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Ankara 10 [A·A] -
Reicic..inıhur İsnıet 
İoönü dün bera her-

1 

lerinde Başvekil Dr. 
Refik Savdanı ve 
• J 

lktisnt vekili olJu. 

DaRimar~a Elçisi 
cumhurreisi tara

fından kabul 
edildi 

Ankara 10 Radyo: 

Ankara 10 (A.A) 
Bulğar u,1şvekili B. Son dakika: 
Kö5e İ vauof 16 ~lart ı -.;.....· -----
Sö h .:l hı İs tan bula ve 
17 ~lart sab{thı da 
Ankara ya gelect·k-. 
tır. 

Yarın ne karar 
verecek? ğu halde nı~den tet 

kik ve aran1a en is 
tütüsüoü şereflen
dirn1işler ve petrol 
gurubundan ara -
nıa lar hakkında. iza· 
hat almışlardır. 

Daninıarka elçisi, 
"'-ım·~ bu gün saat 15,30 da 

Hlrvat Mcs'elesi 

Ankara 11 Radvo: 
J 

Ankara 11 Radyo -
Berlinden bildiriliyor: 
Hitler, hariciye nazırı 

ile Çekoslovakya mese
lesi hakkında görüşmüş
tür. İyi haber alan ma
hafil, Hitlerin, yarın bü
tün şefleri toplayacağı 
ve Çek işine şiddetle 
müdahale edecegi bil
dirilmektedir, 

" Reisicumhur İnönü Reisicurnhur ls ıııet Yuğos\avya Başve
kili Hırvat nı rs,ele

si hôkkında ırıec · 
rtiilli ş~r teşrif

lerinde ve a v<lttle
rinde civarda top-

lanan halk tarafın
da n sevgi tczahür
lerile karşılan n1ış -
lardır, 

Hatay Millet Meclisin~B 
Bu bütçe, anın1e Ankara 10 Radvo ., 

Hatay Millet ~lecli- hiz ınetlerine tahsis 

si, 220 bin liralık ı edilecek, bir takını 
nıuozan1 bir bütçe I vollar ycıpılacaktır. 
kabul etnıistir. ~ . 

lngiliz Gemileri 
Ansızın Cebeltarıka 

geldiler 
Ankara 10 Radyo j 

Cebelitarikten bil- . 
diriliyor: B ü y Ü k 
Okyanos manevra
larına iştirak etn1İş 
olan İngiliz gen1i
leri ansızın Cebeli
tarike gelnıişlerdir. 

Gen1ilcrin nere-

İspanyol mültecileri 
Ronuı 10 Rad vo; 

J 

Paristen: Fnınsava . "' 
iltica eden lspan ~ 
yol mühncirleri F
ransa)'• lneşğu 1 edi
yor. 
ye gıd~cekJerı nıa
lum değildir. 

1 iste şun lan söyle-

n1iştir: 

İn ön Ü tcırcı findan 
nıutad nıerasiınle 
kabul e<lil111iştir. El 
çı, Reisicun1hurn 
itimatnnnıesini tak
din1 etmiş, takdin1 
ınerasinıinde Hari
cive unıutni ktıtibi-

Hırvatlara her, _______ _ 

., 
nıiz Nun1an ~lene-
nıencioU-lu da hazır o 
bulunn1ustur. 

şeyde geniş bir yer 
verilecek, konıoıist 
hareketlerine karşı 
şiddetli tedbirler a Jı_ 
nacaktır. 

Hükfımetçilerle komonistler 
arasındaki mücadele 

Madritten bir manzara 

Burğostan: ~tnd- da devan1 eden n1ü
ritten gelen son ha- cadele artmıştır . 
herler vahimdir. Yapılan şiddetli 

Hükftmetçilerle \ mücadelede ölen ve 
komonistler a~as19 · yaralanlar çokt~r ! 

~e~oslovat ta~i· 
nesi azle~il~i 
Ankara 10 Radyo 

Perağ: Çekoslovak
ya Cünıhurreisi ka
bineyi azletmiş, üç 
nazırdan nıürekkeh 
bir kabine teşkiline 
karar vern1iştir. 

