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lngiliz-Alman 
Münasebetleri birdenbire 

had bir gerginlik devresin 
girdi. 

Fiati (100) Para 

Dört ·saliı Yeni en Canlanaca i 
----

Şang a 
' 

o d m 
tarafı d 
\1 aziyet, çok nazi 

nanması Napoli lima-Büyük Çorlu 
d·ıd· nında --·-·asara e 1 1 Bir italya_n_hastaha. nevra 3f 

tir. Şanghay hükômet er- ne gemısı yandı ımız 
kanı, Fran ız 

Napoli, 12 (Radyo) - Bu 
IDtakaSID8 İltica ettiler gün Napoli açıklarında, Ha-

Japon bahriyelileri 
Şanghay 13 (Radyo)- Nan- almışlardır:. 

keosen mıntakasında Japonlarla Londra 13 (Radyo) - Pe-
Çin kuvvetleri arasında şiddetli kinden alınan haberlere göre 
Ve çok kanlı muharebeler baş- Çin köylerinin bir kısmı, Japon 
lamıştır. Çin kuvvetleri muka· topçu kıtaatı tarafından topa 
vemet etmektedirler. tutulmuştur. 

Japonların, Seddiçini tutma- Şanghay 13 (Radyo) -Ec-
ğa çalıştıkları söyleniyor. nebi •devletler konsolosları, 
Şangay 13 (Radyo)- Ecnebi dün gece toplanarak vaziyeti 

ôevletler sefarethanelerinin mu uzun müddet görüşmüşlerdir. 
hafazasına mahsus olan müf· Japonlar, mütemadiyen as· 
rezeler, hazır bulunmak emrini ker getirmekte ve tahşidata 

13 U··ncu·· Alfons devam eylemektedirler. 
Tokyo 13 (Radyo) - Şang· 

ı spanya Krallığını 
Elde Edemiyor 

13 üncü Al/ons 
Bern 13 (Radyo) - lspan· 

Yadan, ihtilalciler nezdinden 

Relen bir heyet ile sabık Is· 

Panya kralı 13 üncü Alfons 
Clrasındaki müzakerat netice 
"'ermemiştir. 

Kral Alfons saltanat hakkı
rıın bila kaydü şart kendisin· 
de olduğunu ve ispanya tah· 
11na kimin geçeceğini ancak 
~~ndisinin tayin ve takdir ede· 
ıleceğinde ısrar etmiştir. lh

tılalciler bu hakkı tanımak is
tememişlerdir. --···----8. Nikolovi 
laltif edildi 

fi P~ris 13 (Radyo) - Fransa 
(D~~ıciye nazır muavini Fraşva 
l' o~eşan) dün Yunanistan 
k llrızm komitesi reisi B. Ni-
~loviye merasimle nişan ver· 

lllıştir. 

hay hükumeti, Fransız mınta· 
kasına iltıca etmiştir. 

Japonlar, şehrin etrafını tah· 

kim etmeğe başlamışlardır. 

Şanghay belediye reisi, Ja

ponlar tarafından 88 inci Çin 

fırkası için verilen muhtrayı 
reddetmiştir. 

.---=-~~--:--~~-

Ar jant i. n 
Hükumetinin kararı 

Boenos Ayres 13 (Radyo)
Arjantin hükumeti, ecnebi dev· 
letlere kira ile harp gemilt!ri 
verilmesınin mahzurları hak· 
kında müttehit Amerika hüku· 
metinin nazarıdikkatini celbet· 
meğe karar vermiştir. 

---··•·OD>--
Bay Eden 

Plajlardan dönüyor 

Bay Eden 
Londra 13r(Radyo) - Plaj

larda bulunan İngiltere Hari
ciye Nazırı Bay Eden, Cumar· 
tesi günü buraya dönecek ve 

Japon donanması, Şanghayı 
muhasara etmiştir. 
- Şanghay 13 (Radyo) - Ja
ponyadan hareket eden vapur· 

!ar dolusu asker, yolda bu· 

lunmaktadır. Çin ve Japon 

askerleri arasında en müthiş 
harbın, Şanghay önünde ce· 
reyan edeceği anlaşılmaktadır. 

Japon kuvvetleri, Şanghaya 
girmek üzerf! hazırlanmakta· 

dırlar. Şanghay limanında irili, 
ufaklı 61 Japon harb gemisi 
vardır. Aynca İngiliz, Fransız 
ve Amerikan harb gemileri de 
varsada, bunların miktarı azdtr. 

beşistandan · dönen Elovan 
adındaki hastahane vapuru 
yanmıştır. Yangının sebebi he· 
nüz anlaşı!Jmamıştır. Mürette
bat kurtulmuştur. Vapur, ta-
mamen yanmıştır. 

- --.. +---

Çeşmede hır
sızlık 

Çeşme kazasınının İnönü 
mahallesinde Ramazan oğlu 
Ali, ayni mahallede Mustafa 
kansı Makbulenin d1varına 

mt!rdivcn dayayarak hırsızlık 

maksadile eve girmek uzere 
iken tutulmuştur. 

Beynelmile elgrad fua
rı h- zı 1alıl{ arı 
---------------~..-------~--~ Fuara iştirak eden devletlerden bir kıs-

mı paviyonların.ı hazırlamıştır 

Belgraddan 
Belgrad, 13 ( Radyo ) -

Belgrad fuarı inşaatı yakında 

bitecektir. Çekoslovakya, Ro· 

bir görünüş 
manya ve Yunan 
büyük mikyasta 
muştur. 

