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• 
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Bay Abidin özmen 
Şeh ·imiz e 

Birinci Umumi Müfettiş B. Ahi~in Özmen 
• 

D rfada tPtldk gczi:::irıdc 
bulunan Biriııci Umu-

ı:nt Müfcttii5 Bay Abidhı 
ÖımE-n evelki gün ı:;-:aat 16 

da şehrimize gelıni~, 'i
layct huundnn<la İlb:ıy 
l1ay Fehıni Vural, 11 jan

darma komutanı, IC'tilıha
tat amiri Bcledİ\'e Ba;-; 

kanı taı·;fından İrnr~ıl'4ı: . 
ll'.ııştır. 

Umnmi Müfetti~i lıU
kumct önünde daire rü
~sası, zabitaıı memurin 
ı~e kcslf bir halk kütlesi 
karşılaını~, askeıi lıir kıt:.ı 
Stl:ım · resmini ifa ctmi::;-r , 
ır. 

. 
B. ALidin Üzmen keııa· 1ni kar~ılayadarın ayrı 

Cl.J>rı ellerini. sıkar:ık l1a
tırhtrın1 sormuş doğruca 

Yilayl't mnknnıı nn gi<le
re1z on:. da thıire riicsasını 

kabul ve hasbıh~l<le bu
luııınu ştur. 

Ak~am fü.tü müsafir 
etlil<liği yeni Halkc:vi bi

nasmda tcıtip Clli!ı>n Ço
cuk B:ılosunn teşrif ede
rek Ilalk _.'lrasında ve 

halkla berabn vanula-
' . 

rımızın rorıdln nnı ,.~ dans-
hırını f:Pyir l'tuıi~lerdir. 

nnrı de FPruo~ mcv
kiimle yapılacak Vali ko
nağının tc nu.·l atına mc
rnsıını dolayı::ıile Yerilen 
()fi-le 'cmeğiııdc hazır t.;u. 

l"'> • 

lunnıu~lan1ır. 

"Cmumi nlüfcttişimize 

lıoş geldiniz der, S:lyğ'ıla
rımızı sunarız. 

n ara 163 l:b t lUı IF\1 v lYl ır't 
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iÇocuk Esirgeme: Bayranıı coşkun bir sevinç-
~kür.uffiüiıun : le kutluladı 
-A ~ 

T(DRIKLERI 
Ankarn 23 A.A -

Çocu!, E .;ır ğ( nıe ku

runıundan: 'f ürki
ye Çocuk E-.;ı rğerne 

kurunıu u n1u111 i 
ınerkezi yurdun 

bahtiynr çocukları

nın bu s~n>fJi ve . 
mesut gününü kut-

lular, bütün Tü··k 

yurtla nnın şcı nlı ve 

yüce 1"'ürk ulusuna 

layık yavrulnr, güı·

hüz ve k ~ı hrcuırn ıı 

· çocuklar o\nı<~sıııı 

c.iiler. 

Ankara 23 r\.A -
Bugün 1Vlilltt Ha
k iıniyeti den inin 
kuruluşunun onse
kiziı,ci yı1 dönünıü 

dür. Bu nıün~!sehet
le yurdunıuzun her 
köşesinde bu n~esut 
yıldön ünı ü teza hü-

ra tla kutlulannıa k

tnclır. Yine bu gün 
bütün u vu · 1 
rı içten bi ~· sevinç 
içinde çocuk hc:ıfta
sının ilk gününü bü
yük nıerasinıle te
sit cvlcınislerdir. 

ol • 

ilerim·z 
Niste, birinciliği kazandılar 

• • 
ın 

Ankacıa 24 A.A -
Dün Niste yedi nıil
let arasında y«ıpı

l~ın bevnelınilel .bi-,, 

rinciligi alnıaş ve 
zafer direğ·ine hay
nığtınız çekilerek 
şiddetle alk1şlan-

nic1lik nıüsnbaka- J nnştır. 

sıııda ekibimiz bi- Avusturya~ati 

Çocuk ayr mı 
~e~ıimiz~e, içten ~ir tezaMratla 

tutlulan~ı 

Yahudiler hicret 
1. 1 

eaıyorıar 

z~~n·gin A vust1:1r
ya Yahudileri In
giltereye hicret et
n1ekted irler. Bun
lardan 7 kişilik bir 
aile hususi bir su
rette tutulınuş bir 
ta\'. yare ile Lond-

Milli Hftkiıniyctin ku
ruluş yılclönümü olan 23 
Nisan çocuk bayramı, şeh
rimizde içten bir tez·ıhü 

ratla kutlulandı. 
O gün, sabah erken

den biitün evler dükfüılar 
bayraklarla doaaaılırn~tı. 

