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Uluslar sosyetesi 
Konseyi dünden itibaren 

içtimaa başladı. 

Fiati (100) Para 

Çin Ve ispanyada 
wı?~~=======:;::===:::E:::=======================::;;:= 

Vaziyet Çok .Vahimdir 
~:.Japon amirali, lngiltere ve 

Amerikan asını redde i 
eri 

ol•· 
yal· 
elki· 
55' 
ab· 
deı> 

ıni· 

--·-Çinliler, nehirin kanallarını açarak bütün 
bir havaliyi sular altında bırakmışlardır 

Şanghay; 11 (Radyo) 
Japun donanmasının, Şang· 
haydan uzak bir mıntakaya 
çekilmesi hakkında Amerika 
ve İngiltere tarafından verilen 
notaya, Japon amiralı itiraz 
etmiş, donanmanın, şimdi bu· 
lunduğu mmtakadan bir adım 
atamıyacağını bildirmiştir. 

Pekin 11 (Radyo) - Japon 
kıtaatı, Masang'tan iki kilo· 
metre uzakta bulunan Likaçao 
şehrini dün zaptetmişlerdir. 

Çin ordusu, Japonların as· 
keri harekatını zorlaştırmak 
için şehrin kanallarını açmış· 
lar ve bütün havaliyi sular 
içinde bırakmışlardır. 

Maı·eşal Peten J 

B. Motayı ziyaret 
etti 

Bern 11 (Radyo)- lsviçre 
manevralarında bulunan Fran
sız askeri ricalinden mareşal 

Peten, dün, lsviçre Cumhur 
reisi B. Mota ile fc.deral Har· 
biye Nazırı general Jolyan'ı 
ziyaret etmiştir. ---.-· ...... ··---

Almanya 
Dahili istikraz tah. 

villeri satıldı 
Berlin 11 (Radyo)- Alman· 

yanın dahili istikraz tahvilleri 
az bir zamanda satıldığından 
istikrazın yekunu, 800 milyon 
marka çıkarılmıştır. 