paviyonları, 

inşa olun-

-------~--.. .-.·~···------~--------
Be ir Sıt 1 Pş. 

~~~---------~--~ 
Iraklı bir nefer tarafından 

Musulda öldürüldü 
Binba~ı Ali Cevad Gcnerlain 

imdadına koşarken katil tarafından 
öldürülnıüetür. 

Bağdad, 12 (A.A.) - Dün ak· 
şam l\lusul tayyare meydanında 
alelacle bir nefer tarafınılnn dldü· 
rülmüş olan Bekir Sıtkı Pa~o Et'a · 
keri Türk lıük•'imctioin daveti üze· Tahkikata ba

1 
lnmlmıftır. İki 

rine lıüyük Türk manevralarında kurbanın naaşları tayyare ile Bağ· 
hazır bulunmak üzere 'fürkiyeye dada nakledilmiştir. Yarın abalı 

gelmekte idi. gömüleceklerdir. 
----~--~---.. ·.-.·~·~· ........ --~--~----
Tay)1are p"yangosu 

-·--Dünkü keşidede çıkan numaralar 
lstanbul, 13 (Hususi) - 30141 

Tayyare piyangosunun dünkü 

çekilişinde kazanan numaraları 

bildiriyorum : 

Uluslar sosyetesinin, Eylülde 

yapacağı toplantı ile meşgul 

olacaktır. 

B. Eden, bu sefer de Ce

nevrede bizzat bulunacaktır. 

numaraya12 
bin lira 

24724 
- Demmı 4 ncü sahifede -

Dört devlet erkanı harbiye reisleri 
gelmeğe başlamışlardır 

Şan/ ı süvari/erimiz 
f~tanbul, 12 (llu.usi muhabiri· balnnnı yazacaktır. 

mizden) - Türk-Bulgar budurluna Jstanbul, 12 (Hususi) - ) u· 
yakın olan arazide yapılarak Lüyük nan erkiimlınrLiye heyeti, yarm 
manevraların hazırlığı, büyük bir [bugün] buraya gelc<"ek ve askeri 
sürnıle devamdadır. 16 ağustosta, merasimle karşılnnncaktır. 
manevra, do t ve mfillef ik devlet· Dost devlet erktinıharbleri, 

Jerin erkanıbarbiye reis ve heyet- Trakyada yapılacak ınanevralnrıwız· 
leri ile muhtt·lif devletlere mensub da hazır lıuluoacaklarJır. 

ateşemiliterler, Büyük Millet Mec· Yanan erkıinıharbleri, Perapa· 
lisi f\3} lavlar heyeti lıuzurunda lasa misafir edileceklerdir. 
tam manaııile bnşlıyacaklır. 

Şimdiden Çorlu civarında as· 
kr.ri büyük Lir faaliyet göze çarp· 
maktadır. 'l'am teçhizatlı olarak se· 
len kıt'alar, büyük bir canlılık, hü· 

yük bir neşe ve intizam içinde 
yerlerine dağılmakta, mühim mik· 
tarda harh vasıtaları da selmiş bu· 
lunmaktadır. 

Manevralara ıayyarelerimizden 

bir kısmının iotiraki de alaka ,.e 
elıemmiyeıi artırmaktadır. 

Yunan erkaoıbarb heyeti yarın 
manevralarda bulunmak üzere §Ch· 
rinıi1-e ı;t>lc<·ektir. 1rıın aı:ıkeri he· 
yeti, Ankara folu ile gelecektir . 
Misafirler içirı ayrılan mihmandar· 
lann bir kısmı şehrimizde bulun· 
maktadırlar. 

Manevrayı, Türk matbuatı ser• 
bestçe takib edecek ve biitün inli· 

---···~·----
Bir =adliye binas 

daha yandı 
lstanbul 13 (Hususi)- Ev

velki gece Üsküdar adliye bi· 

nas ında bir yangın çıkmış ve 
bina yanmışt ı r. 

Yangın sebepleri hakkında 

yapılan tahkikat henüz hitam 

bulmamıştır. Kaza veya kast 

eseri olduğu hakkında şimdi· 

den tahminlerde bulunmak 
mümkün değildir. Davalara 
ait dosyalardan bir kısmı kur
tarılmış, mühim bir kısmı da 
yanını~tır. 

----~----~---·----·~-·~------------~ 

Siyonistler ongre 
sinin kararı 

-----~-----~-~ 

Yahudi devletinin tesisi için İngil
tere ile müzakereye girişilecek 

Yahudi lideri 
Kudüs 13 (Radyo)- Siyo· 

nistlerin kongresi; hır yahudi 
devletinin tesisi için yahudile· 
rin lngiltere ile müzakereye 

girişmelerini karar altına al
mıştır. Bu haber, bura Arap 
mahafilinde derin akisler yap· 
mıştır. 

Hayfadaki Arap kulübünde 
araştırmc..lar y pılmış ve bom
balar bulunarak musadere 
edilmiştir. ---.. ·-----
Bir lngiliz 

filosu 
Istanbulu ziya

ret edecektir 
İstanbul, J2 (UususiJ - Ak· 

deniz 1ogiliz filot-undnn üç zırhlı, 
hu ay sonunda ıstanbııla gelecek· 

l 
lcrdir. Bu meyanda, Brezilya mek· 
teb gemisi de limanımızı ziyaret 
edecektir. 
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nasını CiOr __ 
___ Kızını Al 

r" azan: S ?.rmet Muhtar No. 55 
- Biz işitmedik!. 

Bu kadarı belki de fazla 
kuruntudur. Aklına gelen vuku 
bulmamıştır işallah .. 

Şahap, gayretlendi. Fes dü
zeltıp tabii bir tavır takınarak, 
evinin kapısına doğru yürüdü. 
Kapıyı çaldı. Eda açtı: 

- Ay, siz misiniz?. Ne er
ken geldiniz böyle!.. 

Edanın halinde, kocasının 
kurduğu ve zihninde büyült
tüğü hususlara dair alamet 
mevcud değil; heyt>can meye
can hiç yok .. 

Şcıh p, ya la ıı ı bastı: 
- Ma ı1ın a gu um, bir 

hafıadır daırr>yt> gitm nıştım. 

D vanı ınııha,ehata muhavvel 
mühını bır evrak rı ı 1dırnde 

kalıııış. Onu almcığa ge.diml. 
Atlas astarlı pcirdesüsünün 

cebinden bir iki kağıd alır 

gibı yaptı. 

- Al iy..tüşşan, iki, iki hu
çıılc ·nat so ır-ı b11rai::ıyım!.. 

i) y e< pü ·· t ~ iş L> ıÜ,.J çık t ı. 

Artıı. o gü ı, da re yandı 

sayılir. Sermüın t>yyiz bey, gı>ne 

kalemini salladı . Çavuşun kah
Vt!sinde dama dedi. Kafasını 
avucunun arasına aldı. 

Süleymaniyedeki kapı kom· 
şu, araba ile geldiğini, elin
deki pakrtleri gördü. Bitişik
lere elbette söyliyecek. Gene 
(Nişli Mahmut beye gittim. 
Gece sarayda alıkonduml) dese 
de o gıllıgışlı geceyi de Eda
cığının yanında geçirs~. 

Dediğini ykptı. O akşam 
Süleymaniyeye gitmedi. İkindi 
olmadan Edasına koştu: 

Ertesi sabah, yine erkenden 
uyanmış, frenkgömleğini, fesi
ni, elbiseleridi kapıp, bu se
fer sultanını uyandırmadan 
küçük odaya kapağı atmıştı. 
Yine sabah kahvesini bile iç
meden sokağa fırlıyacakken, 
kapıyı çeker de çeker, açılır 
gibi değil.. 

Kapalı kanada bir dizini 
dayadı; ötekine asılıyor asılı
yor, bir türlü aralanmıyor .. 
Küçük odadaki pencereden 
kafesi kaldırıp kafasını çıka
rınca şapa oturdu. 

Simitlere bilek kalınlığında 
bir sopa geçirmişler .. 

Şahap, bastı sayhayı: 
- Vay alçak, vay habis 

cadı. Bu mutlaka senin işin
dir; senin bc:şının altından 
kopmuştur!. 

Kafa kurcalıyordu: 

Böyle simitlere sopa sokuş 
kimlere yapılır?. Koltuklardan 

1 

Beyazıt kaldırımlarından, me
zarlık aralarından eve çekilme 
kapatmalara; başlarından' yedi 