Bütün okullar öğTetmcn

lerile uirlikte park mey
danında toplanarak Halk 
evi bantlosil<' bcrnbcr 
mtmtazaın uir yürüyşle 

hükfımet alanıııa gekliler, 
hükumet konağını, bele
diyeyi ziyaret ettiler. 

Merasime saat ü da ba~
landı. Ö~retmen Abtlullah 
Öneel tarnfından belediye 

önüncle 23 Nisana !id ufak 
uir söylev veıilcli Ye ÇO· 

cuklar güzel ~iirlcr oku
dular. Bundan sonra Be
lediye tarafından çocukl:n-a 
~eker dağıtıldı. Hükumet 
önünde muntazam bir ge
ç.i<l rmmli yapıldı, yürü
yüş park meydanına ka
dar devam etti, 

Öğleden sonra Dunılu
pınar okulunda bir mfü:;a. 
mere verildi, Cumhuriyet 
ve Merkez okullarında da 

1 
çocuklara mahsus roııcllnr 

manzumeler, okundu, c;ok 
güzel eğlenceler tertib 
edildi. Saat 14 ten lG ya 
k'adar bütün otomobiller 

., ., 
raya vasıl o!nıuş

lardır. 

Sakarya okulu önünden 
büyük parka kadar <;o
cuk1arı gezdirdiler. 

Geceleyin, yeni Halkevi 
binasında Gazi okulu ta
rafmuan lıir .çocuk balosu 
tertib ediltli ve bunu bü
yükler balosu takib etti. 

Bu Balo, yeni Halkevi 
binasında verilen ilk ba
lodur. 
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Sayfa 2 

Seçme Haberler 

Sovyet ·Elçisi 
Sovyet Birliği

nin veni Ank~ra 
büyük elçisi Bay 

Terentief Cü111hur 
Başkanı Atatürke 
itin1atnamesini tak
d i n1 et n1 iş t i r. 

Berline 
Bir Ticaret ~ey' eti 

gön~eriyoruz 
Aln1anya ile Tür

kiye arasında yeni 
bir ticaret anlaş

rnası akdi için gö-

İcra mutehassısmm rüşnlcıerde buıun
nıa k üzre bir bey-

tetkiklerİ etin1 iz ya kında Ber-
Adliyc Veldletinin ls- 1 line hareket edecek

viçreden icra. i~lrrimiıi tir. 

ULUS smsı 

SEHİRve 
~ 

İLÇE 
il AB E il LE R İ 

Nusaybinde 
Memurlar mahfeli açıldı 
Nusaybin (Hususi) 

Kayn1akan1 Bay Ne
ca ti Gökn1oğulun 

t<·tkik ettirmek için ge
tirttiği profesör Leman, 
Aclliyede tetldklcrine de 
vmn etmiş, \'e icra reisi 
Ilarndi ile berabt·r icra 
da i re~indeki dosyaları göz-

----------ı delalet ve sorğu ba

Müessisleri, adliye 
erkanı, günırük er
kanı, 1\lal,nüdürü 
Ziya, posta ve tel
ğra f ş-:fi Nail Özel
dir. 

den geçirerek marn.mat 
alm1~tır. İstanbul icrala
rındaki incelemelerine ele-
vam edecektir. 

Ziraat Bankası 
Harice Fındık satacak 

kin1i Ce1a1 Ayha-
nın da gayretile iç
tin1ai ve edebi ga
ye takib etn1ek ve 
men1urları bir ara

İdare heveti reisi 
"' 

sorğu hakinıi c~ıaı, 
aza posta şefi Na il 
Özel ve gün1rük baş 
n1eınuru Hüsnnıet

ti ndir. 
Mahfele sin1diden . 

kırk kisiden fazla 
~ 

aza kaydedilmiştir. 
Muvaffak olnıa

larını diler, müessis-

- --~- ----

Sayı 907 

Mal~ ~ilgisi derlemelerin~en 

Maniler 
Derleyen: Kılıçözlü 

-109-
.Manğ~ılım var maşam var 
Gülüm var menekşem var 
Alacaksan al beni 
Çok ardıma düşen var. 