•• 
Orfi idare 

Niçin ilan edildi? 
Assomption, 10 ( A.A) -

Uruguayın her tarafında örfi 
idare ilan edilmiştir. 

~~~~-----~~~·~·~··--·~----~---~~ 
Mongol Süvarileri 

all' ~okyo 11 (Radyo) -Şang· dosunun ayrılmasile beraber 
,dı a bitaraf bir mıntaka tesis normal vaziyetin avdet edece-

"" Japonyada hiçbir şey dü- ğini ileri sürmekte ve bu ıe-
lrnemektedir. heple bitaraf mmtaka teşkiline 

ştf Uakadar makamat, Çin or- lüzum görmemektedirler. 
usılı • • • • • 

. Nurenbergte polis teftişi 
Bay Hitler tarafından nümayişka. 

rane bir şekilde yapıldı 

lngiliz Akdeniz 
donanması 

Muayyen üssü bahrilerde top
r ~ Janmağamı başladı? ~- . 

' 

lngiliz donanması 
Cebelüttarık 10 (A.A)- Beş lngiliz destroyeri doğu istika

metinde dün gece Cebelüttanktan hareket etmiştir. 
Milano, 10 (A.A) - Birkaç gün Venedikte kalmış olan 

Londres ve Sussex lngiliz kruvazörleri Akdenizdeki üssü bab
rilerine hareket etmişlerdir. 

Sarhoşluk yüzünden 
r~~ en evrede faaliyet var 
1~;; llıuslar sosy~'i~si konseyi 

başladı 

Bocada bir cerh hadisesi çıktı 
JaCI' e t• 
iyiP ıç ımaa 

"e tcnevre, 11 ( Radyo ) -
il' l lar sosyetesi ko~seyi, bu 

btr ~h saat 10 da 98 inci içti· 
nı akdetmiştir. Bu top· 
tı, ruznamenin okunma· 

id ~ inhisar etmiş ve mütea· 
~n celseye son verilmiştir. 
'\onseyi, cumhuriyetçi İs· 

a Başvekili B. Negrinin 
etinde açılmıştır. 

llgiJtere Hariciye Nazın B. 
~n, Filistin ile Maverayi 
·a. meselesi müzakere edi· 
n sör söyliyeceğini bildir· 

tir. Bunun üzerine, Roman· 
Dış Bakanı B. Antonesko; 
tin hakkındaki projenin 

Ortörü sıfatile söz almış 
fırojenin, evvela aid oldu· 
komiteye gönderilmesi la-
&~eldiğini söylemiştir. 
ay Antoneskonun fikrine, 

ufl istan Hariciye Nazırı Ko· 
ıııe' tl Bek de iştirak eylemiş 

1be' 1 B. Eden, bu fikri kabul 
tın iştir. 
~eis B. Negrin, ispanya 

ıJ" ~elesi müzakere edilirken 
~ll!et makamını terkedeceğini 

inin aponya - Po
ıoı l 

Yde onya 
1
,. ~Qslahatgüzarlıkla · 

;0~ '-ı büyük elçiliğe 
tıı>' v ~evirdiler 
o1~ ~ı 8.rşova, 1 l ( Radyo ) -
bO' ~ 0nya ile Japonya arasında 

iltdanberi devam eden mü· 
it· c l Je re erden sonra tarafeyn 
İ .~la.hatgüzarlıkları, büyük el· 

b lerc çevirilmiotir. 

beyan eylemiş ve konsey, ge· 
lecek hafta Salı günü tekrar 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

•• 
Dr. Şaht 

Almanya maliye ne
zaretinden çekiliyor 

Berlin 11 (Radyo) - Son 
haberlere göre; ~eneral Göring 
ile Dr. Şaht arasında mühim 
bir ihtilaf hasıl olmuştur. 

General Göring; Almanya· 

Doktor Şaht 
nın, mümkün olduğu kadar 
ticareti tekayyüd altına alma· 
sını istemekte, Dr. Şaht ise, 
bunun aksini iltizam ederek, 
ticaretin, ne olursa olsun ser· 
best kalması lüzumunu müda· 
faa eylemektedir. 

iki devlet adamı arasındaki 
ihtilaf, had bir devreye dahi! 

Hitler arkadaşlarile beraber 
Nurenberg, 11 (Radyo) - mamışlardır. 

B. Hitler, dün bütün ecnebi B. Hitler, dün 180 bin Al-
sefirler ve Hitlerle birlikte ye· man polisini . teftiş etmiş ve 
mek yemiştir. vazifelerinde dikkath olmala-

Papalık ve Norveç mümes- rını tavsiye ettikten sonra 23 
silleri, kongrede hazır buluna· bayrak hediye eylemiştir. 

~~--~-----~~·~~ .. --~~~~-
Fuar kupası maçlarına 

bugün başlanıyor 
Şehirler arası fuar kupası 

maçlarına bugün başlanacaktır. 
İstanbul ve Ankara muhtelit 
takımları, dün akşam Afyon 
trenile şehrimize ~elmişler ve 
Basmahane istasyonunda kar· 
şılanmışlardır. lstanbullu ve 
Ankaralı sporcular, otobüslerle 
Karantinaya geçmişler, San'at· 
lar mektebinde misafir edil
mişlerdir. 

Bugün, saat 16 da evvela 
Doğu muhtelitile Genç lzmir 
mubteliti oynıyacaklar, müte· 
akıben saat 16,30 da Ankara-
lstanbul muhtelitleri karşıla
şacaklardır. 

İstanbul muhteliti, pazar 
günü lzmir muhtelitile oym· 

· olduğundan, Dr. Şaht, Maliye 
nezaretinden çekilecek ve yal
nız Rayşbank umum direktör· 
lüğünde kalacaktır. 

yacak, ayni gün saat on beşte 
Doğu takımı ile.! Genç lzmir 
muhteliti de revanş maçlarını 
yapacaklardır. Ankara - lzmir 
muhtelitleri maçı, 14 Eylul 
salı günüdür. 

Dün gelen İstanbul muhte
liti üçüncü derecede bir ta-
kımdır. Her nedense Galata· 
saray, Beşiktaş, Güneş ve 
Fenerli oyunculardan hiçbiri 
muhtelitte yer almamıştır. 
Oyuncuların kulüb ve isimle
rini yazıyoruz: 

Beykozdan: Safa, Babadır, 
Kemal, Sadeddin, Turhan, 
Şahab. 

. Süleymaniyeden: Ruhi, Da
nış. 

Vefadan: Muhteşem, Mus· 
taf a. 

Hilalden: Nimet. 
Anadoludan: Salih, Liva. 
Topkapıdan: Salaheddin. 

- Devamı 4 ncü sahifede -

Dün akşam Bucada bir ki
şinin yaralanması ile neticele
nen kanlı bir vak'a olmuştur. 
Buca muhabirimizin öğrenib 
geç vakit bize verdiği malU
mata göre; vak'a şöyle cere· 
yan etmiştir: 

Kambur Mehmed, Kamber, 
Cemal, Necmi ve Hakkı adın· 
da beş arkadaş dün Bucaya 

yakın Kozağaç köyüne gidi· 
yorlar, akşama kadar orada 
kalıyorlar, rakılı bir eğlenti 
yapıyorlar, ve akşam bir araba 
ile Bocaya dönüyorlar. Beş 

Fransa'da 
Kaza intihabatına 

başlanıyor 

Bag Daladige 
Paris 11 (Radyo) - Kaza 

intihabatına gelecek hafta baş· 
lanacaktır . 

Radikal partisi, bu müna· 

sebetle dün umumi bir toplantı 

yapmış ve intihabat için ha· 

zırlıklara başlamıştır. 

Radikal Partisi, ekseriyeti 

temin için büyük tedbirler al· 
mışlardır. 

arkadaş köyde bir hayli rakı 
içerek sarhoş ol~ lardır. 
Buulardan Kambur Mehmedle 
Kamber arasında yolda bir 

kavga çıkmış ve fakat arka· 
daşları tarafından 'yatıştınl
mıştır. Beş arkadaş Bucaya 

geldikten sonra kimisi kahveye 
kimisi de evlerine dağılmış· 
lardır. Fakat, Kambur Mehmed 
yoldaki kavga dolayisile Kam· 
herden öç almak sevdasına 
düşmüştür. Biraz sonra Kam
berin bulunduğu kahveye git
miş bıçağını çekerek: 

- Kabadayılık orada olmaz, 
kendini burada gösteri 

Demiş ve Kamberin üzerine 
hücum etmiştir. Kambur Mch-

med bıçağını bir kaç defa sal· 
dırmış ise de ancak bir kere 

isabet ettirebilmış, Kamberi 
kaba etinden yaralamıştır. 
Kahve müşterilerile bekçiler 
tarafından müdahale edilerek 
vak'anın daha ziyade büyü· 