tas su dökülen, Eyipsultanda 
töbeler ettirilen, Baba Ca~ 
ferde trsbihten geçirilen fa
kat gene tek durmıyan karı
lara.. zavallı Edacığı onlardan 
ha .. Aıfetmişler onu. 

Bunu yaptıran, kibriya hak
kı için Nefise dedikleri o bü
yük acuzedir. Dün bu civar
larda dolaşışının hikmeti buy
muş demek. Dünkü güvende 
güvende gidişinin kokusu şim
di çıkıyor. Kimbilir hangi kül
hanbeyini, itoğlu iti buldu, bu 
haltı ettirdi. 

Sopayı çıkarırken daha ne 
görsün? Kapının sağ kanadı

na pislikle bir boynuz resmi 

yapılmış, sol kanadına da 
koskoca bir tezek kondurul
muş, üstüne de bir tüy dikil
mış .. 

Bundaki de ayni maksat; 
içeridekinin fahişeliğini mahal
leye ve gelip geçenlere ilan ... 

Şahap, hemen duvar diple
rinden birkaç paçavra bulup 
boynuz resmini ve tezeği sil
di. Hırsından sapır sapır tit
riyordu. Etraftan bir gören 
oldu mu 2.caba? 

Bu böyle giderse felaket. 
Bu mahalleden kaçmah; ~ece 
karanlığında eşyaları kaldırıp 

kimsenin bılmediği bir eve 
1 t~şınmalı... Kocakarıların ku

lağır ı hir büken oldu mutla
ka. D ığü ı dolayıs ıle eve kim
ltr ' olmadı ki? Her halde 
gidip yetiştirdiler. Şimdi pi-
rıncın . rıı ayıkla bakalım .. 

Şah~p, kös kö-. Beyazıt yo
luPu t"ttu. Aklı fikri tarümar 

1 buhranından çılrlıracak halde. 
Kocakarıların bu manevraları 

devam ederse rahat, huzur 
yüzüne elveda. Ölüp kurtul
mak bin kat evla .. 

Esirfiraşlığından bahis tez
kere göndermişti ya. Yataktan 
o sabah kalkmış gibi (af, of) 
ede ede hakikaten de hasta· 
dan beter halde, kalemine gir-
di. Selamları basıp, sağdan 
soldan (geçrniş olsun!) lara 
tekrar temannahları çakıp ma
sasının başına oturdu. İki sa
bahtır hasret kaldığı kahveyi 
ısmarladı. Bir iki yudum içti. 

Arpacı kumrusu gibi dü
şünce.. Bir boy boylasa mı 
Süleymaniyedeki evi? Bir kol
lasa mı cadıları?. 

Kalemde ayyaş Rakım is
minde mülami kılıklı, saçı sa
kalına karışmış, her dem sar-
hoş, 50 55 lik bir katip var
dı. Cebinde daima rakı taşır, 
boyuna içip durur, ağzından 
karanfil tanesini yahut sarım
sak dişini eksik etmez, dilin· 
de metelik dönmez bir adam. 
Rakım yine bulut gibiydi. 

Yalpalaya yalpalaya Şahabın 
yanına geldi; kulağına eğildi: 

- Kemankaşlım, badem 
gözlüm, dedi, namizaclıktan 
naşi dermansız mısın? İki yu
dum ilaç yuvarla, anam ba
bam. O dakika dermanın gel
mezse, çakı gibi olmazsan 
mezhebime, kitabıma üfür!. 

Kolunu yakalamış, (haydi) 
diye asılıyor .. Hay Allah razı 
olsnn, ilacın sırası tam şimdi. 
Efkarın onda birini dağıtsa 
yine fayda .. 

Çıktılar koridora. Şahap, 
Rakımın gizlice uzattığı şişeyi 
ağızladı. Bir, bir daha, bir da
ha, üç yudumu çekti. 

Oooh, dünya varmış .. Der
manı gelmeğe başlıyor, çakı-

'laşıyor. · 

~ Rakım ·ağabey, bir daha 
ver şunu! Dedi; şişeyi temiz· 
ledi ve cebine al attı: 

- Kusura bakma, al ağa
beyciğim şu iki çeyrr:ği. Çabuk 
git, Tavukpazarından şişeni 
doldur; üç beş tane de çak!. 

Kalem odasına tekrar gir· 
medi. Bir solukta merdivenden 
aşağı indi; caddeye çıktı. 

İçki denilen kafir böyledir 
işte. Erbabının ağzına bir de
fa bulaştı m11 o erbap. ta bi
raz efkarlıca mı, artık çekiver 
kuyruğunu. Arkası çorap sö
küğü gibi gider. 

- Arkası oar -

(Ulusal Birlik) 13 Ağustos 937 

adınkatiliLandru5 milyon lira çalan Ame
Cinayetleri nasıl işledi ve rikan haydu<!_u yakalandı 

nasll tevkif olundu? Karlsbat su şehrinde, bir 
milyarder gibi zevk ve Landru deyince, evveli du

racak ve sonra kendize sora· 
caksınız: Bu adam Landruya 
dair yeni ne söyliıebilir? 
Landru hakkında söylenenler 
söylendi. Yazılanlar yazıldı. 
Şu halde? 

Halbuki ben size, Landru 
hakkında şimdiye kadar işit
mediğiniz birçok şeyler anla
tabilirim. 

Mesela, onun nasıl tevkif 
edildiğini söyliyebilirim. 

Landrunun tevkifine birbiri 
ardınca gelen tesadüfler se
bep olmuştur. 

Landru kiyotinle idam edil
dikten sonra, onun yaktığı 
söylenen kadınlara dair bir 
kelime bile yazılmamıştır. Bu 
kadınlardan malum olanları 

herkes biliyor. Fakat ortada 
bir sürü kadın var. Diğerleri 

ne.ı oldu?. 
Evvela şunu anlatayım ki, 

ben Landnıyu kendinden an
cak birkaç adım ötede otur
mak şartiyle, muhakemesi es· 
nasında her gün görüyordum. 
Landruya, "Mavi sakal 11 de
niyordu. Fakat bu adamın 
sakalı ne mavi, ne de siyahtı. 
Kırmızı, koyu kırmızı bir sa· 
kalı vardı. 

O kadar zayıf bir adam
dı ki; yüzüne baksanız acn
dınız. Adeta bir kemik çuvalı 
idi. 

Ben gayet tecrübeli bir ga
zete muharriri olmakla bera
ber Landru arada bir beni de 
kurtaracak bir hal takınırdı. 

Muhakeme esnasında, göz
lerinin önüne bir perde gibi, 
adeta bir film tabakası gelirdi. 
Bu perdenin gelip geçtiğini 
görürdüm. Bu tamamen gayri 
beşeri birşeydi. Bununla be
raber, bu fevkaltabiiye görü
nüşlü adam, 293 kadının aşığı 
idi. 

Versayda muhakemesi baş

ladığı zaman polis 283 kadı
nın ızmı bulabildi. Bulama
dıkları kadınlar 10 tane idi. 
Onları da Landru öldürmüş
tü. 

Landru, küçük bir not def
teri tutuyordu. Temas ettiği 

kadınların isimlerini ve adres· 
lerini bu not defterine yazar-
dı.. • 

İşte onu kiyotine sevkeden 
bu küçük, fersude siyah kap
lı defterdi. ·Polisin, üzerinde 
çalıştığı yegane delil buydu. 
Başka bir ipucu yoktu. 

Landrunun aleyhine olan 
adli delil, onun tanıdığı yüz
lerce kadınlardan on tanesinin 
orta bulunmamasıydı. Bundan 
başka evinde, sevgililerine 
dair bazı eşya 'parçaları ele 
geçmişti. 

Lakin gazeteler, daima·onun 
aleyhine yazıyorlardı. Hele bir 
defa, bir Fransız gazete mu
habiri, Landrunun evinin bah
çesinde bir insan kafa tası 
bulmuştu. Fakat bilahare bu
nun, bir tıp talebesi tarafından 
oraya bırakılmış olduğu anla
şıldı. 

Mahkemeye getirilen eşya 
arasında bir küçük soba gö
rülüyordu. Landrunun, sevdiği 
kadınları ~u sobanın içinde 
yaktığı söyleniyordu. 

Landrunun avukatı. ınsan 