-110-
Karaııfil ekermisin 
füıl ile şekermisin 
Kız ben seoi alırsaın 
Kabrimi çckerrnisin 

-111-
Karunfilim budama 
Sefa geldin odama 
Güzel isen gel beri 
Çirkin koymam odama 

- 112-
Gidin bulutlar gidin 
Yarıma e.elam edin 
Yarım uykuda ise 
Uyirniun heram edin 

-113-
Güvercin uçIIıaylan 

Kadm açmaylan 
Adam yardhn mı geçer? 
Yaylaya geçme ilen 

-114-
Gü vercin açıverdi 
Kandın açıverdi 

Gözünli sevdiğim yar 
Sevdide kaçıverdi. 

Fındık satışları 
yüksel1niye ve işler 
canlann1aya başla
nııştır. Bunun sebe
bi ihracatın devanı 
etn1esidir . İktisat 
vekaletince ahnan 

ya benzeri anlaşn1a 
ile bağlı bulundu-
ğuınuz nıetnleket -
lerin salahiyetli ma

da toplayarak, şu~ 
rada burada dolaş 
n1alarının önüne geç 
mek üzre Nusaybin
de bir ( l\1emurlar 
Mahfeli açılarak, 
nizan1nan1esi de kay 
nıakan1hkça tasdik 
edilm İştir. lerini kutlu1nrız. ---------

kanıla rının n1uva - ----------------
fa katı ahnn~ası su- Adli Tebliğat 
retile nuıanıele ya- Posta idaresi tarafından yapılreak 

tedbirler ve icra ve- pılnıası lazınldır· Adliye Vckaletina, nıah- temin edildikten başka 
keme ve icrn dairelerine yarım milyon liralık bir 

killeri hey'etince ve- Mevcut anlaşına- ftid telıliğfrrin alakaclar tasarruf ta elde edilecek-

rilen bir karar üze- lar hükunılerİtıe ha.. sabıs ve miiesseselere te- tir. Tasarruf <'dilen bu . 
ri ne ecnebi şirket- Jel gelnıenıek şn r- ahhütlü mektulı şeklinde para Adliye V ekfllctinin 

Jerl·n bazılaı·ı da fıın- yapılması iı;in Adliye Ve- katiplik sınıfına kafi maaş tile bu ınuan1elenin kftleti ile P. T. T. Umum vermek ve Adliye kcltip-
dık alnııya başla - Tü.rkiyede p1ase ~dil- 1 Mü<lür10gü ara~ında <le- Jiğinin bir meslek haline 

ınıştır. Bu karara ınış ecnebi sernıa- ı vam eden muzakereler konması iç.in sarfedile. 

göre, Türkiyede ça- yesinin transferin - bOn &ıafhay:ı girmi~tir. cektir. Ginol ismindeki Fran-
Adliye tebliğlerinin pos. sız hayvanat ilimi, kele-

lışa n yerli ve ecne- de de tatbiki ve bu ta i<lare~i 1araf nclan ya Hakimlerin terfileri için beklerin hayatı üzerinde 

bi şirketlerin dış kararın Ağustos 938 pılması ka~~ul edi_lm~ştir. hu St>neki büt<;ecle tahsisat I yaptı~ı tetkikler sonunda, 

ınen1lekctlerdeki h is-
1

1 
sonuna kadar n1u- 13u u~~~.1~. ~.~ •• ~.lt •• :.~-.1~~.~.a~--.·--. ~:.ı~~-~~~-·--........... ·~. ··-... ·~. .. 1 eksr.rı erkek kelebeklerin, 

l 1 ... ı l b l l f3 :o:· ·:o:· :o: :o: :o: :o: :o: :o: • ~ Nj sarhoş edici çiçeklerin usa-Sel ar arına oueıne { te er o nıası G1rar- ~·r:::::.. . ..::.:::.:::.. . ..::.::::::...2:::::...2:::::...2:::::...2::~.2::.:::.. . ..::.:: • .:::.. • ..::.:::~ .• : 
1 f \ relerini emmekte olduğu-

