
1 
~ 
1 
~ 

_lal ___ 

--~ 41-------····-, •UNCU YIL No. aaa9~ 1 Sabib Neşriyat Amiri ve ............ ~ 

a ırı e - 1 'Başmuharriri 1 
!I I SIR~.~~NLI . 1 Pazartesi = 

1 § 
= !! 1 lJarehane: Jzmircle Bir!nci 1 § 

19 Haziran 939 1 1 Bqla Solıafıntla 1 --- e = 1 --
TELEFON asoa ~ 

H A K • R 1 (Halkın Sesi) Matbaasında = K 1 s E s 1 D 1 F1A Ti (100) PARA 
1 Basılmışhr 
1 Geçmiyen yazı . geri oerilm••I 

·----------mııııı! mm1111 ·n•mllıııımmın11•••• 

:.a...~:..:~:. . ICUMHUIREiSiMiZ KARD $ MISIR HA-
Dıploma Ve Kabiliyet 'RiCiYE N•ZIRINI KABUL BUYURDULAR 

lstanbul 18 (Hususi) -
Kardeş Mısır hariciye nazırı 

~rem kanununun Büyük Millet Meclisinde müzakere ve 
akaşa edildiği bugünlerde, bazı sayJavlarımız diplomaya, 
lan da ehliyet ve kabiliyete önem verilmesini istemek-
~ d 

Abdülfettah Yahya paşa bu 
gün sabahliyin 8,30 da Top
haneden vapura binerek Ya 
!ovaya hareket etmiştir. 

'pJomayi ileriye sürenler, seçilecek elemıanların tefrik r 
~rcihinde menşein esas olması lazım ge.~Idiğinin zaruri 
ğunu söyliyorlar. 
~ liye~ ve kabili~e~i. müdafaa edenler de bir kağıd par
ın, ıosan ener1ısını tam manasiyle ortaya koyamıyaca
\'e. ~izim. elinde birkaç diploması bulunanlara değil, 

~ tı ıyı çevırecek elemanlara ihtiyacımız olduğunu öne 
~torlar. 
~ce diplomaların büyük ehemmiyet ve değeri hiç bir 

ı
n inkar edilmemekle beraber ehliyet ve kabiliyetin de 
ll göz önünde bulundurulması lazımdır. 
çok sebeplerden ötürü, tahsile devam edemiyen veya 
yükseğini yapamıyanların istenen şehadetnameleri yok 
ayırd edilmelerini ve her haktan mahrum bır~kılma
baremin tesis etmek istediği müvazeneye ne dereceye 

t olgun düşecektir. 
fikrimizi, atalarımızın şu sözleri ne güzel hülasa 

Misafirimizi hamil bulu-
nan vapur Heybeliada önün 
den geçerken Yavuz zıhlı

~ mız tarafından selamlanmış 
tır. 

Abdülfettah Yahya paşa 
saat 10 da Yalovaya vasıl 
olmuş ve hararetle karşı lan-
mıştır. Misafirlerimiz hususi 
otomobillerle kaplıcaya ha
reket etmişlerdir. 

lstanbul 19 (Hususi) 
t.ı .. '""'""'-'·"·' Yalovada Milli Şefimiz 
f. tarafmdan kabul buyurul-

1 · muş olan sayın misafirimiz 
ı Abdülfettah Yahya paş~ ve 

t binenin, kılıç kuşananındır.,, ı ~ ~g~İ~ciye b:eg~~i h~~~~~ ~:~:f~ 
ŞANLI YAVUZUMUZ 
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alyan şirketini 

liraya satın 
1,750,000 
aldık 

Istanbul 19 ( Hususi ) 
ltalyan şirketi tarafından 
işletilmekte olan Bursa, 
Balıkesir. M Prjlin eJektrik 
müesselerile diğer emvaline 
aid hisse senedlerinin bir 
milyon 750 bin liraya satın 
alınması ve bundan 850 bin 

lirasının peşin verilmesi şir

ket mümessili Neri ile muta
bık kalınmıştır. 