vücutlarının . bu ufacık sobada 
yanamıyacağım iddia etti. Avu 

kat, Landru için elinden gelen 
müdafaayı yaptı. Nitekim, Lan
dru, idama mahkum olduktan 
sonra, avukatına teşekkür et
miştir. 

Her sabah, mahkeme açıl

madan evvel, ben, Landrunun 
avukatı Moro Zaffari ile kü-
çük bir görüşme yapardım. O 
adam bile, müekkilini anla
madığını söyledi. Landru, ken
dine ne kadar tazyik yapılsa, 
kaybolan kadınlar hakkında 
yalnız şunu söylerdi: 

- Ne bileyim ben, o ka
dınlara ne olduğunu! 

Bir gün, hiç unutmam. Lan
dru, avukatına, bu kaybolan 
kadınların beyaz kadın tacir
leri tarafından kaçırılmış ol
ması ihtimalini mahkemede 
ileri sürmesini teklif etmişti ve 
filhakika, mahkemede dedi ki: 

- Şimdi Landru tarafından 
öldürülmüş olduğu sanılan ka
dınların, belki de uzak uzak, 
Cenubi Amerıka umumhane
lerinde bulunması muhtemel-
dir. 

Ve bunun üzerine 
mede hayret, hatta 
uyanmıştı. 

mahke
hiddet 

Landrunun nasıl tevkif edil-
diğini bütün esrarı ile anlata
yım: 

1916 Kanunusanisinde, Pa
ris polisi Kollomb isminde 
bir dul kadının ortadan kay· 
bolduğunu haber almıştı. 

Bu kadının bir miktar ser
veti de olduğu bildiriliyordu. 
Tahkikat başladı ve nihayet 
öğrenildi ki, kaybolan dul ka
dın, Fremeyet isimli 50 yaşın
da bir mühendisle muarefe 
peyda etmişti. Bu iki insan 
evlenmek üzreydi. 

Fremeyet'in Landrunun bu

lunduğu semtte bir evi olduğu 

söyleniyordu. Kaybolan dul 

kadın, ortadan çekilmesinden 
birkaç gün evvel, artık nişan-

lısının yanına gidip onunla 

birlikte yaşamak üzere oldu· 

ğunu söylemiş. Sonra da mem 

leket dışına gideceklermiş. 
Paris polisi, Landrunun bu· 

lunduğu mevki polisine haber 

vererek - ki, orası Paristen 

birkaç mil ötedeydi - orada 

tahkikat yapılmasını emretti. 

Bn sırada, Parisli bir ka

dın, polise gele• ek, kaybolan 

kız kardeşinin aranmasını ıste
mişti. Onun kız kardeşi de 
bir dul imiş. Ve evlerde aş· 
çılık edermiş. 

Bu Parisli kadın diyordu ki: 
- Zavallı kız kardeşim Ge

or~e F remeyet isimli o kadar 
güzel ve sakallı bir mosyo 
ile evlenmek üzereydi ki .. Ne 
yazık oldu. 

ihtimal harp seneleri oldu· 
ğu için fazla meşguliyetten pek 
o kadar dikkati celbetmemiş
ti. Bu iki hadisenin birbiriyle 
münasebetini nasılsa gözden 
kaçıran Paris polisi, dosyayı 

olduğu gibi, Landrunun bu
lunduğu semt makamlarına 

gönderdi. 
Bu iki vakada ayni ismin 

geçmesi, hiç kimsenin dikka
tini çekmemişti. 

Yapılan tahkikat, Rremeyet 
isimli birinin mevcut olmadığı 
ve fakat Dupont isimli bir 
başkasmın, dosyada zikredilen 

safa içinde yaşıyordu 
Meşhur beynelmilel haydut- 1 olan bu , azili haydudun tevki· 

lardan Zipko, Karlsbadda ya- fini kolaylaştıracak kimseye 
kayı ele vermiştir. Haydut, 10 bin dolar mükafat vadet· 
bundan birkaç gün evvel meş- mişti. Hatta Zipkonun, Lind· 
hur su şehri olan Karlsbadın 
mükellef otellerinden birine 
yerleşmişti. Pek kibar bir ha
yat sürmeğe başlayan bu adam, 
zabıtanın nazarıdikkatini celb
etmiştir. Valter Mansfeld, mas· 
kesinin yırtılacağını anlayınca 
evvela üzerindeki evrakı yırt· 
mağa teşebbüs etmiş ise de 

o sırada polisler yetişmiş ve 

vukuubulan şiddetli bir müsa

demeden sonra evrakı ile tev· 

kif edilmiştir. Üzerinde Los 

Anjeleste tayyare mühendisi 

Valter Manfred adına yazılmış 

bazı kağıtlar bulunmuştur. 
Odasında yapılan araştırma 
neticesinde Avusturyalı Zipko, 

İsveçli Oldenland, Norveçli 

' Mansfeld adına yazılmış pa

saportlar bulunmuştur. 

Bundan başka birvaliz için· 

de bin İngiliz lirası, 33 bin 

dolar, 120 bin liret yani bir 

miiyon 200 bin franga yakın 
para bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat neticesin

de Mansfeldin anasıl Avustur

yalı Zipko İsminde azılı bir 

haydut olduğu anlaşılmıştır. 

Zipkonun yakalandığı şayi 
olunca birçok hükumetler Çe
koslovakya hükumetine müra· 
caat ederek haydudun kendi
lerine teslimini istemişlerdir. 

Zipko, kadın ticareti yaptı
ğı için Cenubi Amerika hü
kumetleri tarafından aranmak
ta olduğu gibi Nevyork zabı
tası da üç polisi öldürmüş 

adamın evsafına pek uyduğu 
anlaşılmıştır. 

Dupont, henüz kiralamış ol· 
duğu sayfiyeye nadir geliyor, 
fakat her gelişinde bir kadın
la geliyordu ve getirdiği ka
dınlar da biribirine benzemi
yordu. 

İşte "Landru meselesi,, nin 

başlangıcı buradadır. 

Onun bulunduğu Pamhais 

mevkiine bir sör polis hafiyesi 

konuldu. Kaybolan iki kadın 

hakkında bütün tahkikat de
rinleştirildi . 

Günün birinde kaybolan 
ikinci kadının bir arkadaşı- ki 
ayni zamanda Fremeyet deni· 
len sakalı adamı da tanıyordu
bu adamı yoldu gördü. Adam 
bir çömlekci dükkanından çı
kıyordu. Kadın onun peşine 
düştü. Fakat sakallı adam ta
kip edildiğini anlamış olacak
ki, derhal bir otobüse atlıya· 
rak sıvıştı . Kadın vak'ayı , kay~ 

bolan ikinci kadının ablasına 
anlattı. O da p olise haber 
verdi. Çömlekçi dükkanına 
gittiler . Bu sakallı adamın ora 
da alış-veriş yaptığını , bazı 
şeyler ısmarlıyarak, bir miktar 
kaparo verdiğini, diğer taraf
tan alınan şeylerin gönderil-

, ınesi için adresini de bıraktı

ğını gördüler. Adres Parls'te 
bir mahalleyi gösteriyordu . 
Fakat isim, ne Fremeyet de 
Dupont idi: Lucien GuilJet'ti. 

bergin çocuğunu kaçıran ve 

bilahara ölü olduğu halde 

civardaki ormana bırakan hay

dutlarla beraber olduğu iddia 

edilmektedir. Amerikan zabı· 

tası Zipkonun, Lindbergin ço· 

cuğunun ölümünü örten esrar 

perdesini kaldıracak surette 

ifşaatta bulunacağını tahmin 

etmektedir. 
Şikago zabıtası da Zipko· 

nun meşhur Amerikan haydu· 

du Alkopanın çetesinde mµ· 
him roller oynamış olduğu id· 

diasındadır. Hatta Şikagoda 
bir bankayı soyarak beş mil· 
yon dolar almıya muvaffak 
olan haydutlar arasında Zip· 
konun da bulunduğu kuvvetle 

tahmin edilmektedir. Haydu' 

dun tevkifi zamanında üzerin• 

