olan mülakatında 
Sovyet makani.zmasında fe· 
na çalııan müesseselerin az 

· olmadığını söylemiş mahalli 
hllkftmet şekillerinin de köy 
ve ıehir halkının durmadan 
artan taleplerini tatmin ede· 
mediğini iıaret etmittir. 

Şimdi bu dava üstünde 
mücadele başlamaktadır.Ye· 

ni intihap usulleri artık in· 
tihap ediciye intihap edi· 
lenleri ıeçerken bir takım 
şartlar aramak imkinını ve
recektir. Şimdi yeni intihap 

-;istemi bntnnmüeuue . ;
teşkilatları yeni bir hamle 
ile çalıımaya vo onları" hal· 
kı tatmin etmeie mecbur 
edecektir. Yeni intihap mü
cadelelerinde halk için ame
li f aideleri olan meseleler 
ve ameli 4aide getirebilecek 
unsurlar en mühim rolleri 
oynayacaklardır. Burüne 
kadar yalnız parti azalarının 
intihabı mücadele1i vardı . 
Şioadi parti aıaıı olmayan
larda seçilecektir. Şimdi ar· 

gazetesini inşa etmiştir. La 
Courrier d Eıypte siyasi ve 
bir havadis gazetesi la De
cade Egyptienne, Napolyo
oun Mısır'da kurduğu aka
deminin kararlarını neıre

diyordu. 
Bu tarihten sanra Hidiv 

Mebmed Ali Paşa 1830 da 
yani 106 ıene evvel, "Elva· 
kayıül Mısrıye" gazetesini 
tesis etmiıtir. Dedilebitir ki 
.. Elvaakyiül Mısrıye,, gaze· 
tesi Mısrın ve şarkın Arap· 
ça en eski gazetesidir. Hi· 
div lsmail Paşa vaktinde 
çok inkiıaf etmiştir. 1865 te 
"El yaaub,, mecmuası mey· 
dana çıkmıştır. 1867 de ilk 
siyasal gazete ve "Vadinnil,, 
gazetesi teıiı edilmiştir. 

1805 te Mehmet El. Muelibi 
tarafından " Nüsbetülefkir,, 
gazetesi çıkmııtır . 1870 de 
Mısır Maarif Bakanı Ali Mü
barek paşa tarafmdan "Ro
datunnas,, gazetesi çıkarılmış 
ve Mısır hükumeti o zaman 
bu gazeteyi finanse etmiştir . 

1877 de "El Vatan,. ve Mı 

sır gazeteleri çıkmışlardır. 

Cemalettin Elefgani yazılarını 
bu Mısır gazetesinde neşre· 
diyordu . 

tık intihap umumi, müsavi 
haklı, bil vasıta ve gizli 
olacaktır. Yeni intihap hak· 
kı, fena çalışan müessesele
re ve kimselere karıı hal· 
kın elinde bir kamçı rolünU 
oynıyacaktır. 

Bu sene sonundaSSCBnin 
meriyete geçecek olan ana· 
yasasınm eHıı intihap hak· 
kının bütllo halka teşmilidir. 
Yalnız mahkemece intihap 
h"kkından mahrum edilenler 
bu intihaplara iştirak ede
mezler. Bu suretle fırkalı 
ve fırkasız arasındaki bak 
farkı kendiliğinden ortadan 
kalkmış oluyor. Bu suretle 
fırka ile halk arasındaki iti
mat, fırka ile halkın tema
sını ve iş birliğini arttırmak 

imkinın1 vermektedir. 
Yeni kanunda, eaki ka

nunda mevcut olan kayıtlar 
ortadan kalkmakta ve bil
baasa artık bir kimsenin 
babasının içtimai vaziyetin
den mes'ul olmaıı şekli or
tadan kaldmlmaktadır. 

Hidiv bmail paşa zamanında 
çıkan gazetelerin adedi yük
selmiştir. Bunların başında 
1875 te ve Selim Sakala ve 
kardeıi Beıare Sakala tara· 
fından isken deriye' de kurul· 
Elebram vardır. Elehram 
haftahk bir gazete idi ve bu 
gazetenin~ yanında Sadalab
ram neşrediliyordu. Arabi 
paşa isyanı münasebetile Sa· 
dalehram gazetesi kapanmıt 
ve Elehram gazetesi kalmış· 
tır. Ele'lıram bu uyandan 
sonra Kehire'ye nakledilmiı · 
tir. 1877 de ilk miıahi ga
zete Ebunaddara çıkm11tır . 
1877 deki Sadalehram ve 
1877 deki Elvatan'da&n iki 
nüsha elimdedir. O zamanki 
gazetelerle bugünkü gazete· 
ler arasındakı farklar çok 
büyüktür. Bu farklar şöyle 
bülisa edilebilir . 