mesine meydan verilmemiştir. 

Kambur Mehmed yakalanıb bı· 
çağı elinden alındıktan sonra ka
rakola götürülürken bir fırsatını 
bulup bekçilerin elinden kur
tulmuş, ve bir kasap dükkanın
dan bir bıçak kapmış ve bekçi· 
lerin üzerine saldırmış ise de 
birşey yapmağa muvaffak ola
madan tekrar yakalanmıştır. __ ....... . 
Nafıa mOdürlüğO 

Vilayet nafıa müdürlüğüne 
vekaleten tayin edilen Nafıa 
Vekaleti şose ve köprüler 
umum müdürlüğü şeflerinden 
mühendis B. Muhiddin Ergun 
Ankaradan gelmiş, yeni vazi
fesine başlamı~tır. 
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Şahap, hemen iki büklüm 
oldu. Yatağın içinde taklak mı 
kılacak?. 

Ne münasebet, Toptaşılık 
değildi ya herifceğiz. Karısının 
ayaklarım yakalamış, öpüp 
öpüp yüzüne gözüne sürüyor, 
sonra da tepesine de koyu· 
yordu: 

- O kadar seni sevıyo
rum ki bu minicikleri başıma 
vur; bu tombulcuklarla tepem· 
de hora tep, ağzımı açarsam, 
bir daha yüzümebakma .. Senin 
yüzüme bakmamakliğın bana 
10 sene kale bentlikten, 15 
sene kürek cezasından, dar· 
ağacına çıkmadan beterdir. 

Eda, estağfurullah, mestağ
furullahları geçip biraz ara 
verdikten sonra bir daha öttü: 

- Senden bir ricam var 
güzel kocacığım ... Yarınki gu· 
nünü bana feda edebilir mı· 
sin? 

Sana bütün hayatım kur
ban olsun sultan!.. 

- Beykozun paçası bur
numda tütüyor. Kaç yıl evvel, 
bir defa cici annem alıp ge
tirmişti. Hala tadı damağımda. 
Ne olur, yarın Beykoza kadar 
zahmet edip bana birkaç ba
cak paça getirir misin?. Öğ
leye kadar yetiştirir misin? 

- Benimkisi zirzopluk, di
vanelik. Bir şeyi bu derece 
can çekmek; şaşacak şey. 
Acaba hamile miyim dersin .. 

(Emret! irade senin! Başüs· 
tüne sultan!) deyip duran Ke
mankaşı bu atılan beykoz ka
put etmişti. Herif yatağın ıçın
de çırpınıyordu: 

- Bu vakit vapur olsa 
şimdi giderdim. Bir pazar ka
yığı bulacağımı bilsem ona 
da atlardım. Yarın şafak at
madan evvel köprüdeyim. İlk 
vapura bindim gitti! 

. 
Piç Edadaki Şeytanürracim· 

liği beğendiniz değil mi?. 
Kemankaş, ertesi sabah, da· 

ha ortalık karanlıkken caddeyi 
tutmuş, Şirketi Hayriyenin Bo
j'aziçine kalkacak ilk vapuruna 
yetişmek için köprüye vur
muştu. 

Eda, lavabonun çekmele· 
rinde ve raflarındaki pudra, 
allık kutusunu, krem kavano· 
zunu, rastık fincanını, sürme 
tulumunu, lavanta, kolonya şi
şelerini toplayıp bir kağıda 
paket etti. Aynalı dolaptan 
gelinlik ipek çamaşırlarını, 
sabahlıgını çıkarıp bir bohçaya 
koydu. Tebdil çıktığı vakit 
giydiği eski yeldirmeyi sırtına 
geçirdi. Başını bir yün atkı ile 
sarmaladı. 

Tınmaz melaike sabah na· 
mazında, seccade de uyuklar
ken, kapıdan dışarı kendini 
attı. 

Eda, Hafizenin evine girer 
girmez haykırdı: 

- Cici ;anneciğim, aman 
ocağa~gaz tenekesini koy; su 
ısıtalım. Başıma iki sabun 
süreyim; vücudumu da bir yı· 
kayım!. 

Hafize derhal sıvandı . Pi· 
tekir gibi eteklerini beline 
doladı. 

Ocağa tenekeyi koydu. Selvi 
sandığ: açıp içinden silecek, 
kese, lif, Girid mamul iti bir 
mis sabunu, bir tane de Ha
lep kili çıkardı. 

Eda, mutfakta yıkandı. Tasta 
erittiği kili başından aşağı 

dökündü. Sırtında silecek, saç
larını biraz kuruladıktan son• 
ra mangalda ısıttığı maşa ile 
kıvırdı. Getirdiği tuvalet pa
ketini açarken Hafize, tepesi
ne dikildi: 

- Ne var o kağıdın içinde? 
- Yüzüme tuvalet yapaca· 

ğım. 

- Ay, boyalara, allıklara 
mı bulanacaksın? Buna hiç 
diyecek yok doğrusu. Bir pas
kal olup çıkmak mı istiyorsun 
yoksa meramın kömürcü so· 
kağı karılarına benzemek mi? 
Bırak onları bakayım, alimal· 
lalı hepsini şimdi çöp tene
kesine attırırsın banal 

Hafize Edaya ne rastık çek
tirdi, ne de pudra sürdürdü. 
Yalnız gözlerine sürmeye, ya
naklarına da belli belirsiz pem· 
beliğe müsaade etti. 

- Erkek kısmı badanalar, 
boyalar içindeki kadından hoş
lanmaz. Hoşlanmayı geçelim, 
iğrenir,. öğürür, nefret ederi. 
diyordu. ilave de ediyordu: 

- Bir ye, bin şükür et. 
Sana Tanrının bahşettiği kendi 
yapısı güzellik yetiyor da artı
yor bile. Kaşınla gözün kafi 
Kaşla göz, kusuru söz demiş
ler. 

E.da, büyük sözü dinledi. 
Gayet hafif 'sürme ile pembe
lik sürdü. Arkasından, hala 
sırtında bulunan sileceğini attı. 
Gelinlik beyaz kaşkorsesini, 

beyaz sura iç gömleğini, gene 
beyaz renkteki ipek çorapla
rını ve havai mavi sabahlığını 
giydi. En üste de, Hafizeye 
bilmem hangi paşalardan ıs· 

karta, yepyeni denecek kadar 
az kullanılmış, Bağdad işi, 
sarı sırmalı beya:ı maşlahı ör
tündü. Başına, gene Hafizenin 
sandığından çıkma ve ona 
bilmem kimlerden bahşedilme, 
kenarları kuş dili oyalı, çepe· 
çevre muşabak işlemeli baş 
örtüyü doladı. 

Bolbol lavantalara da bulan
mıştı. Kendi getirdiklerinden 
maada Hafizenin ortaya koy• 
duklarını da biribirine kanş
tırmıştı. Helyotrop, Opopo-
naks, milflör, müge, milCado 
kokularının mahlfüu, her tara· 
fında buram buram .. 

Şimdiye kadar, ne kağıt 
kavaflığı zamanında, ne de kö· 
şeye oturduğu yüzyazısı gÜ· 
nünde bu derece ayın on 
dördü olmamıştı. 

Bu işler zaten yukarı katta, 
sokak üstündeki odada olup 
bitiyor. Cumbaya geçti. Göz
leri, yolun ·~ddeye çıkan 
köşesinde, beklemeğe başladı, 

- Sokağa kapalı bir araba 
saptı. Galiba onlar cici anne!. 

- Araba ile kapı önüne 
kadar mı yanaşacaklar? Boz
dular mı bunlar? 

- Dur, kıpırdama cici an· 
ne. Yanımızdaki nohudi evin 
tarafından ayak sesleri geliyol'. 
H11;h hızlı yürüyüş var. 

- Ne münasebet .. laar tu
lumba kaldırır gibi dört nala 
gelecekleri. 

- Nerede kaldılar bunlar 
cici anne?. Vakit herhalde 
geldi, belki de geçiyor bile .. 

- Saatim yastığın altındı. 
Bak bakalım, kaç ... 

- Kızma ama · ci anneci· 

D • • k kt ç k ç k• • 1 Korigan önce bir tayyaıf o me en o e_ ınır er zabiti olarak meydana çıkın 
ve gazeteler vasıtasile Fra~.::~ 

Dört Pasaportla 
manda eden 

çalışan, onbeş hin fi:İşİyİ ku• ile Amerika arasında büy~ e 

hiJlekarlar me\7CUttur. .. . bir uçuş yapacağını ilan ettir 

Dolandırıcılar .. Bu adamla
nn mesleklerinde, yahut kandi 
tabirleri veçhile sanatlerinde 