de bulunan külliyetli para, btJ 
hab erin doğruluğuna delalet 

etmektedir. 
( Devamı4 üncü sahi/edeJ, 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamcıoğlu , 

Cilt ve Tenasül hastalıkl#I 
ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı' 
Elhamra sineması arkasınd9 

No.: 55 

Telefon: 3479 . ~ 
Verilen adresin gösterdi~' 

ev, bir sivil polis kord00~ 
altına alındı. Üç isimli LI~ 
dru içerideydi. Ve bu de 

11 
sevgili olarak, bu ellilik po 

Juan kendisine, evvelce k•f 
1 v 

bolan iki kadından daha gej 
birini seçmişti. Bu, Matı:nsı 
F ernand Segret idi. Kadıll' 
bir aktristi. ıı 

Landru , polisle karşılaştı tı 
zaman kendi hususi h~Y~~· 

1 ı~ 

hakkında malumat vermelc f 
teroedi. Lakin Matmazel Se 

11 
ret ist içvap edildiği zaı1l~fli 

1 J-
bu sakallı adamın, ken '·ırı• 
polis hafiyesi diye tanıttıg' 
söyledi. ~i· 

Nihayet, istiçvap ve t•~ıJi 
kat derinleştirilince, öğre0' efl 

O defl 
ki, Fer ve upont . oe· 
adamların ik~si _de, ~enrı dört 
sire Landru ımış. Evlı "e bİ' 
yetişken çocuk sahibi 

ad~nı : . . teV~i· 
işte sıze mavı sakalııı d~' 

l b. teSll 
fini hazır ıyan ır sıra . ce1t 

. fün inceden inceden . 10 jştt 
tesbit edilmiş hikayesı. k tıı' 
293 kadın n aşığı olar~ t9' 

nınmış Mavi Sakalın facıB bİ' 
rihine geçmiş hayatındşl1 
parça. 1card9 

Fakat onun sakalı, yu ın•\Iİ 
da söylediğimiz gibi, ~e 
ne siyahtı. Kırmızı idd· ... i ,.,: 

Kiyotine başını ver 
1i,rı•" 

man boynundan akan 
k ıJJlıı .. 

rengine yakın bir ır 

ti 

9 
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S.bife 3 (Ulusal Birlik) 

4d1iye kadrosunda 
Adliye Vekaletince lzmir Kültürparkta kurulacak Sıh- N. V. Fratelli Sperco vapur w. F. H. v an ROYAL NEERLANDAIS NA VY A limanlarına hareket 

Dr. Z. inam acentası 

liye kadrosuna 25 lira ma- hat müzesinin hazırlıkları ile 
lı• alt kA bl k 1 d I meşgul olmağa memur edilen • • 1 ati i i ave e i diği 

"i~ Sıhhat ve içtimai Muavenet 
~Yete bildirilmiştir. Bu ka- Vekaleti Müfettişlerinden dok-
lıklere Ankara hukukundan tor Bay Ziya inam lstanbuldan 

'un altı genç gönderile· şehrimize gelmiş ve işe başla
fıtr ır. mıştır. 

S· H. P. ilyönkuruhmdan: 
ıltıneye konulan iş : Menemende Kubilay anıtının et· 

~!f bedeli 
~ 1.ltıne usulü : 
t ışe ait plan, izahat ve di-
Ct evrakın nerede görüleceği : 

~·ı 

rafında yapılacak çiçek parteri, 
anıt etrafında boş bırakılan sa
hada yapılacak çim parteri ve 
teşcirdir. 
4687 lira 55 kuruştur. 
iş açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşitname, plan, pla· 
nın izahnamesi, eksiltme şart

namesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, mukavele projesi, 
C. H. P. llyönkurul yazı dai
resinde isteklilerin serbest tet· 
kikine konulmuştur. 

KUMPANYASI 
Der Zee "RHEA,, vapuru 18 Ağus· 
& Co. tosta ANVERS (doğru) ROT-

DEUTSCHE LEVANTE LINIE TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük G. m. b. H. 

HAMBURG 
"YALOVA,, vapuru~25Ağus· 

tosa doğru bekleniyor. RO
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATİON 
" EXHIBITOR,, vapuru 18 

Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman
ları için yük alacaktır. 

EXPRES vapuru 3 Eylülde 
Nev York için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 
Eylülde ROTTERDAM, AMS
TERDAM ft HAMBURG l~ 

manlanna hareket edecekti. 
"GANYMEDES., vapuru 22 

Eylülde BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanları için yük 
alarak hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 
elyevm limanımızda olup 12 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBMRG ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. \~ trn:_nin y~pılacağı yer, 

• gun, saati Eksiltme 21-8-937 tarihine rast· "EXETER .. vapuru 13 Ağus· 
tosta PiREDEN BOSTON ve 

layan cumartesi günü saat 16 NE.VYORK için hareket ede

"VIKINGLAND., motörü 23 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBURG ve ISKANDI-da lzmirde C. H. P. İlyönku· 

rulunda yapılacak ve ayni gün 
~b ihale icra olunacaktır. 

cektir. 
Seyahat müddeti: -

edecektir. 
"GDYNIA,, motörii 2 Ey

lülde ROTTERDAM, HAM-
BURG ve ISKANDINA VY A 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JULUA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

"SUÇEAVA., vapuru 7 Ey
lülde MALTA ve MARSIL
Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder· 
)er. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci · Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu-

• 

13 Atuıtot !1~7 

IOiivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 

tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN., vapuru 2~) ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LlVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"LEGRIAN,, vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

nur. 
Telefon: 4142/4221/2663 ,. 

ı"•kkat teminat nedir : 351 lira 59 kuruştur. 
~. '~eklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrakı C. 
~· · yazı daireside görüp tetkik etmeleri ve gününde ko· 
">'onda hazır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan olunur. 13-17 

~o~illi Emlak Müdürlüğünden: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ... '\alepçioğlu hanı karşısında 

~ Tamaşalık Burç sokak 52 taj numaralı 17150 
~l rnetre M. arsa. Nakit ile. 

Memduhiye Hacı Mumcu So. 5/1 No. lu ar· 
~ sanın 3/4 hissesi. Nakit ile. 

Selatin oğlu Burç So. 23 taj No.lu 61/25 

Lira K. 
8 75 

12 00 

30 63 

"DUROSTOR., vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

~3 rnetre murabbaı arsa. Nakit ile. 
~ Tamaşalık Kireçlikaya So. 7 No.lu ev. Nakit ile 80 00 STE ROYALE HONGROISE 

Memduhiye Leblebici So. 8 No. lu evin 3/4 150 00 DANUBE MARITIME 
\ hissesi. Nakit ile. "BUDAPEST., motörü 13 A-

Memduhiye Derviş Hüseyin sokak 29 taj No.lu 40 80 ğustosta beeleniyor. Belgrad, 