1 - O zamanki gazete
lerde bütün baş makal~ler 
ve makaleler serlevbasız ya
zılıyordu . Okuyucular bir 
yazının mevzuunu anlamak 
için bütün makaleyi okuma· 
ğa mecbur idi. Bugün ise 
bir yazının mevzuunu anla 
mak için, serlavhanın okun· 

wlıifede -

Tele fon 
3151 Tayyare Sinenıası ~r 
Saygılı lzmir halkından gördüğÜ büyük rağbete küçük bir mukabele olmak 

üzere fiatlerini .yüzde elli nisbetinde tenzil etmiştir 

HergOn,. her 15-20-30 Kuruştu l1a 
seao~ta hatlar 

Bu ucuz fi atlara rağmeu bu hafta iki şaheser film 

1 -- Ben Seninim 
Brigit Helm'in çok derin bir aşk hikayesi 

2 .. Sözde Karim 
Anne Bella ve Jan Murad tarafından çevrilen nefis bir komedi 

AYRICA: Ankara' da Türkkuşunun faaliyetleri ve umumi spor kongresi 
intibaları Miki Mavıi Canlı karikatörler 

Hergiin saat 16-19,40 Sözde karım 17,30-21 , tS Ben seninim Cumar· 
nleri saat 14 te Ben seninim ile ba lar · 
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BAŞ DURAK 
HAMDİ NüZHElı 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iliç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

-~~!!!!!!!!~~~~~~~~-

lzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRIKASI 
Tarafından mevsim dolayııile yeni çıkardığı 

kuma,ıar: 

SAGLAM 
ZARI~"' 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağımz elbiseler için · bu mamulAtı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeeinde ft"'AHRI KAN DE
MiR otLU 

MiR 
N. V. 

VV. F. H. Van l 

Paınuk Mensucatı l)er Zee 

Türk Anonim Şirketi 
& Co. 

1JEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
"HERAKLEA" vapuru 25 

Şirketin Merkez ve F•brikası: lzmir'de Halkapınardadır 
Yt>rli Pamuğundan At, Tayyare, K6pekba~, Değir
men, Geyik ve Leylak Markalar1oa havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatına faiktir. 

mayısta bekleniyor. 30 ma

yısa kadar ANVERS, ROT -

TERDAM, HAMBURG, ve 

BREMEN DiREKT için yük 
alacaktır. · 

Telefon No. 2211 ve 3067 "SAMOS" vapuru 8 hazi
randa bekleniyor, 13 hazi· 

rana kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

lzmir miJJi emlik mtidilrlüğilnden: BREMEN DiREKT limanları 
icar s. no. Lira için yUk alacaktır. 
35 Balçova ılıca altı mevkiinde 27 dekar tarla 63 AMERICAN EXPORT STE-

badem 83 zeytin ağacı 125 AMSHIP BORPOATION 
36 Yemiı çarıııında 53 eski 49·51 no.Ju maj'aza 203 NEVYORK 
37 Göztepe mısırlı caddesinde 426 eski 254 taj .. EXPRESS" vapuru 24 ma-

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

no.Ju ev 80 yısa doğru bekleuilmektedir. 
Yukanda yazıb tarla mağaza ve ev bir senelik icara NEVYORK için yük ala-

verilmek Ozere 15 rün mllddetJe 1rt1rmaya konulmuıtur. cakbr. 
ihalesi 1·6·936 pazartesi g0n6 saat 17 dedir. Alıcılann S. A. ROYALE HONGROl-
milli emlik müdüriyetine mllracaatları. 1244 

ı••~------•ı SE DE NAVIGATION DA-
Ökeftrenler! Mut- NUBIENNE MARITIME 

BUDAPEST 
laka (Okamr.ntol) ı-t .. SZEGED" motöril 27 ma· 

öbflrOk tekerle ~ yısa doğru bekleniyor. BEL-

rini tecrftbe edi ~ GRAD, NOVISAD, BUDA-

~ PEST, BRATISLAVA, Vl-

et1 YANA ve LINZ için yük 

~ alacakhr. 
SERViCE MARITIM 

ıiz .. 