kan dökmek yoktur. Dolandı
rıcılar, insanları fenni bir şe· 
kilde istismar ettiklerini iddia 
ederler. Bunların silahlan mu
hayyele, hile, küstahlık ve ma
harettir. Hatta kendilerine so· 
rarsanız her biri bir centilmen 
olduklarını iddia ederler ve 
bununla övünürler. 

Dolandırıcılar, ölçülmüş, 
iyice tasarlarlanmış işler ya· 
parlar. Gürültüsüzce, hazan 
ötedenberi malum olan usul· 
lere müracaat ederek vr.yahut 
kendi icadkerleri olan usul· 
lerle çalışırlar. Bu adamlar 
biraz muvazeneli ve biraz na
muslu olsalar büyük muvaffa
kıyetler elde ederlerdi. Fakat 
çok müstait olan kafalarında 
fena işler görmek fikrinden 
başka birşey bulunmaz. 

Dolandırıcılar ekseriyetle 
tek başlarına veya üç dört 
kişiden ibaret ekiplerle çalı
şırlar. 

Bundan on beş yirmi gün 
evvel, Fransada bir dolandırı
cılık şebekesi büyük bir ban
kanın birçok şubelerine sahte 
havale mektupları göndererek 
yüz binlerce frank dolandır· 
mıya muvaffak olmuştu. Böy
le sahte kredi mektupları gön
dermek suretile dolandırıcık 
yapmak yeni bir iş değildir. 
Bundan birkaç sene evvel 
müthiş bir dolandırıcı tek ba
şına bir milyon frank dolan
dırmaya muvaffak olmuştu. 

İsminin Berd olduğunu ve 

Çekoslovakyada fabrikatör 

bulunduğu söyleyen bir adam 
Heng-Kengde bulunan ve 
K vok ve kumpanyası nam ile 
maruf bir ticarethane ile mü
nasebata girişmiStir. Berd, 
Çindeki firmaya gayet ucuz 
bir fiatla kağıt hamuru satma
yı teklif etmiş ve ticarethane 
de bu teklifi kabul etmiştir. 

Çinli ticarethane Hong-Kong

daki Fransız-Çin bankası vası
tasile Çekoslovakyalı fabrika· 

töre 8000 lngiliz liralık bir 

kredi açmıştır. Biraz sonra 
Bcrd, Fransız-Çin bankasının 
Paris merkezine, Kvok ve kum· 
panyası müessesesi tarafından 
sipariş edilmiş olan malların 

Hong-Kong'a gönderilmiş ol· 
duğuna dair resmi vesaik 
ibraz etmiştir. Bumın üzerine 
banka da 8000 lngiliz lirasını 

ğim, senin 
kutusundan 
dir .. 

saatin de enfiye 
pek farklı değil-

- Saatimi beğenmiyorsan, 
beğendiğin gibisini vezirzade 
kocana hediye ettiriver!. 

Saate baktılar. iki buçuğu 
heş geçiyor. Edayı, daha ziya" 
de telaş almıştı: 

- Senin saatin daima geri 
kalır. Belki üç bile olmuştur 

şimdi. ister misin gelmesinler!. 
Yalclaf yanıma; şu kalbimin 
üstüne elini koy ... Atışını gö· 
rüyor musun?. Üzüntüden öle
ceğim .. 

kendisine ödemiştir. Bankanın 
verdiği çekler, Berd'in suç or· 
takları tarafından Lozanda 
tahsil edilmiştir. Berd'in ban
kaya ibraz ettiği vesikalar 
bittabi sahte idi. 

Dört pasaport 
Bu dolandırıcılık gayet ma

hirane bir şekilde tertip edil· 
mişti. Bu ancak birkaç ay 
sonra meydana çıkmış oldu
ğundan Berd bu müddet zar
fında serbest kalmış ve iste
diği gibi hareket etmek im· 
kanını bulmuştu. Bu iş mey· 
dana çıktıktan sonra beynel
milel mahiyette bulunması do
layısile yapılan siyasi teşeb

büsler tahkikatı bir kat daha 
güçleştirmiştir. Bütün Avrupa 
zabıtası harekete geçmiş ve 
Berd Belçikada yakalanmıştır. 

Bu adamın üzerinde biri Yu 
nan, diğerleri İngiliz olmak 
üzere dört pasaport bulun
muştur. Bu pasaportlar muh · 
telif namlarda ve muht~lif hü· 
viyetlerde idi. Berd'in birçok 
yerlerde evleri, birçok şehir
lerde eşyası bulunmuştur. Son
ra her taşıdığı namlara göre 
hüviyet vesikası veya nüfus 
tezkereleri tedarik etmişti. Ya· 
pılan araştırma neticesinde 
Berdin muhtelif 61 nam taşı
dığı anlaşılmıştır. Berd bu 
sebeple 16 çehreli dolandırıcı 
adile şöhret almıştır. Berd, 
beynelmilel modern ve bütün 
dünya zabıtası için korkunç 
bir rakip olan, hırsızlardan 

biri idi . 
Nasıl mücadele ediliyor? 

Dolandırıcılarla mücadele et· 
mek için hususi silahlara ma
lik olmak lazımdır. Bu kabil 
dolandırıcılar iyi terbiye gör
müş, 'şık her yere girip çıka· 
bilen insanlardır. Bunlar çabuk 
seyahat ederler, şehirden şeh· 

· re, huduttan hududa geçerler. 
Ekseriyetle yalnız veya bir ka
dınla beraber çalışırlar. 

Viyanada dolandırıcılarla mü· 
cadele etmek üzere beynel
milel bir ofis vardır. Beynel
milel hırsız meydana çıkınca, 
bunun fişi bütün dünyaya 

gönderilir. Bu fişte dolandırı

cın111 eşkali, çahşma tarzı, iti
yatları, zaafları, irtikap ede-

bileceği hatalar zikredilir. Sonra 
mühim bir dolandırıcılık vu· 
kubuldn mu, hemen hüküm 
verilir: 

"Bu filanın işidir." denilir. 
Bütün dolandırıcılar büyük 
müzikol artislerine benzerler. 
Bunlar numaralarını tekrar et
mek için şehirden şehre git
mek .mecburiyetindedirler. 

Bu suretle mücevherat do
. landırmak ihtisası olan adamı 
memleket memleket takip et
mek kabil olur. 

Bazı dolandırıcılıklar vardır 
ki, modası geçmiştir. Mesela 
"lspanyol hatinesi" denilen 
dolandırıcılık tarzı bugün kal
mamıştır. "Evrakı nakdiye ile 
dolu zarf usulü., de nadiren 
tatbik edilmektedir. 

Her büyük otel, her su 
şehri, her lüks vapur, her bü-

.. k bÖ . • 
iıiilılı~lıiıııılliııııiiıiıılliııliıi 

miştir. Onun etli ve güneşt: 
şüphe edemiyeceği bir tarzda yanmış çehresi herkesi ken 
bu kabil facialara sahne ol- sine cezbetmiş, birçok ki1115e' 

muştur. leri etrafına toplamıştı. Kuınal' 
Romantik ve şık bir oynadığı ve kaybettiği zarna11 ~t 

dolandırıcı gösterdiği soğuk kanlılığa ~ eu 
Eski meşhur dolandırıcılar- - Devamı 4 ncü sahifede ..- iy _______ ..,_... ....... ~,------

Mu n ecci m l i k de bir f e 
haline getirildi 

Taliimiz Yıldızla
rın Elinde Mi? 

Paris sergisinde, dünya yü
zünde hali büyük bir halk 
kömesini ciddi bir surette ala
kalandıran bir takım eski ilim
lerin de asrileştirilmiş şekilleri 
gösteriyor. Bunlardan biri de 
müneccimliktir. Evet münec
cimlik! Paris sergisinde fenni 
müneccimliğe dair bir kongre. 
Fakat temin edildiğine göre 
bu ilim eskisi gibi, olacak 
hadiseler hakkında, yıldızlarla 
konuşarak edindiği fikirlere 
göre hüküm vermiyor. Riya
ziye çerçivesi içinde bir takım 
hesaplara dayanıyor. Bugün 
bazı alimlerin Mesela: B. Bor
rel'in kanaatine göre bu he
sapların neticesi iki kerre iki 
dört eder gibi imiş. 

Fenni müneccimlik Ptoleme 
tarafından tesis edilmiştir. 
