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Viyana 12 - Başvekil : • _ yardım etmekte olduğunu ı kaçak telsiz kullanmak, silah 
Avusturya • Alman itilafının söylenmektedir. .. 
metnini görmüştür. Başvekil Viynmt 12 - Almanya 
ayni zamanda imzalanan ~. ile Avusrurya arasındaki 

Avusturya • Almanya itilaf- ·, mukaveleye göre, Almanya 
namesi dolayisile Duçeye Avusturyauın tam hakimi· 
aşağıdaki telgrafı gönder- ,YCtİrıi tanımaktadır. 
miştir. B~şvekil Şuşing radyo ile 

Bu fırsattan bila istifade neşrc;dilen beyanatıııda A· 
pek samimi olan şah~i dost- vusturya anlaşmasının Av· 

1 deposu teşkil etmek, umumi 
tez ıhürleri bozmak için gaz 
kuHanmak, Avusluryanın umu 
mi vaziyeti aleyhinde kulak
tan kulağa propaganda yap· 
mak, Avusturya alyehine 
gizli İstihbarat yapmak bü
yük cezalara çarpıln•ağa se
beb olacaktır. 

luk hissiyatını bir kere daha rupa sulhunun sağlam!aşması 
tekrar eden ve zatıdevlet· l için bir teşriki mesai oldu- Viyana 12 - Almanya ile 

k ı_ gv JnU kaydetmı·ş ve bu an· Avusturya arasında it ılafna· SiNEMA YILDIZLARI Gl-lerile tamamile mutabı Ka-
larak Roma itilafları esasıoa ]aşmadan fevkalade memnun meye göre Almaııyadan BI ÖPMIYORMUŞI 

d · b ı· · old11gv unu söylemistir. Avusturya ya seyahat eden- • 
istinat e en mesaı ir ığme ~ ık· senede karı 
devam edeceğimi temin ede- ŞiDDETLi BiR KANUN lerdeo, Almanya tarafından 
rim. Musso)ioi verdiği cevap· Devletin müdafaası hak- Hlmmakta olan vergi tedricen s nı bir kere 
ta Roma itimadına telmih FON PAPEN kında bir kanun kabul edil- kaldırılacaktır. K11pah mahaJ-
etmiştir. lektif emniyet aleyhine çev· miştir. Bu kanun hükümete lere yapılacak tezahürlarde Öomemİ~! 

Paris 12 - Populer ga- riJmiş bir taarruzun ilk mer· büyük salahiyetler vermekte, Alman vatandaşlarının gamab "6 
zetesi bu itilaflardan bahse- halesi olduğunu bu taarruza suikasdlar, muhabere nıüna- haç işaretini taşımalarına Kadın da doğru mah-
derken, bu anlaşmanın kol İtalyanın bütün kuvvetile kale vasıtalarmın tahribi müsaade edilecektir. kemeye koşmuş 

.......................................................................................... 0. .................. . 

~ON ÇEKiLEN l{arataş cinayeti nası] işlendi? ı INGJLIZ KRAL 1 Boşanmak isti-

PıyangO Şakir Eminen·n kafasını kese- F dvard yorum diyor! 
rle sıl delik deşik etti? Fransanı Kan öP2~.:iı~ı~.vıF~~A~Ev Bu sefer şehri

mizde talili Çok 
J Een son nunıaralan . 

ven,1oruz 
"' 

50000 Lira 
11286 

Numaraya isabet etmiştir. 
Bu biletin son iki rakamı 
olan 86 ile nihayet bulan 
biletler 2 lira amorti kazan· 
mışlardır. 

12000 lira kazananlar 

23900 
10000 lira kazananlar 

6340 
3000 lira kazananlar 

14039 
1000 lira kazananlar 

19812 
lSOO lira kazananlar 

19196 809 21982 22335 
9246 29127 11709 21420 
250 11527 25072 10108 

14569 20385 18992 16698 
7978 11357 15374 
200 lira kazananlar 
2383 9553 15948 28151 
7883 1006 3190 20540 
6281 22535 13813 2383 

21566 16150 29716 6991 
4673 19086 24365 15061 
424 20917 19646 5707 

16958 29554 24598 22226 
1184 222 29467 25278 
5862 24849 19628 7249 
100 lira kazananlar 
4588 17251 8689 24502 

11851 29955 16905 6295 
23450 28999 21949 18636 
5154 9487 19502 5597 

19721 17753 99ı4 607 
- Sonu 4 üncüde -
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0000 MUHAKKAK LAZıM 
şehrine' gidiyor DEGILDIR •• anç ı , şup-

ve 
. , 

cınayet . .. 
B ha keser e vurdukce an

nem c n çekişiyordu 
Karataşta işlenen feci ci- ı - oturan _Şakirin ~arısı 

nayeti ilk defa biz haber Emine 32 yaşında, Herman 
vermiştik. Bu tÜyler örpertici -Spire;-tütün -mağnasında 
cinayetin iç yüzü en taş yü- çalışan bir İşçi lrndındır. Ko· 
rekJileri bile müteessir ede- cası Şakir beŞ--sene evvel 
cek kadar hazin ve feci ha- gece bekçiliğinden çıkarılmış--
diselerle doludur. veô;8kitttÔ .. buf iş°Siz " ğez· 

Karataştn Yeni Türkiye miştir:- Bu ailenin e;-büyük: 
sokağında Yanık kilisede 1 -- ..:.. Sonu 4 üncüde-:_ --

•••••• .. •••••••••••••• ............................. .. 
Sa d t • • 

ışes 

Kendisinden önce vatandaşlazını mes'd ve bahtiyar etmiş
tır. Birinci keşideden itibarnn " Saadet Kişesi ,, kendisine 
ayırdığı 11286 numaralı 50,000 liralık bileti bu keşidede 
seyyar elbiseci Atıf refikasi Rukiye ve şeriki Hikmete sat
mış ve elli bin lirayi _bu talihli yurddşlara tediye etmiştir. 

Bu uğurlu ve saadet getiren gişeden bilet alan altı va-
tandaşımız ayrıca beşer yüz lira kazanmak suretile ı efab 
ve saadete kavuşmuştur. 

Kazananlar ile Saadet gişesi sahibi bay Hasan Tahsini 
özyürekten ve can ve gönülden kutlularız. 