ı11ıec1bukrli yeti ofd~ bu- Jaştınln11ştır. 1 !fi 4J M c§l O ta ılJ nu tesbit etmiştir, Ginol, 
ll 11l u arı a ız ve r~l 2J ı·~l erkek ve dişi kelebekleri 

ten1ettül~rin Tür - p.j • Fi 1 büyük bir cam sandık içe-

İ~i l l K 8 A H A H 8 A y HA M 1 f~i riı:>inc koymuştur. Evvela 
kiye Ziraat B:lll - Yurtdaşl iŞJ i~j sandığın iki tarafına biraz 
kasından ınübayaa .. rvi rvi alkollü içki dökmüştür. 
edilecek fındık ile }~f Yurd kültürüne çok büyük }~{ Bir, iki uçuştan sonra er-
transferi ve bu şe- Yiyeceğin, geyece- FJ V.j kek kelebekler, gitmişler, 

Q-in velhast1 her s.e- rŞ1 hizmet eden Türk Maaıif r~ı alkonu içki damıaıarı em· 
kilde satılacak fın- ._, ı,.t::_Jl: C . . . d v . !,~_:._:! meye başlamışlardır. Bi-
l 1 b d 11 · · kl. )'İn yerlisini kullan- ~ t t t • ( ı '\: e e ennın 1- :,lJ.i. emıye ının roze agı ma Ü~ raz sonra, bu kf·lebekle-
ring hesapları ha- nıayı yeni İçtin1ai r·~l r~l rin uçuşlarında· bir ağır-
ricinde lbırakılaca- ahlak emreder. =~.~ G ü Nü D ü R jF lık ve intizamsızlık görül-

g"' ına daı·ı· klı'ı·ı·ı1g ve • - ~::~==~==~==~==~==~==~::7,ôS::::=-s.:.:: ... ~ müştür. Hatta bazıları ... · .~ . ._:.:.. .. ..,:;, . ...:.. .. ...::, . ..:.:.. .. ..::, . ..:.:.. .. ~ . ..:.:...~ . .:.:.. . ..:.:... ,..;:... . ..:.:.. .. ...;:, . ...:... •. .., • ..-.... · uçamam 1 şlardı r. 
l 
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M @ı r<dl ö ifil [ Yurttan Haberler 
1 

- P.İV ASAamı:"' 
-~--~------~-Kilosu 

Kızını dağa götürüb namu
sunu kirleten bir baba!. 

Vilayet Daimi Encümeninden 
Cinsi ·-Kr. ıl Sn. 

Buğday ~ /-

Z i le<le, öz kızı 16 
Yaşlarında bulunan 
Fatınavı da<ra g·ö-

.,, b 

türüb orada zorla 
nan1usunu kirleten 
ve ayrıca fili liva t-

ta da bulunan 40 ya
şında ve Şükrü a(hr.
da bir adan1 An1as-

ya ağırceza nıahke

n1esine veriln1iştir. 

Tra zonda 
Bir Otomobil kazasında 

14 kişi öldü 

1 - Eksiltmeye konu 
lan iş: 

Sa vur - A Yine - Diyar
bakır yolunun 24 X 100 
üncü kilometresindeki Cil 
lin deresi üıerin<lc lıeto
narma ohırnk yeni<li'n ya
pılacak 5 metıe açıklığ·ın
daki kölırü in~aatidir. 

Keşif lıetlcli 1702 lira 
82 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartna
meler ve evrak şunlardır. 

A - Ekı5iltme şartna 

mesi. 
B - l\Iuka ,· elcııarne. 

C - Bayındırlık i~leri 

genel şartnamesi. 

Trabzo11cl<ı, l{e)_ d h'l ld h ld D - Fenni şartname. 
l a 1 0 uğu a e E - Keşif rayiç. ced-
<İt 51 plaka 1ı şoför ölen1eri n sn yısı 14 velleriyle projeleri. 