Q) ROUMAIN 

Toton mahsuln 
Bu sene bereketlidir 

lzmir milJi emllk mtldilrlilğilnden: 
Sıht s. no. 

> BUGAREST 

Kazalardan viliyete gelen 
lllalOmata göre, bu aene tD
t&n mahsulü çok bereketli· 
dir. Tarlalarda baatalık •I· 
r&lmemiıtir. Rekoltenia geçen 
•enye nisbetle çok fazla ola
catı anlaıılmaktad1r. 

Foça 
Yolcularına ko

laylık 

Lira 
254 Kasap bızır mahallesinin paspant ıimdiki eski 

bat pızarı çarııııada 23-2 eski 25 taj no.lu dük-
kAaın 64 hi11ede 14 hissesi 80 

258 Reıadiye mahallesinin rfineı a. 18 eaki 14 taj 
no. lu ev 210 

259 3 c6 karataı duygu s. 47 taj no.Ju ev 65 
Yak•rıd• y•zdı emvalin m&lkiyetleri peıin para veya 

ikiaci tertip tasfiye veaikaaile 6denmek Ozere oabet giln 
müddetle artırmaya konalmuıtar. lb•lesi 1-6-936 pazar· 
tesi gllnl aaat 17 dedir. Ahcıların milli emllk mild6riyetine 
mlracaatJarı. 1217 

Jzmir vakıflar direktörlOğOnden: 
Senelij'i Vakfı 

162 hisar 
50 nalç•cı 6mer dede 

210 salepçi otlu 

Mevkii 
hisar meydanı 
sadullah efendi 
kemeraltı 

No. 
94 

Cinai 
d&kkin 

oda 
dilkkia 

Ve Pftrjen ~ahapıa 

en ftaUln bir mı .. 
bil tekeri oldutu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mflsbil 
istiyenler Şahap 

11 DUROSTOR., vapuru 10 
Q haziranda bekleniyor. KÖS-
~ TENCE, SULINA, GALATZ 
~ ve GALA TZ aktarması 
~ BELGRAD, BUDAPEST, 

BRATISLAVA, VIY ANA 
~ için y&k kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAsLINJE (D·S. A-S 

SPANKELINJEN) 
OSLO 

"BAYARD" motöril 19 
haziranda bekleniyor. iS
KEN DERiYE, HA YF 1-l, Dl
EPPE ve NORVEÇ Umanları 
için yük kabul edecektir. 

,.V apurlar1n isimleri , gel
me tarihleri ve navlun tari· 
f el eri bak kında bir taabbDde 

22 Mayıı 

FrateJJi Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

· " ORESTES " vapuru 13 
Mayısta gelip BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE 
limanına hareket edecektir. 

" UL YSSES" vapuru 18 
Mayısta gelip 23 Mayısta 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG JimanJarı için • yük 
alacaktır. 

"ORESTES" vapuru 31 
Mayısta gelip 6 Haziranda 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"GOTLAND., motörü 12 
Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, (doğru) COPEN
HAGE, DANTZIG, GOTE
BMRG, OSLO ve ISKAN
DINAVYA limanları için 
yük alacaktır. 

"VIKINGLAND ,, motörü 
22 Mayısta beklenmekte 
olup ROTERDAM, HAM
BURG (Doğru) COPEN
HAGE, DANTZJG, GDY
NIA, OSLO ve ISKANDl
N A VY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES" vapuru 14 mayıs
ta gelip ayni gün PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle

rile navlonlardaki d~titiklik
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafaillt 
iç.in ikinci Kordonda T abmil • 
ve Tahliye iirketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER-
CO vapur acentasına mllra
caat edilmesi rica olunur. 

Tef efon: 2004 - 2005 - 2663 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 

Ayvalık, Dikili, Altınova, · 

Ect,.mid, Tire Kula, Konya, 

Sılibli, bu hatlara yolcu y&k 
•evlriyab, 

210 · " 
200 " 

.. 
yemit rarıısı 

selitin oğ. mahallesi 

23 
57 
26 
26 
97 
95 
38 

mağaza 

Sıhhat eftrgftn 

baplanm Maruf İ"' ~ 
ecza depolarından \.1 ~ 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

g-iritilmez... Mütehasaısı 
Birinci Kordon, telefon IJ,inci Bey leT Soka8ı N. 68 

Zinet 
l•rıjından her gün munta-
11111 ve emin bir surette 
oto111obiJ, kamyon ve teaez
~erle temin edilir. 