Ziraat Banhsının 
Kre~isi 

Ankara ıo Radyo 
Bu kış başından iti
baren, Trakya ko
yuncularına zıraat 

bankası tarafından 
verilen kredi üçyüz 

4 

bin lirayı bulmuş
tur, 
~-~ .., 
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Kuduz lıacı 
Pastor~an 600 sene evvel ~eşit e~ il
miş ve ş im~iye h~ar gizli tutulmuş 

Gaıip bir te:5a<lüf ese
ri olarak P~:stor Efü'titii
ıtünün ellinci yıl dönii uı üne 
pek yakın bir tarib<le. bun. 
dan altıyüı şane ev\.'el 
kuduza kar~ı lıir ilfü: bul
muR olan adamın ismi ziil-• 
metlerden sıyrılıp ortaya 

Çık mıgtı r. ı · fle:n, aile;;iııin .. , 

inkıraz.nıa kad .• r mektum 
tutulmasıoı isteyen lı izza t 
kaşifin kernfü;idir. Bu ka 
dar romantik tarihe mftlik 
diger bir ila<; bulmak ınüş
kildir. 

İ lacı 14 üncü asrın 
niba yetine <.loi>-ru ke:-1fet-• o • 

miş olan zat. bu gün 
Traasilvanyanın Rorııan

ya'ya ait kısmında kflin 
Niyermeugye:s deki mali
ka nesinde ya~ayan Mathi
as Tonıfe de Budahaıa 
adında bir m:ıcar asılza

desidir. 

kile terk ediyordu. Onun
da ayni kayıtla kendi bü
yiik oğluna terk etıneRini 
b 'yan ediyordu. Yalnız 
ailenin ~on ferdi il:ıcın 

terkibine ait sırrı if~a et
mek hakkına malik ola
c1k, fakat bunun için hiç 
bir mükafat istemeyecek 
ve kabul etmcyecı:kdi. 

Bu crarip vasivetname t:ı ~ 

aile tarafından hıfz edil-
miş ve daha garilJi ah
ka ıuın:ı. barfiy yt-n riayet 
e<lilmistir. AilP, hemen B.e-• ' 

men altıyüz sene mevcu-
diyyetini muhafaza etmiş
tir. Bundan takriben bir 
hafta e\•,·el ceddi gibi 
Matlıias Toınzo de Butla
haw ismini ta~ iyan a ile
nin SOD ÇOCUğU uila YUTİ~ 
Rome Transilivanya. sın

d:ıki ~agy Karoly de öl
müştür. Babası öliiın dö
şegindc. kendisine babası
n iıı son nefesinde ifşa et
mi~ olduğu sırrı ta v<li et
mi~t i. AHrlarra ailenin er
kekleri, biç bir para a.1-
ınaksızın . kuduz ilteine 
tutulmak ıııuhtemel olan-
lar tc<la vi etmişlerdir. On
J:ır. h:ıyvanları İ\İn ihti
yacı olan hayvan basliyi
cilere ilacı "ermişlcruir, 

fakat ielerinden hi'· biri 
> ( ' 

hatta aile malikanesini 
kaybettikten sonra hayat-

Kendisi geni~ mikyııs
da hayvan ycti:;;tirıııekle 

i~tigal ediyor ve gen~·Ji. 

g indenberi ha.y\'an lı<tt>hl

lıkları hakkında tetkikat
ta bulunuyordu. Bu suret
le hayTanlard:ıki kuduz 
hastalığı ile ve lm ha~t:ı

lığm insanlara ge\'I!lC8i 
teblikesile <lemP~ğ'u 1 ol 111a
ğa ba~lauı. Nihayet hll y
vanları ve insanları bu 
müthiş hastalıktan vikap~ 
eden bir ilaı· ke~fttti. Ai- lamıı memur olarak ka
le tarafınd:ı;t ;lindarane zan ... ı.ıağa uwcbur kal<lık
bir hörınetle nıuhafaz:ı ları zaman bile istifade 

edil miş olan sararmış par- t ctm<!~ ~C~'a :;.cref k:ı~:~n
ı;;öroen1erde '"Örüh.liFi·ii veç- nı:tk Jçın ılacın sırrını ıfşa 
.. c !") • 1 d' 
hile mumaileyh ilacı, in- etmemı~ er ır. 