deniyorsa da bunu kuran Sen 
Torna d'Aken adında bir ila
hiyatçıdır. Bu zatın buna dair 
olan eserini okumak haylı 
güçtür. Lakin esas itibarile 
kabul ettiği fikir şundan iba
rettir: Yıldızlar doğrudan doğ-
ruya cisimler üzerine tesir ic
ra ederler. Nitekim cezir ve 
med (hadiseleri de olduğu 
gibi, fikirlere ve iradelere de 
dolayısile tesirleri vardır. 
Onun fikrince doğan bir ço-
cuğun doğum dakikasında yıl
dızlar müessir olurlar ve bu 
talil erimize kadar genişler. 

Fenni müneccimliği tatbik 
etmek usullerini kuran bir 
topçu zabiti, bir eski politek
nik alimi, ' albay Şuasnardir. 
Bu ilim 1930 senesi şubatının 
onunda ölmüş, fakat fenni 
münecsimliğe hakiki şeklini 
vermiştir. 

Kaç türlü müneccimlik 
var? 

Albay müneccimliği üç kıs· 
ma ayrılır: Biri hükmi münec
cimliktir ki bir şahsın doğduğu 

· dakikada yıl~zları tetkik eder 
ve o şahsın talihine dair olan 
hükümleri teferrüatına kadar 
tayin edebildiği iddiasınde bu· 

1 
lunur. İkincisi takvimi ~ÜP~ 
cimliktir. Bu da aynı us~ 
takiple dünyada vukua gele ıe
hadiseleri önceden keşfeY 
diği ·zannındadır. Bitaraf sôr 
lemek lazımsa bazı münecci~· t 

lerin bu yoldaki haberle: 
bilhassa Renesans hakkıP ıŞ & 
fikirleri az çok karıştırmao> 
değildir. L,-

Dokuzuncu asırda bir ~· t 

müneccimi Ebu Mazh~r. DvıJ 
bin Mahmut neşrettığı ·ı# 
ismindeki ese~ind~ 1 ?B? ı jJO 
ihtilalini kat ı hır bukuıP 
haber vermişti. 1414 te -·-•..ı 
dinal Piyer d'ayyi gen~, 
1789 tarihi karşısma şu -, 
leri yazmıştı: "Allah bilir ,J#!,, e 
eğer dünya o zamana . k::11 s 
devam edecekse, yer yiız~ 
hayret edilecek çok ve ı biioi" 
değişiklikler olacaktır. Bu 'rt' 
bilhassa kanun ve din üıetl f 

K ·sıo de cereyan edecektir." rı ,. 
kolomp b~ eseri.nin kenar~. 
yazdığı hır haşıyede de ~· 
miştir ki: "Bu inkılapları .11 rı 
cude getiren birleşik amil~~-
yıldızların tesirile bir mu ? · e 

dur' sebeti olduğu doğru mu pi• 
16 ıncı asrın iptidasında 

1
iit' 'ın 

jon okulları rektörü Piyer d .,, -b 
rel yazdığı La Periyod 8 ' • ., '" 

d k. · d 11M·· cı·ıxılet' a ı eserın e unec 
1789 yılında olacağını sö 
dikleri acip karışıklıklar 
bahsedelim.,, diyor. Rişar ·t 
1550 de bu kehaneti Y.~ 
yordu. Kendisine dair bırıl05• 
şeyler söylenen meşhur de 
tradomos inkılabın t 792 'it 
olacağından bahsediyord~İef 

".. 1792 de asrın yeP1 

mesi vukua gelecektir. ·riJ' ~ 
Üçüncüsü fenni münee'

1 .ı• b . . , .. 
liktir ki istikbali kat'i bır dl 
rette keşfedeceği iddiafl~ 
değildir. Onun esas ve I1l ti• 
vazi olan folsefesi şu sure 
hülasa edilebilir: 

Mesela bir takım insaP' 
alalım. Bunların dokdukl•f1 

Devamı 3 ncil sahif'-'11 

·--Türk Hava Kuru-.... 

Büyük piyang . 
5 ici keşide 11 Eylül 193 7 deJır 

Büyük ikramiye50,000lira~ 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık •: 

ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet 1fl 

kafat vardır. bil· 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) lir.aya ~adar bllt 

yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortilerı havı olaP 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktaD 
kinm iniz • 
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ı~!' Oneccimlik de biri DEUTSCHE LE"'VANTE LINIEI O livier ve ;;:.= l F'.;:;-va~teı/;ıl ,:-. -;S;-p_e_r_(!_oı.l#iiiiiliiiz--iiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii~ 
:1~ il halin~ ~eti~ildi • ~A~B~.R~· rekisı Limited' vapur acenteası ir Ü M. nsucatı 
nrl tarafı 2 ıncı sahifede) MACEDONIA,, vapuru 11 . · ROYAL NEERLANDAIS Tu•• A ş • I ~ " 
ndı· .da ki gök vaziyeti tetkik Eylülde ROTTERDA~, _HAM- Vapur acent _ _ .Sl KUMPANYASI ll 0 f} j fil 1 r b C l 

lınce bu insanlardan birine BURG ve BREMEN ıçın ha- s· · · K d R b' as "HERMES 31837 
h. ırıncı or on ees ın ı ,, vapuru - · 

sıC 1 
olup ol~adığı söy~e~_ir, reket edecektir. Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve Halkapınar kumaş fabrikası 

rnd .t buna katı olı.rak hukum •ANKARA,, motörü 21 Ey· LONDRA HATTI KôSTENCE limanları için yük 
1 ç k · Mevsim tlolagısile çıkarılan kumaşlar n5' emez. ün Ü o ınsanın lülde bekleniyor. 28 Eylüle "BORODINO,, vapuru 28 alacaktır. 

yük esinin bir tesiri vardır. Yıl· kadar ROTTERDAM, HAM-. Ağustosa kadar LONDRA ve "MEROPE,. vapuru 5-9-37 
ttir dan gelen bir takı~ ra· BURG ve BREMEN için yük HULL için yük alacaktır. de ROTTERDAM, AMSTER· 
te~ tsyonlar mevcuddur kı ~u~- alacaktır. •AD JUT ANT,, vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 

0 dr bazılarını tamyoruz, lakın Ağ t t ı· 7 E ı-ı k dar lanna hareket edecekti. 
k .. .. . b' INES us os a ge ıp y u e a 

se- Ço lan hala eırarengız ır AMERICAN EXPORT L . . ..k l kt "HERMES,, vapuru 20·9·37 
oıar huliyet muhafaza etmekte- THE EXPORT STEAMSHIP LONDRA ıçın yu a aca ır. de ROTTERDAM, AMSTER-

•11 er. CORPORATION "MALVERNIAN.. vapuru DAM ve HAMBURG liman-
ve ~te ne olacağımızı, kabi- EXPRESS 9 ı E 1 O Eylülde gelip 17 Eylüle farı iç.in yük alacaktır. 
- etlerimizi tayin eden bu " " vapuru y- kadar LONDRA ve HULL SVENSKA ORIENT LINEN 

iyasyonlardır. Nı'tekim ayın, lülde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. "GDYNIA,, motörü 2-9-37 

içindeki şarabını teham· için yük alacaktır. "MARONIAN" vapuru Ey· de ROTTERDAM, HAM· 
"ne tesir ettiğini kabul •EXMOUTH" vapuru 22 OY ı 

lül iptidasında LONDRA, BURG, DANTZIG, G NIA 1 )oruz. Pol Şuasnar bunun Eylülde bekleniyor, NEVYORK 
HULL ve ANVERSten gelip BAL TIK ve DANIMARK li-bir takım istatistikler tan· için yük alacaktır. 
Yük çıkaracaktır. manlarma hareket edecektir. etmeğe çalışmıştır. Meş· "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle 

bin adamın doğmuş ol- doğru bekleniyor, NEVYORK LIVERPOOL HATTI "VASALAND., motörü 17-
dakika,ardaki gök vaz- için yük alacaktır. "OPORTO., vapuru Ağus· 9·37 de ROTTERDAM, HAM· 

ini tesbit ettikten sonra tos sonunda LIVERPOOL ve BURG, DANZIG GDYNIA, 
teri yıldızının yüzde on THE EXPORT STEAMSHIP SWENSEAdan gelip yük çı- NORVEÇ-BAL TIK v'e DANI-