Paris hukuk mahkemesi 
l)aniı:narka prensesi çok garip bir boşanma dava-

ile ıni evlenecek? sını tetkik etmekle meşgul-
Londra 11 - Resrııi tek- dür. Davacı genç bir kadın-

ziblere rağmen ısrarla devam dır. İki sene evvel evlenmiş-
eden bir şayiaya göre, kra" tir. Kocası vakit ve hali ye· 
Jın samimi ve yakm dostları rinde, çahşkar. ailesine mu-
taç giyme merasiminin yapıl- habbctli bir gençtir. Fakat 
öi~sında~-ö~ evlenmesi kadına nazaran çok büyük 
için hükümdar n;zdinde te· • bir kusuru vardır: Öpmekten 

- Arkası 4 üncüde - • - Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
0000~~~~~~~ 

Karşıyaka ın et derdi 
halledilmelid~r. 

nımn arşıkayada Emniyet sokağanda 3ıı numarada oturan 
WUJill Osman Sezai adlı bir kariimiz, Karşıyakanın ezeli 

bir derdi olan et meselesinden yana yakıla bahsediyor ve 
diyor ki : 

Geçen Pazar günü Karşıyakanın Örnek köyü pazarından 
evimin haftalık ihtiyacı için dört kılo et aldım. Evime on 
adım kalarak sivil bir şahıs elimdeki et sepetini tuttu ve 
bu et kaçaktır bunu müsadere edeceğim diyerek sepeti 
etle beraber Soukkuyu polis karakoluna götürdü. Orada 
hazır bulunan Belediye zabıta memurlarından birisile bera· 
ber eti ahp gittiler. 
Düşümdüm pazardan et a!maktaki mahzur ve manii, hiç 

bir mana veremedim. Et almak yasaksa niçin satılıyor? 
Değilse neden müsadere ediliyor? Edildise bu et nereye 
gidiyor? Ben hakkımı kimden arayacağım?. 

Kariimi2 bundan sonra yapılan haksızlığın telafisini 
istemektedir. 

Örnek köyünden et alan Karşıkalılar Soğukkuyuda mez
baha resmini vermeğe mecbur tutuluyorlardı. Sonra vilayet 
bu mecburiyeteti kaldırmış idi. Bu karardan sonra serbet 
olarakta Örnek köyünden et alabiliyordu kimsenin etidc 
müsadere edilmiyordu. Kariimizin bu mektubu bu yasağın 
tekrar başladığını öğretiyor. Böyle olsa dahi kariimizin eti
nin müsadere edilmesi doğru değildir. 

Karşıyakanın hemen hemen nısfı et ihtiyacını Örnek kö
yünden tedarik eder. Belediye bu kararı halkm lehine mu-
hakkak surette tadil etmelidir. Halk böyle istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Aşk Gecesi 
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Nevin bugün seninle 
- Ne var yavrum. 
- Yalvarırım Esat. Bu 

romanında benden şikayet 

etmiyeceksin değil mi?. 

- Söz ver Esat. Her sa
tırın benim için nekadar 
elemli bilirmisin?. 

Durdu. Yalvarır gibi boy
nunu eğerek genç adamın 

gözlerine baktı. Esat bu ba
kışlar altında kendini tuta· 
madı. Bir sıçrayışta onu ya
kaladı: Hırsla öptü: 

- Hayır yavrum dedi. 
Rahat edebilirsin .. 

Sonra manalı bir tarzda 
sözünün arkasını tamamla
mağa çalıştı: 

- Seni üzebileceğimi na
sıl ümit ediyorsun?. Haydi 
böyle şeyleri bırak da yanı
ma gel. Beraber yazımıza 
başlayalım. Ay ışığı bize 
yetişir .. 

Yanyana yaklaştılar. Kol
ları birbirlerinin boynuna 
dolandı. Biraz sonra beyaz 
sahifelerin üzerinde siyah 
gölgecikler uçuşmağa başla
mıştı. Esat dudaklarını büze
rek mırıldandı: 

- Kim demişki ğözler 
aşkın birer aynası değildir .. 

••• 
- Esaaaat ... 
Esat kürekleri bıraktı. Ba

şını geriye çevirdi. Gayri 
ihtiyari sevinçten gözleri 
parladı: 

Bonjur Nevin .. 
- Nasılsın?. 
- Şöyle, böyle .. 
- Kayıkla ne yapıyordun? 

Balık avlamağa çıkmış-
tım. 

Tutabildin mi?. 
Ona şüphemi var. Hem 

de ne büyük ... 

- Kefal mı?. 
- Evet. 
Esat balık sepetinden bü

yük bir balık çıkararak gös
terdi: 

- Nasıl?. 
Kıvrak bir kahkaha Nevi 

nin dudaklarını şuh bir tarz
da kıvırdı: 

Çok güzel tebrik ede-. 
rım .. 

Balık avcılığuna mı?. 
Evet. 

Bu defa Esat güldü: 
- Tebrik etmekte hak

lısın. Çünki öyle bir balık 
avladım ki?. 

- Bakayım. 

- Karşımda duruyor. 
Nevin birden cümlenin 

manasını kav. adı ve o anda 
yanakları 'kızardı. Zayıf, utan 
gaç bir çocuk gibi kelimele
ri teker teker fakat titreye
rek yavaşça söyledi: 

Yazan: EROL TEKiN 

gezn1eğc gidelim n1i? 
- Demek alay ediyorsun? 
Genç romancı yaptığı şa· 

kanın fena netice vermesin
den korkarak atıldı: 

- Hayır, hayır Nevin .. 
Ne kadar yanlış düşünüyor
sun?. 

Sonra küreklere asılarak 
banyoya yaklaştı. Elleriyle 
parmaklığı tuttu. Başını yu
karıya kaldırdı: 

- Nevin bugün seninle 
gezmeğe gidelim mi?. 

- Susuyorsun işin mi var? 
- Hayır. Fakat yine mi?. 
- Demek bıktın. 

- Hayır, bayır Esadım. 
Onu söylemek istemiyorum. 
Gündüz acaba nereye gide
biliriz?. 

- Korktuğun yalnız bu 
mu? 

- Evet. 
- Öyleyse k~lay. Söyliye-

yim. Güze! Yalının arka ta· 
raflarından dağa çıkarız. 

Genç kı z biraz sessizlikten 
sonra: 

- Peki diyebildi. 
Esat ellerini kalçasına da· 

*** 
yayarak bol bol güldü: 

- Aman Nevin dedi, Bu 
halline ne kadar hoş oldun . 

Nevin önündeki dik top
rağa baktı. Bir türlü bunun 
üstüne çıkamıyordu. Ne ka
kar çalıştıysa fayda vermedi. 
Halbuki Esat bir sıçrayışta 
kendini orada bulmuştu. Yal
varır gibi boynunu büktü: 

- Çıkamıyorum işte. Ne 
olur bana yardım et .. 