Otivier·ve. şOrekii-
81 Limited vapıır 

acentası 

Ceadeli Han. Birinci kor
do1a 

l'ff · Tel. 2443 
~ ELLERMAN LINES L TD. 

• ot: Vurut tarihleri ve 

d'Pllrlann iaimleri üzerine 
·~-!k ~ •"fi lilderden mes'aliyet 
•b11J edil .. meı. 

llaa 0PORTO " vapuru 20 
A~ lONDRA, HUL ve 
k ERS'ten gelip yük çı· 
''•c.kt 
"F "· 

... LAMINIAN" vapuru 22 .... ,., l 
S\fv IVERPOOL ve 
çılc ENSEA'da• gelip yiik 
btu'•ca1ctı,. 

.. TSCHE LEV ANTE LINIE 

8 liERAKLEA " vap~ru 
-.,., HAMBURG ve 

N'dea ylk 

61 selitin otlu 

90 " 
60 pazaryeri 

85 " 
120 boıtani zade 
240 arnavut oğlu 
100 ıeybulisllm hüsa

mettin 

" alaybey c. 
bayram yeri 
kemer caddesi 
hastahane caddesi 
eski bahk pazar1 

ev 
kıh Ye 
dOkkln 

525 oda ve arsa 
12 dükkin 
76 ev 
30 dükkla 

84 piyale oilu clündar ıokağı 24 ev 
144 ali •ia balaban çıkmazı 1-5 ev 
100 " ,, 3 ev 
150 " medine yokuıu 91 ev 
110 ,, balaban çıkmazı 9-S ev 
36 ıotukkuyu soğukkuyu 123 dilkkia 

120 ,, ,, 168 fırın 

36 " " 184 dOkkln 
60 ., " 121 " 
96 " " 117-119 " 
36 " ., ı ıs ,, 

120 keatelli kestelli caddesi 95-93 kabve 
36 basta mesçidi hasta sokak 51 ev 
96 cezayirli h•lil kestelli çıkmazı 109· 115 ev 
Yukarıda mevki ve numaraJara yazılı akaratıa mayıs so· 

nuna kadar olan icarları on gOn mlddetle açık artırmaya 
çıkarılmııhr. ihalesi 27 ·5·936 çarıamba ı&all Hat oa beı· 
dedir. istekli ol•nl~r ıeraiti anlamak Dıere her ı&a varidat 
memurlujuna ve ib•lesi için de o glla ve o saatta evkaf 
mlldilılOtüade toplanacak komisyona mllracaatlan illa 
olunur. 18-22-27 ' 1256 

Satılık Piyano 
Alman marka kuyruklu 

bir Piyano 1&blıktır. 
f ıda mal6mat içia 2776 

aa••r•J• telef• eclil••-

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markab az kullanllmıt bir 
-..otlr aablıktır. T alipleria 
idarebaaemiıe mlracaatlan 

No. 2007- 2008.~~------~!!!!!!!!!!!~!el!efi!o!n!!!3!45!2!!!!!!~• 
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:(Ulusal Birlik) 

Dün Lordlar kamarasile Avam kamarasında 
şiddetli münakaşa)ar olmuştur 

partisine Avam kamarasında Liberal 
alyehine söz söyiemişler, 

(Harol) da Fransa'ya 

mensup saylavlar ltalya 
Lord (Krayor) ve 

hücum etmiştir 
Lord 

Londra 22 (Radyo)- Bugün, Lordlar kamarasında olduğu Partisine mensup olan saylavlar da ltalya'oın aleyhinde bu
kadar Avam kamarasında da gürültülü münakaıalar olmuştur lunmuşlar ve Ingiltere'oin Adis-Ababa sefaretbanesioe ait 