Onlar, 14 üncü asırda
ki alim büyük bahalarmın 
notlarını din<la.rane mu
hafaza etmi~lerdir. 

-Sonu var-

23 Nisan 

ClUlıls Sesj_J 

ŞEHiR Ve !Hatay HaberlerÜ 
İLÇE · 

11" 11 E:t ı, E fi i ls~enderun~a 

Vilayet Umumi 
Meclisinin 

BİR TEMENNİ KARARI 
Evelki günkü Vi- kan ve Abdürrahman 

layet Umumi .Meclisi- Ozalın bu hususta ba<;"ı
mizin toplantısında ve- kanlığa verdikleri tek
rilen mühim kararları lif hey'eti umumiyetle 
arasında biUıassa ikti- bütün mucib sebepleri 
sadi inkişafa kuvvetle izah edildikten sonra 
ihtiyacı olan Cizrenin ittifakla kabul olundu. 
Dicle Nehri üzerinde Bu husustaki karara 
yeni ve esaslı bir köp- nazaran lAzım gelen I 
rü kurulması ciheti de maka mlar nezdinde ge
konuşuldu. reken temennilerde bu-

lunulması da ayrıca te
Üyelerdeo Calıit Oz- 1 min olunmuştur. 

Cümhuriyet Müddei Uınuıniıniz 
Diyarbakır Ceza 

hakimliğinden se
la hi vetli Müddei U-,, 

nıunıi sıfa t i le l\1ar-

ten tavin ed iJnıis .,, 

]erdir. 

Ulus Sesi - ~1uh-

dinin1ize gelıniş ve tere rn Müddei U
ça lışnıağa başla n11ş nıunıinıizi hara retle 
bulun3n ~1. Aşır 1 tebrik eder, yeni 
Aksu sevinçle öğ- vazi fes inde de keo-
rendiği nı ize göre disine hayırlı mu

sehrimiz ~lüddei U- vaffa kıvetler dile-
~ ~ 

mun1iliği nc asale-
. 

rı z. 

Merkez bankası 
bir şube açi yor 
İskenderun - Mer-

kez bankası na n11na 
burada açıl nıas ı dü
şünülen aja nlık için 
ya pıla n tetki kler, 
ınüsbct netice ver
miştir. Bu husus ta 
lazın1gel en h cı zır

Jık lara başlanıl n1ış 
olduğu iç in nıerkez 
ba nkası nın şehri
n1iz şubes i p~ k ya
kında açılacaktır. 

Antakya 
Çocuk Esirgeme 

kurumunun 
faaliyeti 

Antakya - Şehri
nıiz çocuk esirgen1e 
kurunıu son ya ptı
ğı toplantıla rında 
derha l faaliyete ge
çilınesini ve kurun1 
n1enfa a tına bu a v ., 
içinde bir ha Jo ve-
r il nıesini kara rla ş 
tırn11ş tır. .. ~ .......... ~ .............. ~ ----------.:-...-----------

:BU GÜNKÜ ı 
fPOSTALARı 
•~ .......................... ~ 

11;3/1939 Cumartesi 

Suriyede vaziyet çok 
karışık 

Cemil Mardam suiistimal yapmış sanlara ve lıayvarıln.ra 
mu vaffakiyetle t:ıtlıik et
mişti r. İlacın mevcudiyeti 
pek çabuk malum olJu 
ve kendilerini teda \'İ et
tirmek i<;in ı;ok uzaklar
dan geliyorlardı . illatlıas 
Tornze, katiyyen para al
mak'sızın her ke:::;i tedavi 
ediyordu: fakat anla~ılma
yan bir sebelıtcu dolayı 

i lacın terkibini kıskanç'ca 
gizliyor<lıı. )iumaileyh, va
aıiyetnaaesinde ilacı Lü-
1Uk otluna vasi)'et tıııri-

Bu g ün gelecek 
Tren postası yok
tur. Saat 10 da Kızıl 
t ep, Derik, 12 de Nu . 
saybin , 13 te Cizre, 
İdi 1, ~1 idya t, (iercüş, 
S a vur, 14 te Diva r
ba kır, İstanbul ," An-

ÇOCU k ~ ka r a ve Anadolu 

Ha lep (Hususi ) -
Suriyenin bu g ün

kü nıanz.:1rası çok 
karışık bir şekilde
dir. Her g ün başka 
bir feci ha dise zu
hur etnıektedir· 

danun vekillig i za
nıanında Suriye ka
sasından bir buçuk 
milyon lira çek tigi
ni ve bundan ba ş 
ka nıuhteli f tarih
lerde doksan bin Jj_ 
ra daha zimmetine 
g..-' çirdig ini yazmak
tadır. 