Reşadın idaresinde- tür. Diğer yolcula- lstiyenler ou evrak ve 
ki otobüs 37 yolcu- rın hepsi yn ralıdır. şartıı:ımeleri Vil:lyat eneli 

· meniyle Mardin N afi:.ı da
su ile uçurunıa yu- Bilhassa onun va- iresinde görebiliıfrr. 
Varlann1 iştir. Şoför rası ağırdır. 3 - - Eksiltme-;/ 4/938 

Tarihinden 27 / 4/938 ta-

lJ H t l kl · ı 1 rihine kadar çar:;;arnba 11ayvan as aıı arı e günü saat 12 de .Mardin 
vilayeti hükumet binası ... d l ~ mu1 ca e e i~~nde~i \'ilflyet daimi en-
cumenınde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık o
larak yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gire
bilmek i<;in isteklilerin 128 
Er:ılık Ulll\'akkat teminatı 
vermis olması ve i~in eh-, ' 

li o1duğ'uaa ...-e mali Yazi-
yetine ait belıı·elcri cröster-• M b 

nıcsi \'e 1 /7 /937 tarih ve 
3645 sayılı rmaııi gazete 
il<" ilün olunan müteahhit- 1 

lik \'esikasın1 ibraz etmesi 
şarthr. 

6 - Teklif mektupla
rı \ ' C her nevi mürac~rnt-
lar 3 üncü nıa<lde<le yaıı· 
1ı saatten bir saat PV\'Cli
ne kadar vil:1yl't daimi 
encümeni dairesine getiri
lerek encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönde
rilecek mektuplar ve mü
racaatların nihayet 3 iincii 
maddede yazıJı saata ka
dar gt:lnıiş olması ve dış 

2arfın mühür mumu ile 
iyyice kapatı1musı lUzım

<lır. Posrada olacak geçik
melcrin kabul edilmeyecc 
ği ilan olunur. 

13/16/19/25 

Arpa 3 50 
Uil(Bir çuval) 650 -
Darı ~3-

Nohut - ---- 4 
ı ı-4 Merr.imek 

-- --
~ J.'irinc; 22 
it - - --

Sade Yuğ 95 il 
Termfr-ı - 75 --

- ıe\'ti;ı ,::ı .rı GO - · _ ._ t"> __ _ 
p Yün 40 

__ ıı_ 

Deri 35 1-
Badem ~~ 
Badem içi &f> ,-

Ceviz J 20 = 
Ce>iı it;i j_i2_ _ 
Mahlep 
!\] azi 

--- --
12 --- -

Kesme Şeker _ 35 _ 
Toz :;;r.ker ::3:? 
Kah\'e Tho- -
Babtın 45 
Çay 310 
Kuru iizünı 20 ,-
Pekmez 22 

' 8nl -,40 -ı 
Pc:;til_ ____ 35 I=-=_ 
Rıı<;ıık 45 1 

ULUS SESİ 

Rız1lcahan1amda hin1 Kızı 1 tandan 
~akınısızlıktan sal- sonra, hastalıkla 
gın hale gelnıiş olan ınücnde1e için ilçeye 
hayvan hastalıkia- iki baytar daha 
rile sıkı bir 111üca-

1 
b 

Mardin 
ln~isarlar Mü~ürlüğün~en 

ABONE ve iLAN 
Şartları ...... 

Abone Sartları 

A} lığı 

d ı gönderi nıiş, un-e e devanı edi \'Or· 

İlçe bavtarlirnna lar da hen1en köy-
ta Yİn ol u~a n İbra- lere çıkn1ışla rdır. 

Yeni B~hçe ve Meydanlar Açıliyor 
Bileçikt~, İlkbahar 

&'eldiği için beledi
Ye çalışn1alannı ar
tır111ıştır. Kasaba İ
Çİtıde çöplük halin
de bulunan ıney
daıılar ten1izlenn1İş 
tesviye edi ln1iş, bu
talaı·ı, Cun1huriyet 
nıeydanı birçok çam 

güzel bir hale so
kulnıuştur. Burada 
nıünasip zanıanlar
larda bando da Ça
lınacaktır. 

Mardin 

Vakıflar Dire~törlüğünden 

ağaçları dikilerek Vakiflar genel direk 
bahç l ı· t' törlüğünün emirleriyle e ıa ıne ge ı- . 