Esat hiç aldırış etmedi. 
Yine gülmekte devam etti: 

- Haydi bir gayret .. 
Nafile .. İşte genç kızın 

yaptığı Lu sayısız yaptığı bu 
hamlelerin en sonancusu da 
boşa gitmişti. Şimdi ne ya
pacaktı?. Suratını asarak 
omuzlar ını kaldırdı: 

- Esat dedi. Geriye dö
nüyorum. 

Genç adam birden elini 
yukarıya kaldırdı: 

- Yok yok öyle şey ol
maz .. Haydi gel de şu elimi 
tut bakayım. iki elini uzattı. 
Nevin bunları tuttu. Esat 
bütün kuvvetini toplayarak 

hızla onu yukarıya çekip 
aldı: 

- Nasıl dedi. Keyfin ol
du mu? 

- Senin yanında daima .. 
Esat eğilerek avucunda 

hala titrek bir yavru gibi 
duran elleri uzun uzun öptü. 
Sonra koluna geçerek be
t'aber yürümeğe başladılar. 

( Arkası var) 

Zahire Türk Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden: 
Şirketimizin 20 Mayıs 1936 tarihinde fevkalade suretinde 

toplanan hissedarler umumi heyetince şirketin feshine ve 
muamelatının tasviyesine de birinci Kordonda İş hanında 
avukat bay Nuri Fettah Esenin tasviye mumuru tayinine 
karar verilmiş ve bu karar usulen tescil ve ilin edilmiş ol
duğundan şirkette alacağı olanların nihayet bir sene zarfın· 
da evrak ve vesika lazımı ile tasviye memuruııa müracaatla 
alacaklarını ispat etmeleri lüzumu ilan olunur 1996 

3 T. 8 T. 13 T. 

Dul ••• Güzel ••• Ve Zengin kadın! •• 
.. oo .. 

Parisin Devrişi dolandırı· 
cılıktan mahkum oldu! 

lsmail Derviş, evet ne 
Mevlevi devrişi ne de sair 
mülga tarikatların dervişi de
ğil; sadece kadınların başını 
döndüren, baıtan çıkaran bir 
Mısırlı! Paris ceza mahke
mesinde dolandırıcılıktan 18 
ay hapis ve 1500 frank para 
cezası ile 284,000 franklık 

tediyesine mahkum edilmiştir. 
Bu muhterem ( ? ! ) Devriş 

kimdir? 
Aslen Mısırlıdır, hali 45 

yaşanda güzel bir erkektir! 
1934 Senesinde Piyerloti 

vapuru ile şarka giderken 
Devriş lsmail madem Burden 
Dö Seyyen isminde dul 
ve güzel bir kadınla tanış
mıştır. Bu kadının en başlı 
hususiyeti güzelliğinden ziya
de dul ve.... Kafi derecede 
zengin olmasıdır! 

Güzel Devriş ile güzel ve .. 
Zengin dul madam Burden 
arasında münasebet ve dost· 
luk pek çabuk inkişaf etmiş 
ve birbirleriyle nişanlanmış
lardır J 

Derviş. müteveffa Kral 
Fuadın yeğenlerinden birsi 
olduğunu söylemişti: çocuk
ken sarayda [ İstanbul saray
larında değil, Kahire saray
larında] büyümüş, güzel sul
tanlar, birer huriyi andıran 

odalıklar, kral ve pernslerin 
bin diyare mensup azgın ka
dınları, nedime ve hatta hiz
metçi kadınları bu Dervişe 
pelC çok ve kıymetli hediye
ler vermişlermiş ... 

Bu hediyelerin çoğu hali 
. . . . bilmem ne s rayında 
dururyomuş! Böyle nan ve 
nimet içinde, şarkın en 
lüks ve esrarengiz saraylar
da büyüyerek yetiştiği zaman 
İsmail Dervişin Mısır ve Os· 
manlı hükumeti nezdinde 
mevkii ve nüfuzu çok yük· 
sek olmuştur. İstediğini pek 
çok olan yüksek mevkili ta
nıdıkları, olmadığı takdirde 
saraylardaki tanıdığı · kadın
lara yaptırırmış 

Ne ise .. Bu yaldızlı rüya
lar içinde Pier Lotinin Akde
niz seyahati çabuk bitmiş, 
Pirede madam Burden İsma· 
il Derviş birbirlerinden ay
rılmışlardır. 

İsmail (Derviş Atinadan 
lstanbula gitmişti. 

Fakat madam üzerindeki 
tesiri çok büyük ve esasla 
olmuştur. Bunun için sevda
lılar münasebetlerini mektnb
larla idame, çok ateşli hasret 
ve aşk mektubları teati et
mişlerdir! 

Aradan bir mü.:ldet geç· 
tikten sonra, sevdalılar Pa
riste gene buluşmuşlardır. 

lsmail devriş bu defa eski
sinden güzel, kibar ve şıktır! 
Madam 1 •maili görünce ağ
zının ıolannıasının önüne 
geçememektedir. 

İsmail derviş güul dula: 
- Müjde ! Demiştir. Mu· 

vaffak oldum. Azami bir 
muvaffakiyet... Osmanlı hü
kômeti bana hususi bir vazi
fe verdi.. Hem de mühim bir 
vazife.. Paristt: hazine bono· 
)arı muamelatına bakacağım. 
Nakliye sefinesi de sahn ala-

cağım. Bir de tahtelbahir si- rarken akıl ve mantık bü· 
pariş edeceğim.. kümsüz kalır. Madam Bur-

Madam, Parisli dilberlerin den de güzel Mısırlıya Parasını 
çok olan kahkahalarından vermiş, Derviş te "ne sıhır· 
birisini salıvermiş: dır, ne keramet el çapuklu-

- Desen ya.. Bir filo sa- ğu marifeti " fehvasınca bu 
tın alacaksın f· Demiş.. parayı çapucak eritmiş! lbti-

- Alay etme allahaşkına.. yath tedbir almak, daha doğ-
ru zecri tedbirlerden musun 

fş çok ciddidir. Bu işlerden 
kalmak için İsviçreye kaç• 

hisseme büyük bir komisyon 
mış. Fakat yakayı çabuk ele 

düşecektir. Evlendiğimiz za-
vermiş, mahkeme huzuruna 

man... Otolarımız, konağımız 
çıkarılmıştır. 