Bayramıdır. posta la rı gelecek, 

ı 
saa t ı de Tren pos 

--------- tası gidecektir. 

Beyrut'ta çıkan 
Voisi gazetesi, eski 
başvekil Cen1il ~tar:. 

___ ....,..._.. .,,,_, 

• 

llıi 

On 
Yo 

ko 

y 
b 

' 
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Aşk lztiraptır 

Cemil Tahir gülüyor. 

- 1 O saat katlar bir şey. -,. . ..,asıl olur. . Doğ ru 
Söyleyin ... 

k Cemil Tahir bala kıs 
ıs gülüyN. 

10 

- Sana 20 , 25 saat 
Var demedim. 

- Doğru söyleyin amca 

- Şaka diyorum. Ncr-
ttıin.. Çok mu k'>rktun. 
On be~ dakika kadar l>ir 
Yolculuk var ... 

:::.:; Oh .. Biraz ferahladım. 
Beni öyle korkutmuştu
lluı ki.. 

- Neden o kadar çok 
korktun .. Anlıyamıyoruın. 

- Amca... Yolculuk be
lli Çok üzüyor... Bir an 
evv<!l kurtulmak istiyo

rum bu yolculuktan .. Hat
l'ıtna he~ gurbet geliyor. 
Babam ... Zavallı babamı 
hatırlıyorum ... 

Cemil T~ı.hir eliyle 
Nerminin omuzunu ok~u
Yor .. 

-- ~ermin .. Bende seni 
llıert bir kıı olarak ta
llırdıuı ... 

- Amca .. Ben mcrdiın 

\·e mert olarak kalaca-
" ~ırn.. Bauam yanımda, 
elleri a vcuında iİu:n öldü. 

- Nermiıı .. Bırak artık 
bu konuşmayı .. 

Nermin ba~mı önüne 
eğiyor. 

- Sanki içimi kemiri
"Yorlar amca.. Kallıimden 
bir ties "Gitm~, gitme,, 
<liyor. Baııa öyle geli
Yor l\.i; sanki annemden 
ebedi ağrıhyorum: . 

- Çocuk değilsin Ner
lııirı.. Böyle. Sözleri to
lluşmak sana yakışmaz ... 
l3akalım Bursayı beğe-
llfcekmisin? .. 

Cemil Tabir soruyor, 
•onra heyecanla başlıyor 
•üıune .. 

Seni bu ,•aziyette 
kemal gürünce o kadar 
~aşacak ki.. Belki de ta
ııımıyacak ... Hala hatır
larım kfü; ükken bir kar
de" gibi ovn:ırdınız. 'lo • 

Nerminin gözleri açı

lıyor: 

- Sahi amca .. Kemal.. 

Onu hiç hatırlamamı~tım .. 
Büyü<lü dc~ihııi? 

_ Oda süzmü Nermin .. 

Ma~allalı boy pos yerin
de .. 

X erruin l>ir an dalı

yar Cemil Talıir devamla 

- Hiç ..,ıkılmıyacaksm 

Nermin Keınalla çamlık

lara gider, eğ'lenir güler

sin.. Bahçemiz çok bü

yük.. lçinde envai türlü 
çiçekler a~açlar efendim 
ku~lar her ~<·y var.. He
le o lıülbüllerin nağme
lerini <linlenu~k bam baş

ka bir alem. Bir tarafta 
~ırıl, ~ml derelerin akı~
ıa~ı, diğer tarafta serin 
ve temiz rüzgarın tesirile 
sarhoş gibi sallan:ın ağaç
lar, Çiçeklerin vcrdigi 

•zevki biç bir yerde bula-• mıvacaksın Nerruin .. Gör-
se~ Nermin sanki bir 
cennet orası .. 