Lordlar kamarasında Lord Harol, Fransa'ya şiddetli hü- olup ortadan kaldırılan siyasi dosyalarla dolu bavul hakkın· 
cumlarda bulunmuş ve ayni zamanda Roma matbuatmın da bükümetin ne yaptığıoı sormuşlardır. Başbakan Baldvin 
neşriyatını takbih etmiştir. Lord Krabur da, söz söylemiş bu mes'eleye dair hükumetin tahkikat yapmakta olduğunu 
ve loa-iltere'nio, büyük Britanr.anın menafiini bırakarak bat· söylemiştir . 
ka devletlerin emniyeti ile fazla alakadar olduğunu ileri Muhafazakar saylavlardan Mander, zecri tedbirlerin şid· 
sürmüştür. Mumaileyh demiştir ki : detlendirilmesi Jizımgeldiğini söylemiş ve bunda ısrar ey· 

- Fransa ne yaparsa yapsın bize ne oluyor? Niçin kendi !emiştir. Lord Eden, saylava cevap vermiş ve lngilterenin 
işimize bakmıyoruz da alemin işile meşgul oluyoruz ? diğer devletlerin muvafakati haricinde böyle bir teşelJbüse 

Avam kamarasında da ayni gürültüler olmuştur. Liberal önayak olmak niyetinde bulunmadığını söylemiştir. 
............. 1 

Haheşhükiımetioin m.er· Levadya hadiseie·ri 
kezi pek gizli tutuluyor 

' , --·-· ( 1,aymis ) gazetesinde ç kan bir 
mektupta Habeşistanın Lon

dra sefiri ne diyor 
Londra1 21 ( Radyo ) -

Taymis !gazetesi, bugünkü 
nüshasında Habeıistan'ın 
Londra sefiri doktor (Mart)ın 
bir mektubunu neşrediyor.Se
fir, bu mektubunda diyor ki: 

"Avrupa bitmeJidir ki, ha· 
len hükmeden bir Habeş 

hükümeti mecvcuttur. Bu 
hükumet, henüz işgal edil
memiı olan Habeı arazisin
de teıekkül etmiı bulunu
yor. Bu hükumetin merke

zini sıizli tutmak benim için 
bir vazifedir.,, 

-------------.-.~···---------------Allı ayhk kontenjan 
kararnamesi çıktı 

-Baştarafı 1 inci sahifede

veya tamamen bıtzfetmeoa!e seli 
blyettudır. 

Hudutlarda mtltemekklo ıhı · 
linin mObıdelel ıyolye şeklinde 

vukobulan ticaretleri eebeblle 
llhıl ettikleri mQtelerrlk me· 
nd ve reyayı ticariye, konten · 
jın lletelerln ie mezkur bolun 
mık oartlle gOmrQkler umom 

mftdQrlGğ6oGn mOs11deelle gQm· 
rOk kapılırındı ıçılıcık pazar 
yerlerinde llııe 'e kontenjan 
kaydlle moklyyld olmakeıııo 

ithal edilecektir. 
Tfe1ret moıhedeıl hftkümle · 

rlne ve ticaret taam'DOllerlne 

gOre ıeyyar ticaret memurlara 
veya bunluıo namlarını hare
ket eden klmıelerl tarafındın 

ıekrar çıkarılmak Ozere mem 
lekele ıokacıkları nGmune ve 
modeller kontaajına tabi değil 
dlr. Yolcuların beraberlerinde 
TGrklye'ye geıl.receklerl gtımrük 
reemi tutırı Tark llrat ını te· 
çavftz etmlyen ve ticarete ar· 
zedilmlyen eşya ve hayvınlar 
kontenjan harici olarak tıhal 
edileceklerdir. 

Mevcut muahedelere mOete 
oldeo getirilip moayy .. o bir 
mQddet sonra lbr1c edilecek 
hayvanlar konıenjıo harici ge· 
tlrlleceklerdlr. KoUpoalalla ge· 
lecl!k mıklne abamı tahdld 
harici ithal olunacak ve eabas 
namına hulçteo hediye olarak 
göoderlleo, kıymeti on lirayı 

geçmiyen eşyanın it all serbest 
olacaktır. Kıymeti elli liraya 
kadar olan eşyanın ithali, lkti 
1at •ek41etlnln masaadeelyle 
mQmkOndJr. 

lbrıcıt mallarımızın laleme 
ve ambılljıoda kutlanılan ve 

ldhıll bu karuda y1eık edil 

irfanda 
Demokratları takib 

olunuyor 
Dublio, 21 ( Radyo ) -:- • 

demokratlardan elli kişinin 
tevkifine emir verilmiıtir. 