. CORPORATION ınde daha mutavassıt in- karacaktır. MARK limanlnrma hareket 
1 PIRE AKTARMASI SEYRi 
ann ancak yüzde beşinde SEFERLER •OPORTO,, vapuru Kara· edecektir. 
düğünü anlamıştır. Bundan "EXCHORDA" vapuru 10 deniz ve lstanbuldan avde· "BIRKALAND,, motörii 2-
rdığı neticeye göre bazı Eylülde PIREden BOSTON . d BELFAST LIVERPOOL 10-37 de ROTTERDAM, HAM-

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR of!lu 

~. .. " .. • • • • .. ... "...'. ·.:• • (. 4 • ~.. , ... 

'~ • \ • .1, • 'b .. ,~ ·' ~ •• '1 . . .,. .... ... :.. \• ._ ··-· 'il • ' J ... 1 

lzm ·rPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgra a esi: Bayrak lzmir 

':vetlerde Müşteri yıldızı bir ve NEVYORK için hareket tın e • '. . .. BURG DANTZIG, GDYNIA 
soY· nun talihinin yükselmesine edecektir. ve GLASGOW ıçm yuk ala· DANIMARK limanlarına ha- edecektir. 1 
-~· İr icra ediyor. Fenni mü- "EXCALJBUR,, vapuru 24 caktır. reket edecektir. ilanlardaki hareket tarihle-
le;; imlik bu ihtimal dairesin- Eylülde PIREden BOSTON BRISTOL: LElTH ve NEW- SERViCE MARITIME rile navlunlardaki değişiklikle-
n dışarıya çıkmayor. ve NEVYORK için hareket GASTELE HATTI ROUMAIN rinden acenta mesuliyet kabul 
ın•f Sugün Fransada müneccim· edecektir. .. JOHANNE" vapuru Eylül "SUÇEA VA., vapuru 10-9- etmez. 

Doktor 
Ali Agah 

cemiyetihi idare eden eski "EXETER,, vapuru 8 Birin- ortasında doğru BRISTOL 37 de MALTA ve MARSIL- Daha fazla tafsilat için 
topçu zabiti, F. Mayyodur citeşrinde PIREden BOSTON YAya hareket edecektir. ikinci Kordonda FRATELLI 

'h · ı bl ı b için yük alacaktır. 
1 zat ı tıma ta o arını ü- ve NEVYORK için hareket ZEGLUGA POLKA S. A. SPERCO vapur acenta ığına .. ARABIAN PRINCE" va-

bir ciddiyetle tanzim et· edecektir. "LEWANT,, motörü 8·9·37 müracaat edilmesi rica olu· 
ktedir. Seyahat müddeti: puru Birinciteşrin ortasında de ANVERS, DANTZIG ve nur. 
ı:'enni müneccimlik, bu yeni PIRE-BOSTON 16 gün LEITH ve NEWGASTEL için GDYNIA limanlarına hareket Telefon: 4111 /4142/2663/4221 
gresi ile günün hadiseleri PIRE-NEVYORK 18 gün yük alacaktır. 
ına girmiş oluyor ve has- DEUSTHCE LEVANTE-LINIE 

klarm Siriyüs sabitesi ve SERViCE MARITIME "MILOS,, vapuru Eylül ip· 
er seyyarelerin nüfuzu ile ROUMAIN tidasında HAMBURG, BRE-

J• ~ını ve bu yıldızların şim- BUCAREST MEN ve ANVERSten gelip 
U~ . ı Paris borsasına olan te· .. BUCAREST.. vapuru 1 S yük çıkaracak. 

~,ı ~ni tetkik etmekle meşgul Eylülde gelerek ayni gün KÖS· Tarih ve navlunlardaki deği-
rill' Unuyor. Bunları mantık ve TENCE, SULINA, GALA TZ şikliklerden mes'uliyet kabul 
stof ~hud hesaplar ile keşfedecek ve GALATZ aktarması TU- edilmez. 

ıı• iillerdir. NA limanlarına hareket ede· -li-m-an-1-ar_ın_a-yiı-.k-al-ac_a_k_tı_r.--rı \' ld 1 .. · de' ı ız arın asap uzenne yap· cektir. 
tesirden doğan sinirlilik "DUROSTOR" vapuru 27 ARMEMENT DEPPE 

niyet, ademi emniyet hü· Eylülde bekleniyor. KÖSTEN· ANVERS 
bir takım psikolojik va· CE, SULINA, GALATZ ve "ESPAGNE" vapuru Birin-

etlere istinad ettirecektir. GALATZ aktarması TUNA citeşrin iptidalarında bekleni-
Di· Yirminci asırdada münec· yor, ANVERS için yük kabul limanl:m için yük alacaktır. ur ltılik olur mu? Diyeceksiniz. edecektir. 

dııı· ~bii ismine (fenni) kelimesini STE ROY ALE HONGROISE DEN NORSKE MIDELHAVS-
erirı '-'c ettikten sonra nıçın DANUBE MARITIME 
y'ıl' lttıasın?. "SZEGED., motörü 20 Ey· LINJE • OSLO 
dl' • lülde bekleniyor, BELGRAD, "BAALBEK,, motörü 25 Ey-

. Birinci sınıf mutahassıs NAVISAD COMARNO BU- lülde bekleniyor. DIEPPE, 
rııli' h __ D . • A/• DAPEŞTE

1 

BRATISLAVA DÜNKERK ve NORVEÇ li-
UT • emır l VlY ANA 've LINZ için yük manian için yük alacaktır. 

s· alacaktır. "BOSPHORUS,,motörü 24 0

1.. vamçıoğlu Birinci teşrinde bekleniyor. 
O" • ft.ı JOHNSTON WARREN LINES 

fit ve Tenasül hastalıkla' LiMiTED . LIVERPOOL DIEPPE ve NORVEÇ liman· 
c• k ları için yük alacaktır. \e1 ve ele trik tedat1isi "AVIEMORE,, vapuru 26 

1 "Vapurların isimleri, gelme 
·ısı· t trnir - Birinci beyler sokağı· Eylülde bekleniyor. UVER· tarihleri ve navlun tarifeleri 
1

5ıı· lbamra sineması arkasında POOL ve ANVERS limanla- hakkında hiçbir taahhüde giri-
d• No. : 55 rından yük çıkaracak ve BUR- şilmez.,. 

~ti' GAS, VARNA, KÔSTENCE, Birinci Kordon, telefon 
tle SULINA, GALA TZ ve IBRAIL No. 200- 2008 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

1 
ikinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 -
• 

1 

·~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

Bafdurak büyük .. 'talepçioğlu hanı karşısında öı: 
Hamdi Niizhet Çançar 

Sıhhat Ec.zahanesinde Tt.1RKİ)'E . 
CUMHU RNETI 
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Nyon Akdeniz konferansı gene ltalya ve Al
manya yüzünden akim kalacak mıdır? 

Sovyet Rusyanın verdiği nota ile çıkan vaziyete 
hiçbir devlet müdahale etmiyecektir 

Londra 10 (A.A)- lngiliz matbuatı ikinci Sovyet notasının maktadır. 
Romaya tebliği üzerine ltalya ile Sovyet birliği arasındaki mü· Times gazetesine göre, Akdenizaeki harb gemilerinin adedi 
nasebatın inkişafını dikkatle takip etmektedir. daha ziyade artırılacak ve konferansta bütün devletlerin Akde· 

Daily Telgraf ve Daily Mail gazeteleri bunun neticesinde nizde kendi harb gemileri vasıtasile milliyeti her ne olursa 
iki memleket arasındaki siyasi münasebatın inkıtaa uğrıyaca- olsun bütün ticaret gemilerini himayeye taahhüd etmeleri tek· 

lif edilecektir, 
ğını zannediyorlar. Diğer taraftan gene Daily Telgrafın yazdı- Paris, 10 (A.A) _ Havas Ajansından: 
kına göre, İngiliz hükumeti bir anlaşmanın tahakkukuna mani Atmanya ve ltalyanın iştirakten imtina etmelerine rağmen 
olacak siyasi amillere meydan vermiyecektir. İngilterede Sov· Nyoi konferansı bugün toplanacaktır. Eğer Almanya ile ltalya 
yetler Birliğinin İtalya'ya verdiği notalar tenkit ediliyor. Fakat konferanstan sonra da Fransa ile lngilterenin tekliflerini kabul 
bu mes' ele doğrudan doğruya iki memleket ar~sında halledil- etmiyecek olurlarsa bu hal konterans tarafından vaz' edilecek 