- .. .. ... . 
- Ne <len susuyor~un 

Nermin .. Yoksa bize gel
diğinden nıernnun değil

misin... Genç değilmisin 
sen .. Sevin Nermin.. Se
vinınelisin. Bu senin hak
kın .. Temiz ılık bir bava .. 
Bir a~k diyarı sanki.. Ha· 
ya.Here dalmak, sev<li~ini 
hayalinde istendiği gibi 
yaşatmak için aranılan 

yegane yer .. 

Cemil Tabir eliyle 
Nermirıin çenes:nden tu
tarak başmı kaldırıyor. 

_ Neden öyle durgun
sun Nermin 

- Hiç .. Amca .. 

- Nasıl hiç.. Hiç de-
mekle kastetti~in ne? 

(lJlus Sesi-) 

Tür~iye ra~yo~if üzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uz.un Dali•: 

kısa Oalğa : 

1639 m. 183 Kc:<. / 1~0 Kvv. 
19,74 m. 15195 Kes. / :?O Kvv. 
31,70 m. D4l33 Kc~. / :?O Kvv. 

Bu günkü proğram 
J 3,30 Proğram / 
13,35 Müzii~ Çigan ve 

saire-PI 
14 00 Memleket Saat a-

' yarı.ajans, meteorı>loji ha-
berleri 

~0,00 Aj:ıns meteoroloji 
haherlı~ri, Ziraat borsası 

fi yat 
~0.15 Temsil Fuzuli ge-

~t,15 Memleket Saat :.ı.

1 
1 

1 

14, 10 Türk müıigi Fasıl 

heyeti 
yarı 

.:> 1.l:J E~bam , tah\'il~t 

kambiyo - nukut lıor8ası 

1 

14,40.15,30 Mü1ik Caı 

ba-1d-PI 
17,30 Proğram 
17,35 Müzik Dan8 s&atı 

-Pi 
18,15 Türk rnüzigi Fasıl 

heyeti-Celfü Tokscs ve 

arkadaş1arı 

19,00 Konuşma Dış poli
tika hadiseleri 

19)5 Türk müzi~d Halk 
musikisi 

19,30 Türk müzigi 

fiyat 
2~ ,25 Folklor saatı Halk 

musikimiz ve garp musiki 
teknigi 

22,00 Haftalık posta ku-
tusu 
:?2,30 ~1iiıik Küçük Or-

k f'stra-~ıı f: Xceip A~km 

23:00 !.lüzik Caıband Pl 
~3,45~~4 Son nj:nıs ha

berleri 'c y arıııki pro~
ram 

' 1 

1 

1 

1 

Yarınki Proğram 
12-3-939 Pazar 

12,30 Proğram 
12,35 Müzik Küçük Or

kestra-Şt>f: Necip Aşkın 
13 00 Memleket Saat a

yar1'. ajans ve meteoroloji 
haberleri 

13.15 Müzik Küçük Or
kestra-Şef: Necip Aşkın 

13,50 Türk müzigi 
14,20,14,30 Müzik Ne~'e-

li plaklar 
17 30 Prorrraın 

' t':I 

17,35 Müzik Pazar ~ayı 
18, 15 Konuşma Çocuk 

Sa atı 
18,45 Müzik Pazar Çayı 

devam 
19, 15 Türk müzigi Fasıl 

lıma geldi. 
- O batıra seni bu ka

d~r üzecek mahiyetteuıi? 

- Evet. 
İkisi de susu~ or .. Bir 

aralık Cemil Tahir 
- Memnun değilınisin .. 

Bize gelmeyi istemiyor
musun yoksa ... 

- Q nasıl söz amca •. -· .. ..., . 

heyeti 
l 20,00 Ajans, meteoroloj 

haberleri, ziraat borsası 
fiyat 

20, 15 Türk müzigi 
21,00 Memleket Saat a 

yan 
. 

21,00 Neş·eli plaklar-R. 
21, 10 Müzjk Hiyaseti 

Cumhnr Bandosw•- ~ef: . ~ 

Ilısau Künı;er 

~2,00 Anadolu ajansı 

Spor servisi 
~2.10 Müzik Caıb:rnd Pi 
~2:45~23 Son Ajans ha· 

berleri \ ' C yarınki proğ

ram. 