8
.. . 

tiln · . Mardıncc uryanı Ka-
l 1ıştır. Yol kenar-ı d' kiliseleri vakfının an d 'd ım 

" na a yenı en eski intihaplisi Rahip 
aga 1 d'l ·ı · · I3 ç ~r ı {J ınıştır. Hannanın vazifesine ni-
eledıye bahçesi hayet verilmiş ve mez-

Mardinden Diyarba
kıra, Mardin İsiasyonu
na, Nusaybin, Cizre, ~lid
yat, Derjk, Gercüş, Sa
vur. Kızıltepe, Nasay
bin-Cizre Nasaybin-Mid
yat inhisarlar idaresine 
ve idarece ileride tesis 
edeeek idarelere gön
derilecek ve yine bu 
mahallerden getirilecek 
bilcümle emval ve eş
yanın 1/Haziran 938 ta
rihinden 31 /Mayıs /939 
tarihine kadar olan bir 
senelik nakliyat 23/Ni
san/938 tarihinden itiba
ren on beş gün müd-

kür vakfa genel direk
törlüğün 206900/11 sa
yılı emirnamelerile ge
len talimatnamenin 2, 3, 
4 ve 5 inci maddelerj 
hükmünce bir mütevel
lı seçilmesi Iazım gel
miş olduğundan bu va
zif eye Süryani Kadim / 
vakfı cemaati tarafın-

detle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhalesi 9 /Mayıs /938 
Üç Aylığı 300 

tarihine müsadif pazar- AJtı Aylığı 450 
1 

800 
tesi günü saat on dört-
te J\lardin İnhisarlar Mü- Seneliği 800 (1500 
düriyetinde müteşekkil ,,,.._ __________ .., 
komisyon tarafından ya. 
pılacaktır. 

Talip olanlarrn şart
nameyi görmek ve da
ha fazla izahat almak 
üzere. her gün Diyar- / 
bakır inhisarlar Başmü-

• 1 
düriyeti ve Mardin in-
hisarlar Müdüriyetine 
müracaatları ilan olun ur 

1-·4 

dan talip olanlardan i

cap edenlerin namzed
liği tensibe alının ak üz 
re onbeş gün zarfında 
vakıflar idaresine mü
racaat eylemeleri ilfm 
olunur. 
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IL.4N ŞARTLARI 
İldaın betıer satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlfin neşrinden mesu
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nuslıalar 
(10) kuruştur. 

oi . : ..... "'.. "" 

1 Mayıs 
Türk Maarif 
Cemiyetinin 
Rozet dağıt-
ma günüdür 



1 JDAREHANESI 

1 
Eski Halkevi ~:na•İ. Hususi ilabc 

Teliraf Ad:rcai 

Mardinde "lllus Sesi,, 
ı _______________________ , 

• 

lYI.AROifi'OE 

~c§l~om~vö 

Doğu illeri ıi en mo~ern ~ir 8 A S 1 M EV 1 O 1 H 

Aer lli vı l)efttr, Ç..:k, Bono. ı\1akbuz. Kt1ğ· ı t başlıkları 

Kartvizit, DaYrtiye kartları, Duvar Afişleri, Sinerna 

v~ 'l'iyatro Bilet!· ri çok güzel bir şel\ ilde basılır YC ~: 

kısa bir n1üddet içinde te"ilin1 edilir. 'f 

•• Doktor - Operator 
Saim Kesen 

• PAZARl'ESİ ve CU~IA GUNLERİ 
• fukaralara n1eccanen l)ak111aktadır 
• Adres: Postahan2 yanında, Park kartı•mda 

a Umumi Nc;şriyat ve Yazı işleri 
' . . . - .. 
.uır • .oru 

M. iret Bayar 
Baııldığı yel:': (ULUS SESİ)"Basımevi 

... , .. w 

Yazan: Oıııer l "za l>O!...rul 

eı'> ' ... zu ldeki ... -·• 

arihi 
Ratış iı;in gelıni~tir, fi~ :ıtı 75 kunı., t ıır 

m ş, -ir y 1 m· ~ 
Evve z0 ınnn ·çinde 

En Güzei Çoc\ tCitabıdır 

Sallık iı;in ~rlmi.,,tir. İçi ç<.ı\.. r ılı.el l Vikaye YC )[ a.
~allarla dolıı lıu },ita H hır ta~iyı· c<lı>riz. 

'adın Ter7 
Hil'inci cadde inc,.er ac0nte~: vamPda ,. 

A 

• IJ 

Di~işleri ' .. üzu l'li ·· ucuzlugu ile ~ 
Rekor kırmıştır 

il 

• • 
BegenHmeyen ıuaih n parasını : 

d • 1 al ·· er 111 

Bir daf a tecriibe bunu ispat eder ~ 
• iJE IJC:Jfl•~ 