Mevkuflar, askeri mahke· 
melerde muhakeme edile· 
ceklerdir. 

Con Simon'un 
• 

zevcesı 

Londra; 22 ( Radyo ) -
Dahiliye Nazırı Con Simo· 
nun zevcesi biraz iyileşmış· 
tır. Bununla beraber ııhhi 

vaziyeti tehlikeli iÖrünmek
te ber devamdır. 

••• 
Alman setiri 

Ve delegasyon Ber· 
gamaya gittiler 

Şehrimizde bulunan Al· 
man büyük elçisi Von Kel
ler ile 8 kişilik Alman ikti· 
sat deleiasyonu bu sabah 
Bergamaya gitmişlerdir. Ak
şam şehrimize döneceklerdir. 

memlo olan maddeler, lkueat 

VeU\etlnlo tıııdlklle ldhıl edl · 

lecektlr. MGeeseeat veya dca 

rethınelerlo bllA bedel teşhir 

ve tevzi edecekleri rekl4m mı 
hlyetlodekl eşya ile hariçteki 
mfiel!8ese1erl allkıd.r eden mf'a· 

her u pınıyıra ald mıtboalar, 
hayır ve epor cemiyetlerine ve 
umumi mOeseeselue teberrtı 

ıuretlle gelen eeya V ~kiletln 
lznlle kontenjan h11icl olerak 
ldbal edilecektir. 

Merkezleri dıearda olın ve 
Torklyedekl muameleleri tObe 
lerle Ye umumi •eklllerle idare 
edlltn mtıeaenelerln knllanmııı 

Pariı, 21 (Radyo) - Atina'dan haber veriliyor: 
Yunan hUkümeti, Levadya hadiselerinin çok şişirildiğini 

ve ahvalin sükunet kesbettiğ!ni resmi bir tebliğle ilin 
eylemiıtir. 

Meksiko Asileri 
Meksiko, 21 (Radyo) - Asilerle Federal askeri arasında 

kanlı bir milsademe olmuştur. · Asilerden 20 ve askerlerden 
5 kiti maktul düşmüıtür. 

Asilerin bir kısmı yakalanmış ve tevkif edilmiştir. 

Hindenburg jeplini 
Berlin, 21 (Radyo) - Hindeoburg, jeplini, Nevyork'tan 

hareket etmiştir. Fransız telgraf merkezlerile muhabere 
edebilecek bir istikamet üzerinde uçmaktadır. 

ispanya kabinesi 
Madrid, 21 (Radyo) - Nazırlar meclisi, bugün cumur 

başkanının baş~anhğı altında toplanmıf ve bir saat kadar 
konuımuıtur. iç ve dış itler bakanlatı, kendi bakanlıklarına 
aid ~lan itler hakkıoda izahat vermişlerdir. 

Konsoloshaneyi SO)'dular 
Madrid 21 ( Radyo ) - lngiliz konsoloshanesine giren 

hırsızlar, bazı kıymetli mücevheratla beraber bir takım 
dosyaları da kaldırmıılardır. 

Rus - lngiliz müzakereleri 
Londra 21 (Radyo) - Rus - lngiliı deniz paktı için 

batlıyın müzakereler bugün de devam etmiştir. 

------·~----••H---•.....,..•·-~~--------------

1'ekaod 
Maaşı için müracaat 

edenlerden cedvcl 
isteniyor. 

Aıkerl!k otıbeılndeo: 

Bılkan harbinde, hGyOk 
barpde n letlkf 41 harbinde 
oğollarımn, kocılaranıo ve bı 
balartoıo şehit veyı kaybolduk· 
lırını iddia ederek mıbkeomeye 

mftracaella llı\m almış ve fıkat 

bu lllmlar (berine maaoları 

tabela edllmlyerek M. M. Ve· 

kAletl aleyhine yeniden mah 

kemeye mOrıc11tla llı\m alma. 

ları kendilerine blldlrllmek 
Ozere şObeye iade edllmlış olın 

nraklırıo miktarını bildiren 

bir cedvelln acele ölarak gön· 
dedlmeel tekaftd ~Qbeetndtn 

l&tf!nllmektedlr. Cedvell yapıl 

mık Qzere bu glbllerln mıyı 
sın ylrmlbeşlocl güoftne kaJer 
eübf'ye mftracHtlar. ilAn olonor. 

mf'cbor oldukları çek ve keroe 
ler glhi aarort eeyler, Sf'yahıt 

ıceotılarının blletlrrı karşılı. 