~ arsa 102 M.M. Nakit ile. Novisad, Comaono, Budapeş· 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 

Memduhiye Ramazan So. 15 taj No. lu 66 13 20 te, Bratislava, Fiume ve Linz 
il ~ M.M. arsa. Nakit iJe. limanları için yük alacaktır. 

Karşıyaka Osmanzade mevkiinde 172 taj No.lu 

t•• 
jf 

700 ()() 
~ depo 2 inci tertip tasfiye vesikasile. 

Karşıyaka Osmanzade mevkiinde 96 ada 7. 8. 144 80 
9. 10 parsel sayılı arsa. ikinci tertip tasfiye 

932 vesikasile. 
Güzelyah 3 kuyular mevkiinde 72 taj No. lu 

'y ev. 2 inci tertip tasfiye vesikasile. 
~ tıkarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açık 

fbtrnaya. konulmuştur. 

40 00 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" INCEMORE ., vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-
nndan yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL ~,1 . alelen 26·8·937 tarihinde perşembe günii saat 15 tedir. 

1Plerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 2734 limanları için yük alacaktır. 

-- ' ARMENET H. SCHULDT 

lzmir Yün l\f ünsucatı HAMsuRc 
'L· "NORBURG.. vapuru ;1 

"fı Ağustosa doğru bekleniyor. 
l ürk Anooim Şirketi ~ Roterdan, Hamburg ve Bre· 

ıtalkapınar kumaş fabrikası o:: :~;;~Ea~;~1;;:~A vs-
~sim dolagısile çıkarılan kumaşlar LINJE • OSLO 

r ~ağlam, Zarif ve Ucuzdur 
~ı yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

&·. Satış Yerleri -
~~ıncı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

1rrıar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu .... 
~mirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
YŞıt~etin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
C er).ı pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, Değirmen 
. cyık ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
1llıal eylemekte olup maJları Avrupa'nın ayni tip mensu
~tına faiktır. 

l'elefon No. 2211 ve 3067 

"BOSPHORUS"motörii 26 
Ağustosta Dieppc ve Norveç 
limanları için yük alacaktır. 

" BAALBEK ,, motörü 23 
eylülde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla· 
rına yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci 

~; elgraf adresi: Bayrak lzmir 

,..-
"'" 

rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Bay Ede in tatil müddetini bitir
meden Londraya dönmesi mühim 

bir hadise addolunuyor 
-----------------------------~-~ ~ Fon Noraht da acele olarak Berlin~ dönmüştür; siyasi 

ufuklar yeniden kararmağa başladı 
Paris, 13 (Radyo) - S iyasi mahafilde vaziyetin yeniden karışacağı hakkında derin bir endişe baş göstermiştir. . 
Üç Alman gazetecisinin İngiltereden hudut harici edilmesinden doğan bu hadise, haddizatinde küçük olmakla beraber bır· 

denbire ehemmiyet kesbetmiştir. 
Von Nöraht ile Lord Edenin Berlin ve Londra'ya ayni zamanda ve vakitsiz olarak avdetleri hadisenin ehemmiyetine büyük 

bir delildir . 
Bu hadise de göstermektedir ki Almanya, makul ve istikrar esaslarına müstenit bir sulhtan kaçmaktadır. Almanya, beynel· 

mi lel vaziyeti azami derecede karıştırmak siyaseti i1e j müstemleke ve tavizat almak için çarpışmaktadır. 
Habeşistanı tamamen yutmuş vaziyette bulunan İtalyanın da İngiltere ile arasının düzelmesine imkan görülmemektedir. 

Bir Al an 
kaşifi öldü 

Berlin 13 (Radyo) - Alo
minyum madenini keşfeden 
kaşif Alfred Rohen 67 yaşın

da olduğu halde dün ölmüş-
tür_ 

T. Piyangosu 
- Başı 1 inci sahifede -

N~maraya 10 
bin lira 

12809 
ve 18679 numa 
raya 3 bin lira 
9688 ve 27101 
numaraya bin 
lira 
500 lira kazanan numa· 
ralar: 
107 279 1224 2379 

2551 3695 3993 4015 
4912 8185 5453 5473 
5551 5612 6235 6375 
7016 7331 8079 9594 
9694 10912 11399 12521 

12792 12829 14531 15325 
16837 20137 21801 23032 
23926 24200 24397 24779 
25131 25311 25833 28727 
28750 29671 30114 31017 
31181 31438 32199 32381 
32709 32994 33480 34642 
35290 35383 36065 36399 
36832 37071 37715 39210 
200 lira kazanan numa
ralar: 

70 332 1333 
4165 5526 7543 

2425 
7735 

9138 12520 13613 15546 
17639 19189 20409 21337 
22087' 23178 23506 24463 
26328 26364 26340 26423 
27040 28711 33133 34947 
35515 39482 39539 39985 

100 lira kazanan numa-
ralar: 
100 144 1299 1628 

2666 2869 3768 4459 
7477 7824 9109 11078 

11503 11511 11759 13106 
15198 15496 17902 18410 
18949 19364 19821 20108 
20252 20519 20773 21718 
22338 23211 23807 28038 
28146 30194 30584 30595 
30818 31473 32131 32879 
33832 34666 35510 36319 
36383 36527 37271 38417 

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

B. Mussolini'nin Döı--tler 
Misakı Planı 

••• 
Küçük devletleri büyük devletlere! 
müstemleke yapmağa müstenittir 

Paris 13 (Radyo)- İngilte· linde ittifakını icap ettirmişti. 
re ile İtalya siyaseti arasında Son İspanya hadiseleri, kü-
son zamanlarda husule gelen çük devletlerin bu endişelerinin 
yakınlaşma cereyanı, İtalya ne kadar haklı olduğunu gös· 
matbuatında "dörtler misakı,, termiştir. 
davasını yeniden alevlendirmiş· İspanyanın bir seneden fazla 
tir. kan ve ateş içinde kalması, 

İtalyan matbuatı, bay Mus- zengin madenlere malik olma· 
solininin teklif ettiği dörtler sından ve bu madenleri İtalya 
misakının Uluslar Sosyetesin- ve Almanyanın ele geçirmek 
den ve ittifak sistemlerinden istemesinden doğmuştur. 
daha müsmir olacağını iddia Franko, İspanyanın bir Al-
etmektedirler. man ve İtalyan müstemlekesi 

"Dörtlermisakı,, bütün Av- haline getirilmek üzere oldu-
rupa ve hatta cihan mukad- ğunu takdir edememiştir. İtalya 
deratına İngiltere, Almanya. ve Almanya dörtler misakı 
Fransa ve İtalyanın hakim ol- planının hakiki fakat gizli nok· 
ması demektir. Bu plan, küçük talarını "Berlin·Roma mihveri" 
devletleri kuşkulandırmış ve ile tatbika kalkışmış bulun· 
küçük devletlerin gruplar şek- maktadırlar. 