Şirket 1 Temmuzdan iti

baren filen devir işine baş
lıyacak ve hu paralar muka-

a Vekili B. Ali Fuad bilinde memleketimizde mah-
Cebesoy sul alacaktır. 

Ebedi kurtuluş şerefine 

Hatay bayram yapıyor 
~akya 18 (Hususi) - B~ük Millet Meclisi tarafından 
rıların kaldırılması için verilen karar burada duyulun
lün Hatay bayram yapmağa başlamış ve her taraf 
klarımızla süslenmiştir. Ebedi kurtuluş şerefine halk 
lara kadar uyumıyarak şenlik yapmaktadır. 

niks Tahtelbahirinin Bat-
ması Yüzünden 

is, (Radyo) - Mösyo Alber Löbrun ve hükumet er
bugün (dün) yapılayan at yarışlarına Pheniks tahtel
tıin kaybolması yüzünden iştirak etmemiştir. 
tribününde Madam Löbrun kor diplomatiği kabul et-

0000000000000000000000000000000000000000000000 .. 

Bugün başlıyoruz 
Jınumi harpde Türklere esir düşen bir Ingiliz çavu-

Memleketine döndükten sonra Türk askerinin 
tılık ve kahramanlıklarını anlatan hatıralarını neşr 
İştir. 
llgünden itibaren ikınci sayfamızda dercetmeğe 
dığımız bu tefrika şimdiye kadar okuduğunuz 

~ kalarımızın en güzeli ve en heyecanlısı dır. l 
~pimizin göğsünü gurur ve iftiharla kabartacak 
, larla dolu olan bu tefrikamızın, en bariz hususi-
1 bir lngiliz çavuşunun şayanı dikkat hatıralarından 
~t olmasıdır. 
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1~ hatıraları her Türk vatandaşın okuması lazımdır. g 
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OPRAKL RINDA VE 
BAYRAM 

IZMiRiN FEYiZLi 
11 MA Vi GOKLERi DE 

Kültürparktan sonra lzmirin bir ikinci 
gA7-~nnf!i:.11nda ~ t. veril@n 

cenneti halini 
ziyafet alan 

-
Evet " Türkkuşu ,, nun, 

dün~ü pazar günü büyük 
tayyare meydanımızda tay
yareler, planörler ve para
şutlerle tertip ettiği uçuşlar, 
akrobatik hünerler, ustaca 
ve kahramanca atlayışlar 
proğramı güzel lzmirin yer
lerinde ve göklerinde, bütün 
lzmirlilerin gönüllerinde ve 
ruhlarında yalnız sevinç, yal
nız iftihar, yalnız milli gurur 
duygularının hüküm sürdüğü 
büyük ve neşeli bir bayram 
yarattı. Bugün lzmir kahra
man Türkkuşunun kız - erkek 
aslan çocuklarını görmeğe, 
onların tatlı hayatlarını ba
zen bir motora, bazen mo-

s~hir 

torsuz ve gökler oyuncağına 
benziyen bir planöre ve ba
zen de bir kaç metrelik bir 
beze terk ederek boşluklar
da göğsümüzü sevinç ve if
tihar heyecanları ile doldu
ran harikalarını seyretmeğe 

koştu. 
Türkkuşu'nun kahraman 

ve fedakar evlatlarının ce
saret ve şecaatleri sayesin
de ellerinde motörler ejder
leşiyor, planörler motörleşi
yor, o bez parçaları da san
ki icabında düşmanların ba
şına düşmeğe hazır bir beli 
yıldırımı tesirini yapıyordu. 