~anda dövl11 verlhnemek tarılle 

nkiletlo taııdlkUe tahdld barcı 

hbıl oluoıcıktır. . 

MISl r matbuatının ta· 
rihi hakkında bir 

konferans 
- B~ıarafı 2 inci sahijede -

ması kafi gelmektedir. 
2 - O zamanda her ia • 

zetenin dörttt üçü harici 
havadislerle dolu idi. Kalan 
rub'ı dahili havadislere aid 
idi. 

3 - O zaman yazıda çok 
edebiyat yapılıyordu. Stil'i 
anlamak çok güç idi. 

1887 den sonra Şeyh Meh
med Abid ve Sabit Zağlu· 
lun uyesinde gazetecilik 
üalQp ve sitil bakımından 

çok ilerlemiştir. Son zaman
larda, Mustafa Kim il Paşa 
Ellivvo,. Ali Yusuf .. El Mü
eyyed" Mehaıed Ferid, Ab
dülaziz Caviı " Elehram " 
gazetesinin sahipleri Beıare 
Selim Sakala, Faris nimir 
"Elmukattam., ve Corci Zi· 
dan gibi zevat i•zeteciliğe 
büyük nam ve ıöhret ver
mişlerdir. Bu meşhur yaz-
ganların sayelerinde Mısırda 
bir e:fkirı umumiye tecelli 
etmiı, matbuatın kuvveti ve 
kudreti yllksek bir seviyeye 
çıkmııtır. 
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Mes'elenin eıası mühim, 
çok mühimdir. 

Genç, ğüzel ve halis kanlı 
addettikleri kadınları iğne
liyerek kan alanlar, Senkris
tof'ta yaptıkları gibi uyut
mak, obir istimal etmek gibi 
usullere her vakit müracaat 
etmiyorlar! Bu suretle yap
tıkları işlerin izi de kalmıyor. 

Yedi ay içinde, Avrupanın 
şimal, cenup, ıark ve gar· 
bında kan tahlili ile alaka· 
dar eczane ve doktorlar la· 
boratuvarlarında tam 53 sir
kat hadisesi olmuştur. Bun· 
dan başka binlerce damla 
kanı da mahirane hazırlan
mış iğnelerile tanıdıkları veya 
tanımadıkları kimselerden 
çalmışlardır. 

M. Royer nefes bile aldır
madan sözüne devam etti ve:-

- Evet, sen mesleğin da· 
bilinde çok alimsin, fakat 
bahl ilimler denilen~kısımda 
cidden cahilsin. Bu hususta 
umumi vukuf maalesef çok 
azdır. Halbuki bugün bun
lar etrafında çalııan büyük 
kafalı ilimler vardır, .bunla
rın kafalarında, beıeriyetin 
istikbali için büyük ve kor
kunç planlar vardır! 

Mühendis: 
- Ya •. Dedi. Herkes bu 

hususta bir şeyler. Ben de 
Allan Kardeç'in bu busu•· 
taki eseridi okudum. Bun
dan başka Staaiılis Dö 
Gatya'nın .. Şeytanın mabedi,, 
isimli kitabını da gördüm. 
Daha okuduğum başka eıer
ler de var. 

- Vay ... Vay .. Vay.. Bu 
kitaplar sana hiçbirşey öğ· 
renmiş olamazlar. Bunların 

fevkinde ve (senin riyaziye 
ve kimyanı andıran müsbet 
bir bilği vaziyeti daha var· 
dır. Batıl ilimler diyoruz.Ne 
kadar yanlıf, senin bugünkü 
kimyan, orta ve çok eski 
devirlerin büyü ve sihirbaz
lıktan duğmadımı? Rakkam 
ve hesabın senin kullandı
ğın iıler haricinde kullanıl
dığı devri düşünüyorsun .. 
Şimdiki riyaziyatında bu ba
tıl dediğimiz ilimlerden ay
rıf mış bir kısım olduğuna 
hükmetmek lizım gelir. 