melidir. Konferans için lngilterenin yaptığı tekliflere Paris ta· ahkamın kafi bir manevi esas ihtiva etmesine ve bu ahkamın 
mamile taraftardır. Bu tekliflerde bilhassa İngiliz ve Fransız teknik bakımdan ıslahının bunlara hakiki bir tesir bahşetme· 
filoları arasında Akdenizde sıkı bir teşriki mesai derpiş olun· sine mani olmıyacaktır. 

1 ............ . 

lhti181cilerin, Akdenizde 
dört tahtelbahirleri varmiş 

Cumburiyetbilerin (Libertad) Zırhlısı, evvelki günkü 
deniz muharebesinde mühim zararlara uğramıştır 
Sevilla, 11 (Radyo) - Ge- Valansiya, 11 (Radyo) - şiddetli top sesleri işitilmiştir. 

neral Kedodelyonun verdiği ihtilalcilerin Malagadaki askeri ihtilalcilerin Kanarya kruva· 
beyanatta: tesisatı, dün cumhuriyetçi Is- zörü, buradan geçerek Mala-

- Cumhuriyetçilerin, hariç panya hava kuvvetleri tarafın· gaya gitmiştir. 
memleketlerden satın aldıkları dan bombardıman edilmiştir. Cumhuriyetçi ispanyaya aid 
denizaltı gemilerine mukabil, Atılan bombalar, mühim ha- Libertad zırhlısı, evvelki gün
ihtilalci ispanyanın da Akde· sarat husule getirmiştir. kü deniz muharebesi netice-
nizde dört tahtelbahiri var· Cebelüttarık 11 (Radyo) - sinde mühim zararlara uğra· 
dır. Dün, saat 9,30 da, buradan mıştır. 

Heyetimiz 
Berlinde Türk-Alman ticaret 

ve klirir g anlaşmasını imzalı· 
yan lktısad Vekaleti müsteşarı 
B. Faik Kurdoğlunun riyase
tindeki heyetimizin yarın İstan· ' 
bula döneceği şehrimizdeki ala· 
kadarlara bildirilmiştir. Yeni 
anlaşma metninin bugünlerde 
~ehrimize gönderileceği tahmin 
edilmektedir. -.... 

At yarışları 
Yarış ve ıslah encümeninin 

Sonbahar at yarışları yarın 
Kızılçulludaki koşu alanında 
başlıyacaktır. Koşular üç hafta 
ıürecektir. 

Seyyah gelecek 
Bugün şehrimize gelecek 

olan Rumen bandıralı Suceava 
vapurile mühim miktarda Ru· 
men seyyahı gelecektir. 

Sarhoşluk vak 'ası 
Evelki gün ve gece İzmirin 

muhtelif yerlerinde yedi sar· 
boşluktan mütevellid birçok 
hadiseler olmuş, failleri yaka· 
lanarak haklarında tahkikata 
başlanmıştır. ...... 
Aske.rlik kanunu 

lstanbul, 11 (Hususi) -
Askerlik kanunu, Milli Müda· 
faa ve Maarif Vekaletleri ta· 
rafından müştereken ha'Zırlan· 
maktadır. Bu kanuna göre 
65 yaşına kadar herkes as· 
kcrdir. Kadınların harp za· 
manında yapacakları işler de 
tesbit edilmektedir. 

K1z mekteblerinde askerlik 
dersleri, sınıf geçmelerde mü· 
essir olacak, kızlar kamplara 
da İftirak edeceklerdir. 

Qzilm milbayaacı 

lngilizler geldiler 
lzmir ve havalisinden mü· 

him mikdarda üzüm satın ala· 
cak olan yedi lngiliz koope
ratif şirketinin müdür ve mü· 
messillerinden mürekkeb he· 
yet, dün sabah Türkofiste 
müdür B. Cemal Ziyayi ziya· 
ret etmiştir. 

fngiliz heyeti Ofiste iki saat 
kalmış, muhtelif mahsullerimiz 
hakkında malumat almıştır. 
B. Cemal Ziya, heyet azala
rına üzüm piyasası ve buseneki 
mahsul vaziyeti hakkında da 
malumat vermiştir. 

Fuarda kalabalık 
Evelki gece fuar, görülmemiş 

derecede kalabalık olmuş, bir 
gecede 59,419 ziyaretçi ile 
yeni bir rekor tesis edilmiştir. 
Şimdiye kadar fuarı ziyaret 
edenler, geçen seneden 96 bin 
858 fazlasile 426,207 kişiyi 

bulmuştur. 
·Fuar komitesi, dün toplana· 

rak, paviyonlarını en iyi tan
zim etmiş olaıı ekspozanlara 
verilecek madalya ve diploma· 
lar işile Baş·ıekil General İs
met İnönünün tensip buyur· 
dukları Ticaret odaları pavi-
yonlarına verilecek nakdi mü
kafat meselesini tetkik etmiştir. ...... 
lktısat Vekaleti 

Siyasi müsteşarı Ma 
nisaya gidiyor 

Şehrimizde bulunan lktısad 
Vekaleti siyasi müsteşarı B. 
Ali Rıza Törel, dün Türkofis 
müdürü B. Cemal Ziya ile 
birlikte Manisaya gitmiştir. B. 
Ali Rıza Törel, Manisada ik
tısadi işler Üzerinde tetkiklerde 
bulunabaktJr. 

Eski başkan 
B. Avni Doğanın 

lzmiri tebriki 
İzmirin Kurtuluş Bayramı 

hasebile Parti eski lzmir baş· 
kanı ve şimdi Kastamonu va-
lisi bulunan Bay Avni Doğan
dan şu telgrafı aldık. 

Anadolu gazetesine: 
Anadolunun gözbebeği olan 

güzel lzmirimizin kurtuluş bay
ramına, Kastamonuluların de 
derin bir sevinçle iştirak etti· 
ğini bildirirken, tebriklerimizi 
sunar sizin ve arkadaşlarımın 
gözlerinden öperim. 

Kastamonu Valisi 
Avni Doian ...... 

Dolandırıcılar nasıl 
adamlardır? 

• Başıarafı 2 inci salıijede • 
zerafete herkes hayran olurdu. 

Dolandırıcılar oyunda daima 
kaybederlet. Bu onların ade· 

tidir. Fakat insanların safdilli· 

ğine payan olmadığından Kot 

Dazürde de Koringana birçok 

kurbanlar vermiştir. 
Korigan Kanda bulunduğu 

sırada Kana Amerikalı bir aile 
gelmiştir. Bir akşam tiyatro
dan çıktıktan sonra Korigan 
Amerikalılarla dost olmuştur. 
Amerikalılar da Koriganı şam· 
panya içmeğe davet etmişler· 
dir. Korigan, masa üzerinde 
gördüğü iki gerdanlığı, elmas 
ve zümrüt yüzükleri maharetle 
aşırmıştır. 

Bunları çalmak bir çocuk 
oyuncağından ibarettir. 

Korigan yakalandığı zaman 
100 bin franklık bir dolandı· 
rıcıhk irtikap ettiği söylenince 
hiddetlenmiş ve: 

- Beni kim zannediyorau· 

Fuar kupası maçları 
bugün başlıyor 

- Başı 1 inci sahifede -
Eyübden: Halid. 

Yunanlı aü~eşçiler 
bu sabah geliyor 
Beşinci Balkan güreş şanı· 

piyonası müsabakaları, 17 Ey
h11 Cuma günü başl yacak ve 
ve dört gün devam edecektir. 
Balkan güreş şampiyonasına, 
beş devlet güreşçileri iştirak 
edecektir. 

Yunan milli güreş takımı, 
bu sabah saat ·7 ,S da Zara va· 
purile şehrimize gelecekler ve 
papurda bölge namına B. Re· 
şad Leblebici, Belediye na· 
mına B. Suad Yurdkoru, spor· 

cular tarafından karşılanacak
lar, kendilerine bir büket veri· 
lecektir. 

Yunanlı güreşçiler, bir mo· 

törle Pasaportta karaya çıka· 
caklar, bu sırada askeri ban
do Türk · Yunan milli marş· 
larım çalacaktır. Bundan sonra 
kendilerini karşılamağa gelen 
sporculara takdim edilecekler 
ve ken_dilerine tahsis olunan 
Ankarapalas oteline misafir 
edileceklerdir. 

Türk Milli takımı da yarın 
saat 14,30 da lzmir vapurile 
lstanbuldan gelecek ve mera· 
simle karşılanacaktır. 

Bulgar, Yugoslav ve Rumen 