Neş'e ve zevkle geçen bu 
bayram gününün akşamında 

beş on gün zarfında akılları 
durduran hummalı bir him
met ve faaliyet sayesinde 
lzmirin Kültürparktan sonra 
ikinci bir cenneti halini alan 
yeni şehir gazinosunda be
lediyemiz tarafından kahra
man Türkkuşu filosunun fe-
dakar direktör ve öğretmen 
leri şerefine verilen ziyafet
te şerefli geçen bir günün 
şerefli bir eki · gibi parlak 
ve mükemmel oldu. Müstah-

kem Mevki komutanının ve 
belediye reisimizin, can ve 
gönülden söyledikleri ve bü· 
tün takdir ve hayranlıklarını 
ifade eden teşvik edici söz
lerine cevap veren Türkkuıu 
müdürü büyüklerden gördü
ğü bu teşvik ve iltifatlar 
ve milletin ibzal ettiği yar· 
dımlar sayesinde bu mües· 
sesenin, ordunun ve milletin 
her türlü emniyet ve itima-

-Devamı 4üncü sahifede-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Gürültü Meselesi .• 

Bazı gazinolarda ve birçok evlerde gece geç vakte ka
dar radyo çalındığı ve mahallelilerin rahatsız edildiği ma
lumdur. 

insanın kafasını dinlendireceği batta uyuyacağı bir za
manda parazitleri kulakları brmabyan ve acaip gürültüler 
çıkaran bir radyonun çalınması büyük bir saygısızlıkbr. 

Gürültü ile mücadeleyi daima belediyeden beklemeliyiz. 
Biraz da bizim düşünceli olmakhğımız lazımdır. Başkalannı 
rahatsız eden ve uyutmayan bir müziğin eğlendirici de
ğil, üzücü ve tazip edici bir şey olduğunu idrak etmeliyiz, 
rrdyoda güzel bir müzik dinlemek bir ihtiyaç ise, zamam 
gelince dinlenmekte ertesi gün çalışmak mecburiyetinde 
olanlar için hiç şüphe yok ki, daha büyük bir ihtiyaçtır. 
Eğlenirken, başkalarını rahatsız etmemeğe alışmalıyız. 

1 Halkın esi Hakkın Sesidir 
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Çanakk 
tiddetli sa 
ve sonu 

Türklere e 

reırh ar alın-e leoymuş ve 
düşmanı bir adım ilerletme
miştir. Mehmetçiğin bükül
mez bileklerinin meharetle 
kullandığı silnhlar, her teca
vüzü bertaraf etmiştir. 

Çanakkale, Türk askerlik 
ve mertliğinin tarihe yazdığı 
muazzam bir destandır. Bu 
destanın her sahifesi bir 
millete, gurur ve iftiharla 
dolu bir tarih teşkil edebi
lecek kıymettedir. 

A Büyük şairimiz, Mehmet 
Akif, Çanakkale bailesini 
anlatırken canlı ve heyecanlı 

r•"'l!1414,;::;ı.e.ifadesile diyor ki : 
•lrıl~f.t,~a düşmüş asker, 

.. ftj~~lc: ~o pik alnı değer. 

(HALKIN S) 

11 

maz: 
1 - Slip, biraz kısa olan 

bacakları uzun gösterir. Zi
,. kalçalar inden çok yük: 
sekte görünüyor fakat ... Dik
kat ediniz. slipi giymek için 
b,lp.ların miltenuib olmaıt 
ve baldırların da ince bulun· 
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Karataş ilkoku 
lunun yıllk 

•• • musam resı 
Dün saat 17 de Karataş 

ilkokulu talebesi yıllık müsa
meresini büyük -bir muaffa
kiyyetle vermişlerdir. 

Merasime mektep talebe
sinden bir grup tarafından 
söylenen istiklal marşı ile 
başlanmışbr. Müteakiben 
mektep idare heyeti reisi B. 
Bensinyor sürekli alkışlarla 
karşılanan aşağıdaki nutku 
söylemiştir: 

Mumaileyh mektebın kısa 
bir tarihçesini yaptıktan sonra 
mektebi kuranlara teşekkür 
ederek ederek ededi ki: 

"Ebedi Şefimiz çok sevgili 
Atatürkün milletimize arma
ğan ettiği vecizeler arasında 
çok kıymetli olan bu sözle
rini hatırlatırım: "Ulusal bir
liği, ulusal duyguyu, ulusal 
kültürü en yüksekte göz 
diktiğimiz ideallerimizdendir.,, 

Ebedi Şefimizin bu kıy
metli İrşad ve direktifleri 
okulumuz tarafından büyük 
bir çalışma sonunda tahak
kuk ettirilpıiştir. Mektebimiz 
talebeleri Türk kültürünü, 
Türk ideolojisini tamamen 
benimsemişlerdir. 