lüks bir bahçemiz olacak.. tsmail Derviş, sakin ve 
Fakat ... Bana küçük bir yar· · masum bir tavırla sanki bir 
dımda, bir lütüfte bulunur- harb şaiiri kaside okuyor.nuş 
musunuz ? Sizin .... Bankanız- gibi: 
daki 284,000 fırankhk mev- - Madam Burden beyhu-
duatınızı bana ö~ünç.. Se- de telaşa düştü. Ben kendi-
nedle verirmisiniz ? Benim sini almağa hazırım l 
param, ilk hamlede lazım Demişse de, Artık mavalını 
olan sermayeyi temin ede- dinliyecek dul kadın kalma-
miyor. Mısıra gitmeğede mış ve Madam Burden para-
vakıt darlığından imkan yok- sını istemekte ısrar etmiştir. 
tur. Bu para, biçşüphesiz Netice: İsmail Derviş yu· 
bize yüz mislini getirecektir. karıda yazdığımız şekilde 

Sevdanın ateşi saçağı sa- mahkum olmuştur. 
000000000000000 

Olur şey değil ... 
Umumi Harbden Kalan 100 
Türk Fransada esirlik yapıyor! 

İstanbul - Balıkesir Sındırgı kazası posta telgraf mü
dürü Son Posta gazetesine bir mektup göndererek şayanı 
dikkat bir ihbar ve iddiada bulunmuştur. 

Bu zat mektubunda Fas çiftliklerinde umumi harbten kal
ma yüz kadar Türk esirinin bulundnğunu bunların mütekait 
Fransız zabitleri nezdinde esir olarak kullanıldığını, oradan 
kaçıp gelen Yaşar isminde bir esirin ifadesine atfen bildi
riyor. 

Yine ayni zat mektubunda kain biraderinin de bu esirler 
arasmda olduğunu Fasın TEZRA kasabasında bulunduğunu 
bildirmektedir. 

İzmit kağıd fabrikasında 
acıklı bir facia oldu 

[{e.ndisini kayışlara kaptırarak parçalanan genç 
lzmit - Bugün kağıd fabrikasında bir facia olmuş, fab

rikada çalışan gençlerden Faik isminde biri kendisini 
fabrikanın kayışlarına kaptırmtş ve bi~ anda parçalanmıştır. 

Fabrika bununla dördüncü kurbanını vermiştir. Müddei 
umumilik fabrikada tahkikata başlamıştır. 
----------00-----------

Fransız meclisinde çok komik 
bir hadise oldu 

Fransız parlamentosunda ı liğini elden bırakamamış: 
buğday meselesi mevzuu hah- - Yanlış söylemişim, ba-
solunuyormuş. Meb'uslardan bamın annemi aldığı tarihte, 
genç ve şık olmakla maruf demiş ve sonra, dinmiyen 
bir tanesi söz almış. Uzun alkışlara hayran hayran bak· 
uzun fikrini müdafaa ettik- tıklan sonra: 
ten sonra, size bir çocukluk _ Arkadaşlar beni kepaze 
hatırası anlatayım demiş ve ettiniz ya ... Demiş ve mec-
söze başlamış : 

listen çıkıp gitmiş. Bu meb'-
- 1s70 de... us bir haftadan beri meclise 
Ortalığı bir kahkaha tufa· gelmiyormuş. 

nıdır kaplamış. Genç olmak ___.. ~ 
iddiasında olan meb'us bir
denbire kırdığı potu anla
mış. 

- Acele etmeyin baylar 
demiş. 

Ve ilave etmiş; 
- Yani babamın doğdu

ğu tarihte ... 
Arkasını söylememiş, bu 

sefer bütün meclis azaları 
alkışlamağa "bravo.. diye 
bağırmağa başlamışlar. 

içlerinden biri " demek 
peder de sizin yaşta imiş ! ,, 
deyince, meb'us gene pitkin· 

Be A A 

ırama ••• 
Brezilyada M.·Gabor Mol

nar isminde ve Brezilya dağ 
ve ovalarını en iyi bilen bir 
adam, Macar tabiat müzesi 
namına emsali az olan böcek 
ve haşarat toplamağa gelen 
bir heyetin reisliğini deruhte 
etmiştir. 

Bu adam, Macar heyetini 
en nadir böcek ve haşarat 
bulunan yerlerde gezdirecek
tir. Fakat iki seneden beri 
iki gözü de kör olmuştur. 
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DÜNYAI>) 
Neler ol•1°t. 
Mukaddes fıay~anll 

Hindistan şehirle~ 
boş dolaşan h•Y'~d 
dır. Bu hayvanlar Jll 
tir, kimse olmara do. e 
fakat onlar istedik)eriO 
konurlar, istedikleri~ 

Meseli bu mukad el 
vanlardan bir inek, 0

:.., 

bir mağazanın k•P 
başını uzabk bir to.oaı 
alıp giderse, maiaSS k 
sesini çıkarmaz ve 

bahtiyar sayar. kat 
Gelgelelim bir •'11 

çenlerde bir ineği ~ 
mek için kendini 5""ç 

muş. 

Adancağız adJiyeJ' 
meden önce bir çaycı1• e 
miş bir çay ısmarlaııııt f 

kını ar kasındaki oıa••>" • 
rakmış, ç.eyını içoıe~e ek 
mış. Bu sırada bir ıo 1 
şını pençereden uıabP 
katın kiğıdlarını~ h•P0

' 

pur yamiş .. \ bit 
Avukat arkasında 

şırtı duyup döndiliiİ. 
inek son kağıdı kemırlll 
meşgulmuş. 

*** 
Şarlo Anna~d~ 

Şarlo Hindiçioiye bır 1 

hat yaptı. Anoaoıd•bur 
kendisini büyük tez• 
karşıladı. Bilhassa çocll e 
sevinçleri görülecek t 
Yalnız Şarloyu filimde 
dükleri kıyafette görelll 
lerine müteesaiftirler. 

Annnam imparatoru ili 
Dai artisti kabul 9e 
etti. • 

İlkbaharı görflll 
adam 

Pragda Oskar • 
adındaki adam ilkbabat 
rettir. Sebebi?. 

Yapraklar yeşerib, 
ler ötmeğe başladığı ,ıt 
da hapishaneye giriyor· 
rib bir tesadüfle bet ~et 
beri her 21 Marttall 
Hazirana kadar :h•P;' 111 
kum edilen bu • 8

0 
senedir ilkbahar yii• 
memiştir. 

••• ıı 

l\1ahkeme huzuru 
Kral b• 

Kopenbag evrak ,-
sinde araştırmalar Y'to 
tarihşiuas bir dosya . 