Sana, nişanlına, nişanlının 
babasına ye kız kardeşine 
muhabbetim büyüktür. Bu
nun için sana büyük bir 
ciddiyetle dedim ki, ulumu 
batıla ile değil korkunç bir 
bilği ile karşılaşmış bulunu
yoruz ve bu bilği bugün ae· 
nin sevdiklerinin zararına 
çalışmaktadır! 

Biraz daha ciddi görüşe· 
lim! Berlin'de tutulan ve 
ismının Dubua olduğunu 
söyliyen adam, bir sihirbaz 
veyahut sihirbazların bir 
adamıdır. 

- Ne dediniz? Ne? 
- Eveı oilum. Sihirbaz .. 

Sihirbazlar.. Bunlar, derece 
derece bir kudret ile birçok 
işler gorürler; insan, hayvan 
ve hatta camid şeyler ıeyler 
üzerinde nüfuz tesis ederler. 

Ben şimdi, Fransa, ltalya, 
Almanya ve lspanya'da hü· 
küm süren bir sihirbazın 
meveudlyetine emnim. Bu 

adam sitematik bir şekilde 
en sağlam, en iÜZel kadın,,. 

veya erkeklerin kanlarını 
toplamakta veya toplatmak· 
tadır. 

Bundan baıka, maruf 
adamlara ve bilhassa bükQ· 
met ricaline aid kan nümu· 
nelerini havi olarak tahlil
hane veya doktorlara veril
miı ampullerin sureti mun· 
tazamada çahnmaaı vardır; 
bu sihirbazın bunlarla bir 
hedefe doğru yürüdüj'ü mu· 
hakkaktır. Bence bu hedef 
beşeriyat için çok müb· 
liktir. 

M. Royer elile doıyafar 
üzerine vurarak: 

- Bütün bu dosyalar, 
gayri kabil izah bir halin 
Fransa sıibi medeni ve za
bıtası mükemmel bir mem· 
lekette vücuda getirdij'İ 
yarım doıyalardan ibarettir. 
Bu dosyalarda tecavllı, 
taarruz, nazarıdikkati calib 
teşebbüs ve hitta cinayetler 
var! Fakat bunların hepsi de 
bir karara raptedilmemif, 
tabkikatınını imkinsızhğıaı 
Yeya diğer sebeplerle yarıDJ 
kalmıştır! 

"Fak~t ben, yirmi aene· 
denberi pulları tetkik ediyo· 
rum, ne poliıin uıulleria•. 
ne de adli teıkilitın esaıla • 
rına göre değildir. Ben, b11 
hadiseleri "Ulümu babla,, y• 
atfettiğim için plinımı d• 
buna göre vücude sıetirdiDJ: 
Plinım büyilclllilğe, ıibir 

bazhğa, kara sihire, öliiler· 
den haber almağa, ıimyay•• 
ilmi nücum vesaireye müste· 
nittir! Senkriıtof ıarbayı fd. 
Font Romen'in evinde vu· 
kua gelen hadiseler beniıP 
kat'i kanaatimce ne hırsızla" 
rıa, aede canilerin eseri de" 
ğil, ulumu batıla taraftarlı" 
rının bir iıidir! Eğer tahki· 
katta bu cihetin nazar• 
itibara alınmazsa, zabıta bit 
asır çalıısa hiçbir netic• 
elde edemiyecektirl 

"lıte eıaı ve hedef bud11r! 
Bana on dakika müsaade 
edininiz, sıiyinelim ve bit" 

likte Sen Kristof' a gidelidll 
Dedi ve kalktı. Maksim'ill 

birıeyler söylemek istediğioİ 
de görünce: 

- Yok, Y okl Dedi. SaJ 
hususta, !hiçbir münak•t• 
istemem, çünkü faide1iıdirl 
Fırtınalı bir denizde ·yolc11· 
luğa çıkıyoruz. Ben kaptı· 
nım, sen de benim tayfalı" 
rımdan birisisin, binaenaleyb· 
mutlak itaat isterimi Dedi. 

Maksim gllJü ve: 
Devamı var 

Japonya 
Muvafık cevap 

verecek 
Tokyo 21 (Radyo) -Loll· 

dramuahedesi mucibince bal" 
tal edilmesi lizım gelirke0 

görülen lüzum üzerine kad" 
·ı·· roda kalması istenen lngı 1 

torpitoları için Japonya'1110 

muvafık cevap verec0" 

ği tahmin ediliyor. 