Hatip sozune devamla 
Milli Şefimizin maarifin milli 
ve layik esasına müstenid 
olması umdemizdir, ter
biyede hedefimiz milli em
niyetin medeni ve içtimai 
kıymetini yükseltecek ve 
iktısadi kudretini arttıra
cak vatandaşlar yetiştir
mektir.,, Maalindeki yük
sek direktiflerine uyan öğ
retmenlerin talebeye bunu 
büyük bir muvaffakıyetle 
aşıladıklarını memnuniyetle 
görüldüğüpü anlatmıştır. 

Bay Bensinyorun hitabe
sinden sonra "İnönü savaşı,, 
adındaki milli piyesi oynan
mış ve talebeler çok muvaf
fak olmuşlardır. Bu güzel 
müsamereyi tertip eden 
mektebin idare heyeti aza
larını tebrik ederken idare 
heyeti reisi bay Bensinyor 
ve mektep müdürü bay 
Kuriyeli. tebrik etmeği bir 
vazife sayariz. 

--;..-·~-

Karaburun 
Kaymakamı 
Karaburun kaymakamlığına 

kıymetli hukukçularımızdan 
lzmirli B. Ekrem tayin edil
diğini memnuniyetle haber 
aldık. 

B. Ekremi tebrik ve yeni 
vazifelerinde muvaffakıyet 
dileriz. 

-~...::--

Gayri sıhhi yiyecekler 
Evvelki gece saat yirmi

birden sonra başta Belediye 
birinci mıntaka amiri bay 
Mehmed olduğu halde za
bıtai belediye memurları ta
rafından çarşıda yapılan u
mumi kontrolda gayri sıhhi 
73 işkenbe 8') ayak 27 ça
nak yoğlırt yirmi kilo tur§u 
ve salatalık müsadere edi
lerek imha edilmiş ve beş· 
dilenci de yakalanmıştır. 

.A um 
Paris, (Radyo) - Havas ajansı Moskovadan bildiriyor: 
Molotof Ingiliz • Fransız müşterek memorandomuna Rus 

hükumeti tarafından verilen cevabın metnini Moskovadaki 
lngiliz ve Fransız sefirlerine tevdi etmiştir. 

Metni alır almaz iki sefir logiliz yardımcısı M. Strang'ın 
iştirakiyle bir toplanh yapmışlardır. Metin gerek Fransız 
ve gerekse lngiliz hükumetlerine gönderilmiştir. 

Sanıldığına göre Rusya Letonya, Estonya ve Finlandiya 

cev nı ve 
ve Yunanistanın açık olarak mütekabil yardım anlaşmasına 
iltihaklarına ve bu hükumetlere açıkça bir teminat veril
mesini istemektedir. 

Dün Pariste Jorj Bonne lngiliz sefiri Sir Erik Philips'i 
kabul ederken Londrada da Fransız sefiri M. Corbani de 
hariciye nezaretine giderek Lord Halifaks'la görüşmüştür. 

Bu görüşmele.rin sonunda iki sefir amirlerıyle iki defa 
telefonla konuşmuşlardır. 

19 Haziran 
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Karısını Yaraladı 
Kemer Şehitler caddesin· 

de Yaşar oğlu Mehmet Türk
sel Mehmet karısı 25 yaşın· 
da Makbuleyi bıçakla hafif 
surette yaraladığından ya-
kalanmıştır. · 
Erkaplan Yaraladı 

-----------11111111------ ----

Kemer Kağıdane cadde
sinde Cemal oğlu Mustafa 
Erkaplan bila sebep Ziver 
oğlu Hasan Barışı bıçakla 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Paris (Radyo) - Romanya hariciye nazırı B. Gafenlrn 
Yunanistanda yaphğı seyahat esnasında Yuanan hükümeti 
başvekili ve hariciye nazırı B. Metaksas ile müteaddid 
mülakatlar yapmıştır. 