1846 senesinde, b•'
1
, 

ile başvekili mabkellle 

rilmişler. .. ok d 
Kral Amerika kuÇ I 

Jetlerinden birinin kı:.' 1~., 
vekili ile beraber k~111 

td'' 
devlet kralını kal eye 
suçlu olarak mabkeOJe ; 
kediliyorlar. Mabkellle fi 

· ot• larına karar verıf 

Danimarka kralı 111 
0 

kralın yetmiş yaşıod• 
sını nazari dikkate t 191 
idam cezasını milebbe 

tahvil ediyor. >-" 
O zaman vasati 1'e" 

Danimarka mii~ 

Satılık a 



4 - -\•tiil, Buruşuk, Yanık hiç bir şey bırakmaz. Cildi besler. Tabii güzelliğini artırır. 

40 renk üzerine Kız markalı 

markalı "ARTı,, kumaş bo
yası 15 lrnruş 

epo: S. Ferit eczacıbaşı Şifa eczanesidir 
Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

Doktor 

Af.Şevki Uğur 
~ ~~. Dahili hastalıklar nıütehassısı 
~b •ab:~anın Ham?urg ürfiversitesind•~w okumuş. Hastalarım 
~ttrı saat d~.rnza kadar ve ogleden sonra birden 

t't lıay,~eheleri dahi muayene ve tedavi eder. 
1 kat c anesi : Beyler skağı bay Memduhmı labrotu-

~ıbAkcj~ıııında 36 numaralı muayenehanesinda. 
ha,~et, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 

~ ••klan, mide, barsak ve böbrek hastalıkları ] 

'ılı~Yon, otobüs ve otomobil 
Yaıı!~lerinin nazarı dikkatine 

. '&-ınız kaynaklardan şikayet etrneyiniz 

~ ' 
~hlır l 
~~titilın~Paport tarafından büyük bir kıymetle;A;rupa

~~ ~k llon ş. olan ve " Goo Divear ., usulile mücehhez 
, ~ta11 'Ytıak

18teın. kaynak makinesini dükkanımıüa getirdik. 
d~. · oto bu rnakınesile atelyemizde tamir edilen tayyare, 

~--t~ıç tlb· s, otomolil lastikleri belediye su hortumları 
~~ oı,t<lkseferi ve kavuçuktan mamul bil'umum eşya 
~t • .,'ta• p Yapılmaktadır. Atelyemizde yapılan kaynak-
,"Qr' ar · d 'ıaı 'lıtıı a ıa e edilir. 
~.1~ kaf~;.ven_ muhterem müşterilerimizin tecrübeleri 

~'tlı ll 1 .ır. Ismetpaşa bulvarında ütücüler sokak No. 
Shk kaynak atelyesi : Ali Uğur 

Ver}i 1~- k ., -1 ur sanayı, mamu atı 

~ Qszr sandalya 
\:~~t(l s . 
, 11t9Pr,kı anda ya 
~~ taPıl annda yetişen Çavdar 
~~ ltJ:ın ve yüzlerce ren ,her 

\ ~"' tk 8, lı~ yetiştirdiği yerli 
~~ .t'Rb~ayı ınamulatı hasır san 

t ~t ~Çİ•itıe etmek memleketine 
~ iç- tltıet ve sanatkarına yar

\~ "~tl Pllnt etmek demektir. 
~)tl arı olon yırtmaz serbest 

tt11 tt sene . h 
"~ıı e ta .. b Ye garantı asır 

"e p g et ediniz. - -
erakende satış lsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 

~ -= karşısında sandalyacı Muiz. 

\\. ~dıniılar Okusun 
~t~~ ')e eklam değil bir hakikat 

\M ')~ I~ \re 
'~ ~!\: ~'ldlltı ınısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
-,. 11--i 'ti l!ıadan ala- cağını1 yer: 
~~nke~ul~arı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
~ b· bcaretltanesidir. 

t( 
« 
t( 

• ay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

hastalıklar mütehassısı 
tC Basmahane istaayonu karşısındaki Dibek sokak b şın

da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
akşam saat 6 ya kadar bastalartnı kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yGpı1ması liizımgeleıı sair 
tahliJat ve mikroskopi • muayeneleri ile veremli hasta

« )ara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- » 
+c sinde muntaz man yapılır. Telefon: 4115 
«)$)$ )$ :\a.C lPLC!:\C~ '/: ~~ ,,:~ 

içenler bilirler 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını tenıin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı ve B·ı ur 
rakılarıdır. 

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ıarm ihtiyaçlar1 

olan sandalyaları :f~~~~~ 
Taşçılarda 21 No. d 

Sandal ya 
c.;yapımevinde çok ' ' 

ehven (fiatle satıl
~aktadı;:--~ 4 ... 

13 Temmur 

Elhamra Tel. 
2573 

İdaresinde Milli Kütüphane sineması 
M Bu gün 

lki .. büyük film birden 

1-Sevginin Sesi 
İean Kiepoura - Martha Eggerth ve Avrupanm iki 

meşhur komiği Paul Hörbiger - Paul Kemp 

2 - N. Çİ .. LDÜRDÜM ! 
4< Maney Karroll - Gary Gıand 'f. 

B Duhuliye 20 kuruştur. ! 
« ~ 
t( 4,30 da Niğin öldürdün - 6 da Sevginin sesi 7,45 de >+ 

Niçin öldürdün - 9, ~ 5 de Sevginin sesi )fı 
~>$'$ ~:,,: '4t~~ ~ ~il~ ~~J$JAC~JAC~~i'i 

Zengin kişesi 
'fürk Hava Kurumu 

İ. Na On 
z~ngin olmak istiyor.sanız hiç durmıdan ( ZEN GIN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olma!< üzere güııd_ on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet sabhr. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı 