~~~~-------~·--·~···--... --~~~~-
Tramvay ücretle

ri tenzilatı 
15 Ağustostan itibaren tatbik 

edilmeğe başlanacaktır 
Elektrik kibvat tarifesinin timden iki kuruşa kadar ten-

Nafıa Vekaletince tasdik ve zilat yapılmıştır. 
iade edildiğini dünkü sayı· Konak-Karantina ve Güzel-

mızda yazmıştık. K.lovat ücreti, yalı-Karantina arası için birinci 
18,5 kuruştan 15,5• kuruşa in- mevki bilet ücreti 5 lturuş 75 
dirilmiştir. Kilovat başına ya- santim, ikinci mevki dört ku-
pılan iki kuruşluk tenzilat halkı ruşa indirilmiştir. İkinci mın-
memnun etmiştir. taka sayılan Konak·Güzelyalı 

Bu tarifeye göre, elektrikli için birinci mevki tramvay 
tramvay ücretleri de indiril· ücreti 7 kuruş 7 5 santim ve 
miştir. Tramvay ücretlerinde ikinci mevki beş kuruş 75 
yapılan tenzilat, 15 Ağustos- santime indirilmiştir. Bu tarife 
tan itibaren muteber olacaktır. 15 Ağustostan itibaren tatbika 
Tramvay ücretlerinde 75 san· başlanacaktır. 

-------••ıtı~--·~· .• _. _______ _ 
3 yaşında Göçmenler 

Bir ~ocuk boğuldu İki gün evel Selanikten 
lzmire gelmek üzere hareket 

eden (615) kişiden ibaret 

Yugoslavyalı göçmenlerin Urla 
tahaffuzhanesine gelmeleri 
bekleniyor. Bu göçmenler, 
serbest iskana tabi olacak 
ve derhal göçmenlik muame
leleri bitirilerek istedikleri 
yere gidebileceklerdir. 

Kemer deresinde feci bir 
boğulma hadisesi olmuştur. 

Kahramanlar mahallesinde 4 
numaralı sokakta oturan İs
mail Ç>ğlu üç yaşında Muzaf· 
fer, komşularının çocuğu Ke· 
maile birlikte mahallelerinden 
geçen Kemer deresinde gezi
nirken suyu kesilm i ş olan 
çayda ötedenberi kurumıyan 
bir su birikintisi içine düş· 
müş ve kurtulamıyarak boğul-

muştur. Zavallı çocuğun cese-

di dün dereden çıkarılmıştır. 
Müddeiumumilikçe hadise hak 
kında tahkikata devam edili
yor. 

Yugoslavya 
vapuru 

Hücuma maruz kaldı 
Belgrad 13 (Radyo) - Bir 

Yugoslav ticaret gemisi, Ce
zairden Jspanya limanlarına 

giderken asilere mensup tay· 
yarelerin hücumuna uğramış
tır. Bir harp gemisi tayfa ve 
kaptanları vapurda araştırma 
yaptıktan ve içinde birşey hu· 
lunmadığını gördükten sonra 
vapuru serbest bırakmışlardır. 

Bay Ubeydullah 
vefat etti 

İstanbul 13 (Hususi)- Say· 
lav bay Übeydullah ölmüş ve 
cenazesi Abdülhak Hamidin 
mezarının yanına gömülmüş· 

tiir. 
Bay Ubeydullah, istibdat 

devrinde Avrupaya kaçmış, 
meşrutiyet devrinde mebusluk 
yapmış, alim, fadıl ve milli
yetperver İzmirli bir zat idi. ...... 
Yeni tahtelba

hirlerimiz 
Belgrad 13 (Radyo)- Tür

kiye tersanelerinde inşa edilen 
üç denizaltı gemisi omurgası 
14 Ağustosta Istanb:ılda me· 
rasimle denize indirilecektir. 

Çatak köyü 
muhtarı 

Evinde uyurken 
katledildi 

Ödemiş kazasının Kiraz na· 

biyesine bağlı Çatak köyünde 

müdhiş bir cinayet ika edil· 

miştir. Köy muhtarı B. Meh

met oğlu Emin, gece evinde 

uyurken meçhul bir şahıs ta· 

rafından atılan beş taba:ıca 

kurşunu ile öldürülmüştür. 

Ödemişten aldığımız malumata 

göre cinayet esrarengiz bir 

mahiyet arzetmektedir. Öde· 
miş müddeiumumiliği ve jan· 
darına komutanlığı tarafından 
cinayet failinin meydana çıka· 
rılması için derhal tahkikata 
başlanmış ve bazı kimseler 
zan altına alınmınmıştır. Kati· 
lin, aralarında geçen bir mes· 
eleden muhtara kin ve inti· 
kam besleyen bir şahıs oldu
ğu tahmin ediliyor. Tahkikata 
ehemmiyetle devam olunmak· 
tadır. 