Romanya hariciye nazırı ile Yunan başvekili arasında 
yapılan görüşmeler sonunda iki hükümeti alakadar eden 
meselelerde tdm bir fikir birliği müşahede olunduğu bu 
bapta neşrolunan resmi tebliğde zikredilmektedir. 

Bundan başka B. Gafenko Yunan meslekdaşına bir ay 
evvel Yugoslavya hariciye nazırı B Markoviç ile yaptığı 

görüşmeler hakkında izahat · verdikten sonra son günlerde 
Türkiye devlet mümessilleriyle Ankarada yaphğı görüşmeler 

• t 
etrafında malumat vermiştir. Diğer taraftan Ankara radyo· 
sunun verdiği bir habere göre B. Gafenko yarın Yunanis
tan topraklarından ayrılarak Istanbula geleceği ve Istan
buldaki patriki ziyaret edeceği anlaşılmaktadır. 

B. Gafenko Yunan gazetecilerine beyanatta bulunarak 
"bilhassa Balkan antantının muslihane siyasetine son An
kara ziyaretimde müşahede ettiğim ~gibi Yunan tokrakla
rında alakadarlarla yaptığım görüşmelerde ayni vaziyeti 
tesbit ettiğimden çok bahtiyarım,, demiştir. 

Atina 19 (Radyo) - Romanya hariciye nazırı B. Gafenko 
bugün Beserabya vapurile Pireden Istanbula müteveccihen 
hareket etmiştir. 

Para meselesinden 
Kemer Yeni mahallede 

Mehmet oğJu Bahri Gümüt 
para meselesinden Faris oğ· 
lu Mehmedi bıçakla yarala
dığından yakalanmıştır. 
Elektrik kontağından 
yangın 

Alsancak 1383 ncü sokak
ta Seyfettin oğlu müteahhit 
Yahya ve Halil oğlu Hayda
rın oturdukları evde yangın 
husule gelmiş etrafına sira· 
yetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. Yapılan tah-
kikatta yangının elektrik 
kontağmdan ileri geldiği • 
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kadar bulunduğu tesbit edil· 

op -O miş ve hadiseye ·müddeiu-
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Paris (Radyo) - Japon • Çin harbı devam ederken Japonların lngilizlere aid serbest 
bit şehri abloka ettikleri malümdur. Bu hadise Londrada ve Pariste büyük "bir asabiyet 

· m ğ llD dular m::i elkoymuştur. 

Ankara (Radyo) - Dün 1 UçüncÜ 2rup 
19 Mayıs Stadında 25.000 . Casusların muhakemesi 
s~yirci önünd~ Ankara şam- ~ bitti, dört kişi mahkOm 
pıyonu Demırspor, lngiliz oldu ve Uç kadın beraat 

uyandırdığı iki memleket matbuatındaki yazılardan anlaşılmaktadır. 
Pariste çıkan Jour gazetesi diyor ki: " Ingiliz hükumeti Fransız hükümetinin noktai na· 

zarına iştirak ettiğindendir ki şimdiye kadar Japonya aleyhine cezri tedbirlere başvur· 
muştur. 

Fransız bölgesinde yiyec~k mebzul ise de lngiliz bölgesinde bazı maddelerde kıtlık 
müşahede olunmaktadır. lngi!tereden bu bölgeye 8.000 yumurt:t, sığ1r, balık ve sebze 
gönderilmiştir. Sıcaklığın 40dereceye kadar yükseldiğinden dolayı mevzi vaziyetlerde has
talıklar başlamıştır. 