· Fuarda Yaptıracağınız 
PAVVON iNŞAATI 

==~~~ ===-= DEKORASYON 
PLAN - RESİM 

Kemcraltında Hükünıet karş.sında 

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

~ Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon ve ti 
~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak S 
~ ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: a 
~ BALCILAKDA NO: 1 2 ı de BOYA TiCARET S 
~ EViNDE CAViT TÜMER, NiYAZi OZAN ve E 
~ ark~daşlarına lütfen müracaat edersiniz... m 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 
~~~~~~~~M~~~~~~~~!:~~~~~~~~C!l 
~ ~ 

~ TAYYA = TE\~rrN ~ 
~ Bu hafta dahi edib Viktor ügonun ölmez eseri olup a 
:!2 Harry Baur tarafından ibda edilen ; 

İ - Sef ıller i 
a a 
~ 2 devre 20 kısım hepsi birden E 
~ a ~ Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur ~ 

~ SEANSLAR E 
~ ro a Her gün 16 - 19,30 Cumartesi ve Pazar günleri E a 13 de başlar. a 

Toptan ve perakente satış yapıldığı gibi sipariş kabul edilir 
111 

fey öğretir bir tecrübe ediniz ... 
~ a 
~E~EEti~ti~faEE~ss~aamaaa11m 
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Torbalı merkez tütünleri 
bu sene ekiliş tarzı itibarile 
körpe kaldığından ve hava· 
ların yağdar gitmesinden 
mahsulün pek temiz ve çok 
yüksea evsafı haiz olarak 
neş'ü nema bulduğu tütün 
aliikadarlarınca görülmüştür. 

Körpe tütün randemnnı
nın raip etmediği gibi renk 
ve kalite itibarile geçmiş 
yıJJara nisbetle çok daha iyi 
bir dalde olduğundan tütün
lerin zıraı sevinç içindedir. 

B. Rıza Düzyol 
Dikili hususi muhasebe 

tahsil memuru bay Rıza 
Düzyol, Bergama emlak ve 
arazi takdir kıymet komis
yonu riyasetine tayin edil
miştir. Kendisine yeni vazi-
fesinde de muvaffakiyetler 
diler ve yerinde olan bu 
tayinden dolayı tebrikleri· 
mizi sunarız. 

Piyanqo 
Baştarafı 1 incide 

1~418 19352 15652 25554 
1553~ 21261 16231 22839 
17188 2990 28240 1701 
8232 25005 10615 4109 

29524 21535 15541 8019 
6759 18439 17987 12451 

1 ~406 19440 3872 17739 
8622 24589 10827 22897 
7843 20262 14015 18548 

23370 3905 27259 4747 

(ftallrm Sut ' 

Karataş 
cinayeti ....... ....--....... ~~~-----

- _ - Baştarafı 1 incide -

c:'. R •1 l •ı on beş yaşında olmak üzere 

r ransa, usya ı e ngı te- =~:ukı~a~~:~.e;~ek~~:;:~~:; 
: Halime de anasile beraber 

m l ? tütün mağasında çalış.mak· 
• tadır. renin arasını bulacak 

~~~~~~~~~~~·~~-oo..ao~~~~~~~~~~~~--

GeJen bir habere göre konferansta tezimiz ka-
bul ed~ldikten sonra Italya ile anlaşacağız 

lstanbul, 12 (Özel) - Bo len bir haberde bildirilmek· vetlerin noktai nazarlarını 
ğazlar konferansı yarın (bu tedir. Şimdilik bugünkü va- telif için Fransanın yapacağı 
gün) toplanacaktır. lngiltere, ziyet ümidlidir. lngiltere Sov ara bulma vazifesi hakkında 
Akdeniz anlaşması için bize yet Baltık donanmasının görüşmüştür. Hariciye nazırı 
teminat vermiştir. evvelki Akdenize geçmesine muha· bundan sonra Sovyet büyük 
günkü vekiUer heyeti top- liftir. elçisi Potemkini kabul ede-
lantısından sonra hükiime· Paris 12 {Özel) Fransız rek onunlada ayni mevzu 
timiz Montrödeki heyetimize hariciye nazarı M. Delbos, hakkında görüşmüştür. 
mühim talimat vermiştir. Fransanın Boğazlar konfe· Bükreş 12 (Radyo) - Ti-
Boğazlar konferansında tezi ransındaki murahhassı Pol tülesko Montröden gelmiş ve 
miz kabul edildikten sonra Bonkuru kabul etmiştir. Ha· saat 18 den 22 ye kadar 
Italyanın bu mukaveleyi riciye nazırı, Pol Bonkurla Kral tarafmdan kabul edi-
münferiden bizimle müza- Boğazlardan serbestçe mfü ur lerek beynelmilel vaziyet hak-
kere edeceği Romadan ge- meselesinde İngilizlerle Sov· kında malumat vermıftır. 

...... oo ...... ~~~~~~~~~~~--

1 n önü kampında ilk 
uçuşlara başlandı 

İnönü 11 - fnönü kam- vinçle seyretmiştir. dın tayyareci 20 inci dafa 
pında uçuşlara başlanması Tören müoasebetile Eski- olarak paraşütle 600 metre· 
münasebetile bu sabah kısa şehir hava okulunda tahsil- den atlamıştır. 
bir tören yapılmıştır. Türk hava kurumu İnönü 

Türende lnanü kasabası· de bulunan ilk kadın tay· Kamun bayıoı köylülerin yar· 
nın halkı kamilen meydanın yareci Sabiha Gökçen bir dımile üç kilometroluk bir 
etrafını çevirmişledir. Halk tayyare ile İnonüne inmiş ve yol yaptırdığından dolayı 
uçuşları görülmemiş bir se· 1 uçuşlara iştirak etmiştir. Ka· takdirname ile taltif etmiştir. 

Aile halkı, Emine ile kızı 
Halimenin mağazada çalışa· 
rak kazandıkları cüz'i para 
ile geçinmektedirler. Katil 
Şakirin si)<'ara ve kahve pa
rası da yine çalışan karısı 
ve kızı tarafından kendisine 
verilmektedir. Bundan üç 
ay evvel Şakir, oturduğu 

kilise binasının bir tarafın
daki kulübede Şakir adında 
diğer bir gencin kendi ka
rısı Emine ile görüşmekte 
olduğunu görmüş ve karısını 
kıskanarak bıçakla bu genci 
bileğinden yaralamıştı. 

Vaktile deli diye Şifa yur
duna konduğu ve tedaviye 
alındığı söylenen Şakiri ka· 
rısı Emine hastanenin baş 
hekimine pek çok yalvarmak 
suretiyle Şifa yurdundan çı

karmıştır. O vakıttanberi 
arasıra karısını dövmek ve 
boğmağa teşebbüs etmek 
gibi bazı vak'alar eksik ol
mamışttır. Hatta Emine bir 
aydanberi üç defa KaraLş 
Şehid Fahreddin poJis kara· 
koluna müracaat ederek ko· 
casının kendisini öldürmek 
istediğini, hayatını korumak 
için polisin tedbir almasını 
istemiştir. 