-· • Bayan Vil 
Esrar Aleminden Bir Nebze 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
- İngilizceden -- -6 

Bundan başka, bayan Vil, 
o çok esrarengiz halle, uçar 
gibi yürüyüşüyle ve vedalaş
madan, selam vermeden ayrıl
dıktan sonra, bayan Bangrey 
diğer bir komşusuna gitmiş ve 
o komşuya çoktan görmediği 
çok sevgili ve Vil adlı bir 
dostunun ziyaretini kabul et
tiğini de bildirmişti! 

Dahası var: Hadiseyi kızına 
da anlatmış ve kızı bayan Vil 
ile görüşenediği için çok mü
teessir olmuştu ve kızına: 

- Maamafih kızım, bayan 
Vilin gieerken bana veda et
medi, selamsızca gitti demişti. 

Kızı da: 
- Anneciğim, bu da gös

teriyor ki bayan Vil tekrar 
gelecek bizi görecek cevabını 
vermişti. 

- Ummıyorum, çünki bana 
tekrar geleceğini söyledi. 

- Hayır anneciğim hayır .. 
Tekrar gelmesine imkan yok· 
tur. 

- Hakkın var! 
Bütün pazar bayan Bangrey 

sevgili bayan Vilin vaziyetini 
tahlile uğraşmış, halindeki 
fevkaladelik ve garabeti halle 
çalışmış idi. Uzun bir ayrı· 
lıktan sonra olan bu müla
katta Bayan Vilin bilhassa 
"Ölümün kitabı" ndan bah
setmesi de bir mesele teşkil 
ediyordu. 

Bayan Vilin kardeşi , Bayan 
Bangreyin hemşiresinin hort-

5 milyon lira çalan 
Amerikan haydudu 

yakalandı 
(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 

Çekoslovakya hükumeti mah· 
keme kararile Zipkoyu, Avus· 
turya hükumetine teslime karar 
vermiştir. Zipko birkaç sene 
f!vvel Viyanada işlediği cina· 
yetlerden dolayı muhakeme 
edilecektir. 

Diğer taraftan dünyanın her 
tarafından bu azılı haydudun 
teslimi hakkında Çekoslo· 
vakya hükumetine talepler ı 
yağmaktadır. Bu meyanda 
Fransa, İtalya, İngiltere, Mısır, 
Çin, Amerika, Cenubi Ame· 
rika hükumetleri Zipkonun 
iadesini istemişlerdir. 

150ton üzüm 
Dün sevk edildi 
Üzüm kurumu, Avrupa mem

leketlerine yaş üzüm sevk ve 
ihracına devam etmektedir. 
Dün de limanımızda bulunan 
İsveç bandıralı Bardelat vapu· 

runa Hamburg için 150 ton 

yaş üzüm yüklenmiştir. Bu 
üzümler, Hamburga kadar va· 
purun soğuk hava deposunda 
götürülecektir. 

••••• 
Bu sabahki yangın 

Bu sabah Eski bitpazarının 
arka tarafında bir dükkandan 
yangın çıkmıştır. 

Yangın, yetişen 
tarafından hemen 

ıtfaiyemiz 

söndürül-
müştür. Gazetemiz makineye 
verilinceye kadar yanhın hak· 
kında daha başka tafsilat alı· 
namamıştır. 

ladığını meydana çıkardı 
duyunca, fevkalade bir hidÔ 
ve teessürle hemen Bangrt 
lerin evine koştu. Hiddeti 
den titriyerek Bay Bangre' 

- Zevceniz sinir buhr8 

geçiriyor; ne söylediğini b 
miyorl Hortlaklar, köhne 
tapların sahifelerinden bsŞ. 
hiçbir yerde mevcud değild 
Dedi. 

- Fakat bayan Bang~ 
birçok tefarrüatı da ileri s 
mektedir ki bunların reddi 
inkarı mümkün değildir! , 

- Yalan söylüyor. Yalan 
Bayan Vilin kardeşi bU~ 

söylemekle beraber, bBf 
Bangreyin kocasından l 
çektiğini ve kocasının sert 
tuhaf tabiatlı bir .adam ol 
ğunu düşündü, vaziyeti tıı~ 
ıçın: 

- Maamafih, sinirli bir ~1 

dın mazur görülebilir. ~Jı 
bilir, sinir buhranları arasıP ~ 

~e.~e~ hiss:t?1iştir; b_ö~I:ce ~1 
olu ıle mulakat ettığını 
sanmış olabilir dedi. ~ 

Bay Vil, hemşiresinin h0 ı 
ladığı şayiasını çıkaran bsY~ 
Bangreyin biran evvel teda~1': 
iki asabiyeci doktor tarafı; 
dan muayenesi lüzumuna k9 

tıl Fakat.. Bayan Bongre~ 
verdiği tafsilatı ve bilh~ 
mücevherat hakkındaki ha ~ 
leri duyunca kendisi de ş 
heye düştü; bukadar taf 
ve haki kata uygun şekilde~ 
ler karşısında hemşiresini~ 
dükten sonra bayan Bong 
göründüğüne inanmağa bJ~ 
dı. Bununla beraber, b0 ~ 
bir ihtimali vicdanına haııtl, 
tiremedi bunun İçin de ııı'ıı 
tıkasının papasına müraca' 

karar verdi ve kararını ta~ıt' 
etti, hemşiresinin mezarı 11 ~ 
rinde müessir bir iki d 
okumasını da rica etti. 

Vilin kardeşi : 
11 

- Benim bildiğim bortıı' 
mak yoktur. Maamafih .. ~~ 
bile, hayatında çok kotıl fıO 
yapanlar hortlarlarl Esase11 r 
böyle bir şeyi hiç kabul 

memektedir. Dedi. 

Vaston da : , ıe 

- Vakıa doğru; fen b0lifı 
bir vaka kabul etmemekte si 

fil' fakat fennin kabul etııı~ ba; 
hortlamanın mevcudiyetirı1 tlef 
bütün reddedemez. Hayale 

için de böyledir. Dedi. .
0
,-

- Bence hayaletler d~i;dir 
nılacak şeylerden değ'·ııi'lı 
Bunları yalnız hastalar, 61 di'' 
ve isterik olanlar görmekte 

ler. 

Böyle. Maamafih her~ 
şımn günahlarını bileıtl~ ,e 

• 1 
Vakıa bayan Vil çok dı~ . 

d I· 
hayırseven bir kadın e 

* * * eict 
Hadise üzerinden el' r~~· 

zaman geçmiş olma~~~a bSi9~ 
men şimdi, bayan Yıl ı~·ıdil~· 

d··ru 
Bangrey tarafından ö~. u bBş~B 
ten sonra görüldüğu ~ k~ı~· 
bir tabirle hortladığı~ , 8 ,,;çı~ 
daki iddiasına bay Y1

\
11 

0
rof11· 

bn kedar kızdığını an ıy ~r) 
( Arlc..ısı 11 •ı 