Tien - Çinde . azıye ok 
Tehlike) 

ing·llz ve Amerikan donanmaları Uzak Şark a 
toplanıyor 

Paris (Radyo) - lngiliz Paris 19 (Radyo) - Ti-
himayesi altında bulunan ve yen Çin meselesi gittikçe 
Japonlar tarafından evvelki tehlikeli bir şekil almakta-
gün abloka edilen serbest dır. Uzak şarkta bulunan 
şehre başgösteren yiyecek Ingiliz ve Amerikan donan-
noksanhğı dolayısile erzak maları Tiyen Çin sularına 
getiren lngiliz vapurlarının hareket etmiştir. 
bu şehir limanına girmeleri- Paris 19 (Radyo) - Tiyen 
ne Japonlar mani olmuşlar-

Çin hakkında Amerika la-
~~ 1 

Bu şehirumumi valisi M. Tip· zımge en cevabı vermiştir. 
per bu hareketin ve kuvve· --::::::::--
tin bir darbesi olduğunu söy 
lemiş ve keyfiyeti Japon hü 
kiimeti nezdinde protesto 
etmiştir. 

Serbest şehirde birçok 

zilat 
yapıld 

--::;:::::--

yiyecek tükenmekle beraber Cümhuriyet Kız •Enstitüsü-
un ve pirinç mebzul bulun· nün yıllık sergisine gidip 

• 
Zl2' 

Almanya yeni bir kuvvet 
darbesi m hazırhyor? 

Paris (Radyo) - Alman 
propağanda nazırı Göbels'in 
Daıızigte söylediği nutuktan 
sonra AJman devlet adam
larının geçen hafta Çember· 
layn ve Halifaks'ın sözlerini 
yanlış anladıkları anlaşıl
maktadır. 

Bu yüzdendir ki nazilerin 
sesleri yeniden yükselmeğe 
başlamıştır. Fakat şu mu· 
hakkak ki nazilerin Versay 
muahedesinin yeni bir sahi
fesini yırtmağa teşebbüs e· 
derlerse buna asla muvaffak 
olmıyacaldardır. Böyle bir l 
teşebbüsün muvaffak olması 
takdirinde kurulmak istenen 
sulh cephesine bifyük bir f 
darbe indirilmiş olacakhr. 

amatör Midfosex Vanders etti 
takımı ile yaptığı maçı2 • O Yabancı bir devlet hesa-
kazanmıştır. hına casusluk ve casuslara 

Şeref tribününde Başvekil yardım etmek için Kırklar-
sayın doktor Refik Saydam eli mıntakasından gizlice 
münakalat vekili Ali Çetin~ hududumuza girerek icrayi 
kaya bir çok mebuslar ve faaliyet eden Bulgar teba-
Ankara vilayetinin ileri ge- sından dört kadın ve üç 
lcnleri hazır bulunuyorlardı. 

Ankaradaki In::riliz ve Rus erkek şehrimiz Ağırcezasın-
f 0 da mahkemeleri neticelen-

se irleri ve logiliz askeri miş ve kararları tefhim olun-
heyetinin reisi bu mühim 
maçı seyre gelmişlerdi. muştur. 

Oyun çok zevkli ve heye- Casuslardan Kostantin oğ 
· ı lu Dimitri 3 sene 4 ay, Di· 
can ı geçti. Demirspor ilk mitriyc yardım eden Rale· 
devresinin 28 inci dakika- nin iki sene on dört gün, 
sında birinci ve ikinci dev- Nalband Nikola ile karısı 
resinin 35 inci dakikasında Zehrinin birer sene müddet-
da ikinci g(lllerini yaparak le hapislerine ve diğer suç-
oyunu 2 - O kazanmışlardır. lular Elenko, Mariniko ve 

br 
-- Hirissonun suçları sabit ol

oz k ı 
Birkaç gündenberi Salihli 

kaplıçalarda tetkikat yap
makta olan Muhasebei husu
siye varidat müdürü B. Ibra
him Bozok dün şehrimize 
dönmüşlerdir. 

mııı mıı:ııımııı:umıır 

Elektrik Tarifesi 
Elektrik tarife komisyonu 

bugün toplanacaktır. 

madığından beraetlerine ka-
rar verilmiştir. 