15389 16692 16973 3109 
nO Lira kazananlar 

0000000000000000000000000 ooooooaoooooaooooooooooooooooo Son zamanda aile arasın
daki geçimıizlik çok şiddetli 
ve tahammül edilmez bir 
şekil almıştı. Bu geçimsizJi· 
ğin en mühim sebebi Şaki
rio karısının namusundan 
şüpheye düşerek bu mese
leyi kendi kafuında büyüt
mesi ve mütemadiyen düşün· 
mesidir. Evvelki gece, karısı 
Eminenin mağuada çalışa· 
rak kazaodığı paradan bir 
kısmı ile kendisine bir en· 
tari dikmiş olmasını behane 
ederek: 

4840 20281 19064 18510 
20440 13379 19433 6789 
15017 11472 19934 27399 
3345 17288 17745 23652 

Milli takımımız dün çok hakim 
ve çok 2üzel bir oyun oynadı 
~~~-----~~-----~~-----oo~~~~~~~~~~ 

19083 13286 17327 
50,000 Lirahk büyük ikra

miyenin bir talihlisi şehri-
mizdedir. Bu bilet Saadet 
gişesinden seyyar elbiseci 
Akif, refikası Rukiye ve 
şeriki Hikmet adına satın 
alınmıştır. Bu talililer dün 
akşnm geç vakit Saadet 
gişesine başvurarak 5000 
lira almışlardır. 

DÜN ÇEKiLEN NUMA
RALAR 

20000 Lira 
20985 Noya 
3 00 Lira 

2388 Noya 
1000 lira kazananlar 

14326 20082 20872 
t>OO lira kazananlar 
510 1025 1640 2706 

2461 2817 3283 4606 
4676 4084 5472 5977 
6252 6351 6666 Y970 
9486 9784 9364 10525 

10463 11395 11062 12636 
13462 14381 16647 17863 
17277 17387 17371 18034 
18316 18487 19705 20836 
20196 21835 21417 23943 
24563 24709 25052 25557 
25577 26902 26854 26504 
27788 27385 28455 

Kurtuluş kişesi . 
Yine bir vatandaşı 

senindirdi 
Şimdiye kadar pek çok 

vatandaşlarımızı sefalet ve 
müzayekadan kurtaran "KUR 
TULUŞ KİŞESI ,, bu son 1 
piyango keşidesinde de sath
~ı 2~985 num~raya 20000 1 
lıra ısabet etmı tir. Satanı 

1--t _BERABERE KAI .. DIK 
İstanbul 13 (Radyo) -Dün ortaladığı toplardan merkez 

Taksim stadyomunda Türk ı muhacim istifade edemiyor
Yugoslavya milli ekiplerinin du. 13 ncü dakikada onlar 
maçı büyük bir kalabalık hu- ofsaidden bir gol kazandılar! 
zuıunda yapılmıştır. Buna Fikret uzaktan demir 

Stadyomda seyirciler me- gibi bir şutla kalecinin Plo-
yanında ordu müfettişi ge· jor yapmasına rağmen topu 
neral Fahrettin başakanımı· ağlara takarak oyunu bera· 
zın sevgili iki oğlu, spor berlik vaziyetine sokmağa 
kurumu başkanı general Ali muvaffak oldu. 3·3 beraber-
Hikmet federasyon erkanı likle bitti. 
ve birçok tanınmış zevat Evvelki gün İstanbul muh-
haıır bulunuyordu. lelitiyle Yugoslavyanın yap-

Takımlar sahaya tam saat tığı maçta da berabere kal-
17,45 geçe çıktılar. Hakem mıştır. 
Macar Klein Arfat idi. _____ ... ____ _ 

Yugoslav ve Türk milli İht • t 
marşları çalındıktan sonra ı ya 
evvela Türk spor kurumu Su baylar 
başkanı general Ali Hikmet 
bir nutuk söyledi. 1 Ağustosta vazife 

Yugoslavya kafilesi baş- başına çağrılıyorlar 
kam nutuka mukabele etti. 1 - Umumi muvazeneye 
Takımımızın hücumiyle oyu- dahil olan veya mülhak hu· 

na başlandı. lkinci dakikada susi bütçelerle idare edilen 
bizim takım güzel paslarla dairelerqe veya sermayesinin 
hasım kalesine akıyordu. Şe- te amı devlete ait olan ve-
ref yakından sıkı bir vuruşla ya hususi kanunlarla deviet-
takımımız ilk golünü yaptı. çe teşkil edilen veya bir im-

12 ikinci dakikada hasım tiyazı işleten müesseselerde 
merkez muhacimleri ani bir 
şutla topu ağlara taktılar. 
Vaziyet 1-1 berabere. ' 

32 nci dakikada onların 
ikinci golüne mani olamıyor. 

Nihayet_ilk devr~nin bit
mesine üç dakika kala Fik
retin çektiği güzel bir kor· 
ner neticesinde üç ortamız 

hep beraber topla kaleye 
girdiler. ve bu suretle bera
berliği temin etmiş olduk. 

İkinci devrede Fikret mü· 
temadiyen onların müdafaası 

müstahdem olanlarla vilayet 
veya belediye daimi encü
menleri azalıklarınd!'l bulu
nan yedek yarsubaylar (za
bitvekilleri) (45) gün talim 
görmel< üzere 1 ağustos 936 
tarihinde kıt'nlarda buluna-
cak surette davet edilecek
lerdir. 

2 - İzmir askerlik şube
sinde kayıtlı bulunan veya
hut diğer kaza askerlik şu
belerinde kayıtlı olupta da
imi surette veya misafir su-. . ·~ -

İngiliz kralı 
-Baştarafı 1 ncide

şebbüsatta bulunmaktadırlar. 

Danimarka Prenseslerin
den Afeksandrina Leize mev
zuubahs olmaktadır. 

Paris 12 (Radyo) - İngil
tere kralının tatillerini Fran· 
sanın Kan şehrinde geçire
ceğine dair olan haber teyid 
etmiştir. Dün Fransadaki 
İngiliz sefiri Sir Jorj Klark 

hadiseden Fransız hükume· 
tini haberdar etmiştir. 

İngiliz kralı Temmuz 28 
de Kan şehrinde buluna
caktır. 

İzmir .şubesince İzmirdeki 
kıt'arara sevk edileceklerdir. 

3 - İzmir şubesinde ka