güreşçileri, 15 Eylul Çarşamba 
günü Bandırma ekspresi ile 
gelecekler, Basmane istasyo· 
nunda karşılanacaklardır. Gü
reşçiler. müsabaka zamanına 
kadar ' şehirde gezdirilecek· 
lerdir. 

Balkan futbol mUsabaka
sma gireceGiz 

fstanbul, (Hususi) - Türk 
Spor Kurumu, Balkan futbol 
müsabakalarına iştirak etme· 
miz hakkında bir karar ver· 
miştir. 

Bacağından ya· 
ralamış 

Eşrefpaşa caddesinde Yu
suf oğlu Ali ile Mehmet oğlu 
kalaycı Hüseyin ve Ali, sar· . 
hoş oldukları halde evelce 
aralarında geçen bir mesele· 
den çıkan kavga neticesinde 
Mehmet oğlu Hüseyini bıçakla 
bacağından yaralamışlardır. 

nuz. Ben. ancak milyonluk 
dolandırıcılıklar yaparım, de· 
miştir. 

__________ ll_E,ylul 937 _ 
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Bazı kanaatlerin hilafına 

olarak hakiki bir vak'ayı ve 
tarihi bir meseleyi "romanlaş· 
tırmakn çok güçtür; muhafaza 
tdilmek Vf! icapeden hakiki 
teferrüat, hayal önünde para· 
lamr, hakiki şekil ve kıymetini 
kaybeder. Birçok noktalarda 
muvaffakıyet imkanı bile kal· 
maz. 

- Var.. Hem de bir sürü 
kadın var. Kadınsız macera 
olurmu, hiç? Yalnız hakiki 
maceralarda kadın . birinci~ ptan· 
da ender yer alır. Kadınlar 
maceralarda erkekleri hem sa· 
tarlar, hem de satın alırlar, 

fakat kolis aralarından dışarı 
~ çıkmazlar. Ne ise... biz ma· 

ikinci bürü reislerinden bir 
yüzbaşının bana anlattıklarım 
nakilde de bu müşkülata uğ· 
rayacağım tabiidir. Mesele mik
tarı çok az eşhas üzerinde 
yapılan bir tahkikattır. Mes· 
elede doğrudan doğruya "deniz 
kaplumbağası meselesin dir. 

* * * Yüzbaşı bana dedi ki : 
- Evet azizim, mevzu gizli 

bir cemiyet üzerinedir. Fakat 
bu ~emiyet münhasıran Çinli, 
Japon, Koralı, Tibetli ve Man· 
çuryalılardan mürekkep değil
dir. Bu cemiyete aza olmak 
için şu veya bu milletten de
ğil, münhasıran· sarı ırktan ol· 
mak lazımdır. Bununla bera· 
her bu cemiyete girenlerin en 
şiddetli beyaz düşmanlığı bes
lemeleri kat'i surette elzemdir. 
Maamafih, son zamanların gizli 
cemiyet ve hareketlerinin mih
veri mutlak surette ırki düş

manlıklar ve kinlerdir. 
Kaynaşmakta olan Asyada 

Japon-Çin münaferctini esrarı 
engiz bir şekilde kaldıracak 

bir çare ve yol vardır. Avrupa 
ve beyaz ırk düşmanlığı! Ja· 
ponyanın açları ile Şanghayın 
Çinli bankerleri bile bu dava 
üzerinde hemencecik birleşir
ler! Biribirine bu kadar düş· 
man görünen sarı renkli Asya 
ırkları, icabında çok kolay 
kaynaşa bilirler. Ve, uzak şar· 
kın gizli cemiyetleri Çinlileri, 
Mogolları, Japonları .. Belki de 
Hindlileri biribirine kaynaştır
mağa çalıştıkları sırada Avru· 
pada beyaz insanlar manasız 
işler üzerinde münakşalara de
vam ede geleceklerdir! 

- Ali.. Dedim. Mevzuu 
bahis mesele, Çinde geçmiş 
bir mesele midir?. 

Yüzbaşı alaylı bir şekilde 
gülümsedi, ve: 

- Acele etme canım.. Bu· 
raya siyasi bir konferansa iş· 
tirak için değil, bir macera 
hakkında malamat almak üzere 
geldiniz. Ve arzunuza muvaf -
fak olacaksınızl Maamafıh ..• 
aldanmanız da ihtimal dahilin: 
dedir. 

- Niçin? 
-Çünkü bu macerada dahi 

dedektifler, sevdası peşinde 
kıyametler yarattıran güzel ka
dın ve casuslar bulmıyacak· 
sınız. 

- Macerada kadın yok mu? 

ceraya gelelim ... 
"Sarı Ejder ,, mes' elesi, bir 

hadise hem de gülünç bir ha· 
dise hem de gülünç bir hi· 
dise ile başlamıştır. Bu iş, be· 
nim ilk casusluğum sıralarında 
olmuştur. İkinci büroya ancak 
yeni tayin edilmiştim. Mace· 
radaki eşhasın isimlerini dt· 
ğiştireceğim. Dinliyor musu· 
nuz? 

- Eveti .. 
- Tolonda bulunuyorduk. 

1933 Ağustos idi. Güverte 
zabiti Piyer Martel, adını Bri· 
son diyeceğimiz bir arkadaşile 
birlikte vazifeden çıkmış fe 
birlikte kiralamış oldukları 
apartmana gidiyorlardı. Kro· 
niştad rıhtımından geçiyorlardı 
buradaki gazino ve barlardan 
renkli birçok ziyalar ve ıne· 
kanik piyanolardan çılgın nağ· 
meler taşıyordu. iki arkadaş 
buradan şehrin eski ve sakit 
sokaklarına daldılar. Diğer bir 
sokağa dönerken, .. dört kar: 
deşler. caddesinde karşıdaki 
binanın birinci katı duvarın' 
asılmış bir cisim gördüler 'fe 
az sonra bunun bir insan ol· 
duğunu anladılar. Brison : 

- Bak, dedi. Bir adaJIJ 
Romeo rolünü oynayor aıJJ' 
ma .. Jüliyet nerede? 

Sokak çok karanlıktı? Yal· 
nız canbazlık yapan adamıP 
tam karşısına düşen evin pen· 
ceresinde ışık vardı. Bu peP' 
cerenin kanatları kapandı; fı: 
kat sürkülenmedi. Canbazlık 
yapar gibi görülen adam bu 
pencerenin iç tarafındaki ha· 
reketleri farketmiş görünü· 
yordu. 

Gene Brison: 
- Yoksa. Dedi. Romeo ye· 

rine bir Otello mu? Yoksa 
hırsız mı? 

iki bahriye zabiti balkonun 
altında durdular; balkondan 
sarkarak karşı evin pencere· 
sinden içerıs nı gözetliyen 
adam hareketsiz durdu; belki 
de henüz görülmediğini sanı· 
yordu. Martel: 

· Arkası oar -
----------------------Zayi 

1932-1933 ders yılı Tire 
birinci okuldan aldığım şah•· 
detnameyi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük· 
mü olmadığını ilan ederim. 

Tire Kurtuluş mahallesi Gün• 
düz sokağı no. 14 Abdullah 
oğlu Şakir Kaşlı 1357 

lzmir vilayeti muhasebei hu-
susiye müdürlüğünden: 3t39 

ldarei hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encümeninin 
bu seneki sonbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 eyJul 
937 tarihine müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 de 
başlanacaktır. 

Bir çok saf kan ve yarım kan Arap ve lngiliz hayvanla· 
rının iştirak edeceği bu koşular diğer yıllar koşularından ço" 
heyecanlı olacaktır. Bahsi müşterek ve çifte bahis mükafatın• 
ilaveten ayrıca da piyangolar tertip edilmiştir. 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan koşu 
mahalline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobüs 
ve diğer nakliye vasıtalarının seyri seferleri temin edilmiştir. 

Halkımızın hem güzel bir havadım istifade ve hem de 
zevk ve heyecan veren yarışları seyir etmek için koşu mahal· 
line akın etmelerini tavsiye ederiz. 9 11 14 16 18 21 
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