--~-~-

ymetli 
Madenler 
Serbest olarak ahnıp 
satılacak 

maktadır. gelecekler için tramvaylarda 
Paris 19 (Radyo) - Fran 

----E!llll!EI~~ 

Vekiller heyeti tarafından 
verilen yeni bir karar ile, 
memleket dahilinde bir müd
dettenberi alım satımı kayyüzde elli tenzilat yapılmışsa hariciye nazırı bay Bone 

dün öğleden sonra lngiliz tır. Sergiye gidecekler tram· 
sefirini kabul etmiş ve Ame vayda giderken aldıkları bi-
rikadan gelen cevabı tet· Jetlerle dönüşte ayni biletle 
kik etmişlerdir. parasız dönebileceklerdir. 

--~~~~~--~~ıııııııı~~~~~~--

• • 
zmırı 

• ve avı 

• 
eyız 1 r n 

bayr 
a da tabi olan kıymetler ma· 

denlerin bundan sonra ser· 
m bestçe satılması kabul edil

miştir. Eskiden altın ve em-
- Baştarafı 1 ncide - [tJ lifke, Mersin ve Adana mer- sali madenlerin harice çıka· 

dına liyakat kesbetmek için halesini katedecektir. Filo rılmaması için yalnız Merkez 
gİf.z)er dÜnyaDID e kuvvet• gayret ve fedakarlığını bir hareket ederken Değerli bankasının satış yapması 

kat daha arttıracağını te· Türkkuşu Müdürü Yarbay kararlaşmıştı. 
1 

}j hava filo arı sahip min etti ve alkışlandı. Osman Baykal ve fedakar Bu yüzden kuyumculuk 

1 1 d 
Türkkuşu filosu bu sabah başöğretmen Bayan Sabiha sanatı gitgide sönmüş, hatti 

0 8C8 ar r saat 8 de Geziemir tayyare Gökçen teşyi edenlere karşı dişçiler bile kendilerine la· 
Parıs {Radyo) - "Ere Nouvelle,, gazetesinde çıkan şa- meydanından Çivrile müte- birkaç veda turu yapmışlar- zım olan altın madenini ka· 

yanı dikkat bir makalede deniliyor ki: veccihen hareket etmiştir. dir. fi miktarda bulamaz bir ha-
"Büyük Brit;ınyada mecburi askerlik kabulünden sonra Bugiin öğleden evvel araya Türkkuşu filosunu Vilayet le gelmişti. Vekiller Heye· 

hummalı bir ,surette ç. lışılmnktadır. varacak olan filo benzin ve namımı Emniyet Direktörü, tinin bu karan her tarafta 
lngiliz donanması günden güne kuvvetlenmektedir. yzğ ihti ra rını tamamladıktan Müstahkem Mevki Komutan· büyük sevinç uyandırmıştır. 
Tayyare endüstrisi ayda bin tayyur'" y..... hedc..r ç.kmah.t.ı sonra Beyşehir gölü üzerin- lığı namına Komutanlık E- Bu maddelerdden 1yapılan ve bu rakam daima yükselmektedir. ziynet eşyaları a ya nız sa· 
Ayda bin tayyare demek, lngilizlerin yakın zamanda den geçerek Konyaya vara- mir Subayı ve Belediye na- hibinin vaktine mütenasip 

dünyanın en kuvvetli ve en moderı;ı teçhizatlı tayyare filo· cak ve geceyi orada geçir· mına da Reis Muavini uğur- bir miktarda olur a harice 
1 arına sahip olacakları demektir.,, dikten sonra ertesi gün Si- lamışlardır. gönderilebilecektir. 

~~--~----------....,_,------~~---------=-----~------~--.,_,--------------------~----..... ~~ Zengin Olmak 
later•enlz Piyan20 _Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinnd n iz Çorahk pu Poliı Merkezi karşısı No35 

.,"-l!'.aA H. TAHSıN uNDER T S497 