yıtlı bulunanların davet cet
veHeri ayrıca tebliğ edilecek
tir. yuknıda yazıldığı veç-

bile İzmir şubesinde kayıtlı 
olmayanlar bildirilen günde 
kıt'ada bulunacak veçhıle 
kendileri şubeye müracaat 
etmeğe mecburdur. 

5 - yukarıda yazılan da
ire ve müesseselerde . müs
tahdem bulunan yarsubaylar-

dan hastalık veya sair se
beplerle bu devreye iştirak 

edemiyecek olanların maze
retlerini ilan tarihinden iti· 

baren ençok yirmi gün için
de şubeye bildirmeleri lazım
dır. Bu müddet içinde maze
retlerini bildirmiyenlerin son
radan gösterecekleri maze· 
retlerin muteber tutulmıya· 
cağı ilan olunur. 

4 - 313 (dahil) doğum
lulardan başlayarak 326 (da
hll) doğumluların piyade 
yarsubayları (zabitaekilleri) 
1 ağustos 936 da staja gi· 

- Bana bir gömlek bile 
yapmadınız. Halbuki kendin 

1 giyiniyorsun, diye kavgaya 
başlamış ve kadın her vakit 
olduğu gibi kocasının bu 
sözlerine ehemmiyet verme
miştir. Ağız kavgası büyü· 
müş, fakat gece yarısına 

doğru karı koca uyumak 
üzere yataklarına yatmışlar

dır. B.r aralık Emine koca
siyle birlikte yattığı karyo
ladan kalkarak çocuklarının 
yanına bir yatağa kalkmış 
uyumuştur. Saat iki radde
lerinde civar komşular Şa
kirlerin kulübesinde feryat
lar geldiğini duyarak uyan
mışlar ve gidip bakmışlar
dır. Gördükleri manzara 
tüyler ürpertici bir şekilde 
kıskançlığın sevkile eline 
geçirdiği bir keserle karısı 
eminenin bir çok defalar 
vurmak suretile zavallı kadı· 
nm dişlerini kırmış ve başını 
dört yerinden delik deşik 
ederek öldürmüştür. 

Katil. cinayeti işledikten 
sonra gayet soğuk kanlılıkla 
giyinmiş ve polisi bekleme· 
ğe başlamıştır. 

Şakirin kızı Halime, vak· 
ayı şöyle anlatıyor: 

- Ben uykuda idim. Biri 
ayağımı dürttü, Kalktım an· 
nem can çekişirken ayağı 

bana isabet etmit ve beni 

15 Temmaı""""" 

Karısını 
•• • 
opmemış 
---••••s-

-Baştarafı 1 incide-

vef öpülmekten boşlanmalll~ 
Karı koca iki ıenedeobe" 
evlidirler. Bu müddet ~ 
dai kocA, karısını bir ~-: .. ı 
bile öpmemiştir. Kend.....-
ökmedikten başka ka~ 
da kendisini öp.meıine 111 
saade etmemektedir. 
Adamcağızda bu hal d~ 

iuştan böyle imif. D• 
'kel' kundakta bir bebek 1 

öpüldüğü zaman ağlar, ı,.· 
ğırır, kıyameti koparırıo•ft 
Bir parça büyüdükten ıoor' 
kendisini öpme1< istikeDI~ 
den daima kaçarmış. J{ell • 
si de kimseyi öpmeıoıif• 
Büyüklerin elini öpmek I~ 
geldiğine dair anasının,. ~' 
basının sözleri, tehdidlerı oe· 
para etmemiş. Bu bal ıe 
lerce böylt devam et.aıİf· 
Öpüşme düşmanı bD,.0; 

dükten delikanlı oldutan ~o .. 
ra da kendisinde biç b~r ~ 
ğişme husule gelmeınıf· 

1
• 

taze cfudaklar, en güıel Y,. .. 
naklar, en beyaz ense k~ oı 
disinin öpüşme düşmaohi1 
izale etmemiş. ., 

Adamcagv ız karısını ıe•fPlf os• . 
ve bir aşk evlenmesi y•Pb b• 
Elan karısına karşı JllU ;afi, 
beti yerinde ... Fakat lı• . 
öpmeğe veyahut karı•• t•~ .. 
fından öpülmemesini çok~
viyormuş. Bu yüzdeD ar Jı• .. 
rında kavga çıkıyor ve tll 
dın mahkemeye m6raca• 
boşanma davası açıyor· b)ıe" 

Kadının avukatı 111• dJt' 
mede davayı uzun u~a ,il' 
teşrih etmiştir. Ôpınenıll b"' 
hayatındaki mevkiiadeDt ,dl' 
nun delalet ettiği mao•~ 
bahsetmiş, kocanın 1 HJ,-

h bb · 'ne r•»-mu a et gösterışı 1ıatf 

öpmekten kaçınasıoıll "-"' 
d

. v. . anlattı• ... 
sını sevme ıgını . ,b,-
söylemiş ve tabiatlerı ~ 
tabana zıd olan karı kldi~ 
ayrılmaları lazım ge 
anlatmıştır. ....ı-

k 1 .. e 11·~
Kocanın ve i ı ıs ' Jiftı'' 

v k ,. pıub• _.,.. 
maga at ıyen . . ıı.,-

Diyor ki: "MüvekkılıOI .;1ot• 
sını derin bir aşkla 1,e d et 

l met u .,,. 
onu her suret e d'f ~ 
mek için elinden gel 

11ıııiJil 
dar çalışıyor. Mil"t% 
kusursuz bir kocadır· jİ ı'( 
hasım taraf ta öpiif~e bit ~ 
mediğinden başka bbpOfl':· 
diada bulunamı~or· ıı.•t ~~ 
iyi birşey olabihı,_ ~~it• ~:.. 
hakak lüzumlu degı c1ıol"~ 
kocalar vardır ki ~· eO &P'r 1 

evlerinde mütemadtY ıııt ~ 
leri halde evden çı , _J 
maz .onlar unuturfat· ;a"' ... 

Yapılan iztic'1•P
1
' 1d•~ o Ol Jij .. , hiç bir kusuru 
1
,.,,.. ti' 

hakikaten karısın• şas 1,ıt 
ştır· rh meydana çıkarın• dilflsa ~ 

ziyette öpüşme ;çiO 11 

acaba boşanın• ti' 
olabilir mi ? lı•,,... ~f· 

Mahkeme buD•.lı etı"'.!I 
memiş davayı talı _.etı 
Bu garip davanı~ ot• M{
merakla bekl~:!<,.-e,, 

·~ çt"'
uyandırmıştı. CaJI ~b•"' ~ 
te olan anoeıne 

1 
,,... .. % 

temadiyen keser e 1pıf 1( 
Ben .. baba ~e /ire ~~ 
yazık değil mır oıe~ ~ 
dım.,, Keserle ,1 
cum ederek: şjdJJJ 

- Seni de di· 
'b' de gı ı yaparım, 11.-. 
Ben dııarı Jı•Ç 