ı lstrmez olurmuyum .. Hiç .. 
• Yıllardır özenip nihayet 

arzuma kavuşursam hi~~ 
sevinmez olurmuyum. 

- Orayı görsen .. Emi
niınki beğeneceio:-in .. Bel
kide ayrılmak bile iste
miyeceksin .. O kadar gü· 
zelki.. 

-Sonu Var-- -. 

Sayı ııad 

günlük 
• 

-PiYASA 

Bu<rd:n- 1-2~ ,.... . 
Arpa 2 40 -- --

-Un ( ll1";uval)'620 
Darı 2 -50-

Nohut 5 50 -
Mercimek 2 75 - --Pirinç g2 --Sade Yal'r 86 ,.. -- -Tere ya.-,.l . ,.. --
Zeytin yarrı 70 --
Yün .(4 --
Deri 40 -
Badem 18 --
Badem içi 90 -
Ce\'İz 18 --
Ce\'iz içi 50 --
Mahlep 30 --
Mazi 19 -
Kesme Şeker 35 -
Toz şeker 31 -Kahve 118 -
babun 42 
~~I- _ _ ,330 ı= 
Kuru üzüm 

1 20 
Pekmez 12 

1 Hal 1 50 

Mar~in 
Nafia Müdürlüğünoen 

ı - Eksiltmeye ko-
nulan İş: Mardin- Di-
yarbakır yolunun 56 + 
000 - · 60+000 inci ki-. . 
lometrelerı arasmdakı 
Şose tamiratı esasiye
si. 

2 - Keşif bedeli 
(821) lira (31) kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 27 /3/39 
Pazartesi günü saat 14 
te Vilayet Encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat te
minatı 61 lira 60 ku
ruştur. 

5 - Bu hususta da
ha fazla tafsilat almak 
isteyenlerin VilAyet en
cümeni ile Nafia daire
sine müracaatları ilftn 
olunur. 

11/14/18/23 
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üld Halke7i Bln aai H.aausJ Daire 

T cljraf Adre•l 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURTTAŞ! 

Türk Hava 
K r m•-na 

l 

Var ım Et 
Bu yardım en bü- f 
yük biryurd bor-~ 

c~dur. ~ 

Birvarmiş 
Bir yokmuş .. 

Evvel zaman içinde 

ÇOf( ÜZE HiKAYE 
KİlAB DIR 

Satlak içi ::ı İçi ç o k güzel Hikaye ve 
Masallarla dalu b u kitibı her çocu 
~a tavsiye ede~iz . 
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Umumi Ne!p'iyat Ye Yazı işleri 
Direktörü 

~1. Siret Ba~·ar 
Ba.ıldıtı yer: (ULUS SESİ) Rasıme•i 

Türk evinin şe- van bir ev, Cocuk· - ~ 

refli a na nesi kiler- suz bir v u \'a kad~r 
ol 

di r . 1 tadsızdır . 
Kava noz. kava- 1 Bu O'Üzel anane 

b 

n.oz reçeller i. ş:şe ınızı yaşa ta lım. 
ş ı şe şurupla n ol nıa- j 
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1 !$ KALAR VE V APTIÖEMII f~ 
!! DEMİRVOLLAR !! ... •' .. -· : : Dep ulusun b i riktirme gücilue : ' 
•• • •• dayanır. ~ ... .. •' •• •• ii Bu gücü arttırmak hep senin ;; .. -· 
ii elindedir i! .. ~· 
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Ul·us Sesi 1 
~c§l~om~vü ~ 

Doğu illerinin en mo~ern Oir B A S 1 M E Y 1 O 1 H 1 
---------- ı~ Her nevi Defter, Çek, Bo- Yeni getirt tigim iz 

fant a z i v e kübik 
no. ~1a kbuz. !{ağıt başlık- harfle rle ç ok şık IE_,f 
l arı, Kartvizit. Daveti ye, reçete ldlfıılnrı ~~ 
Duva r afişleri, Sinema ve basılır. (~ 
T iyatro biletleri çok g üzel Mücellithanemiz Yardır . ~{ 
bir şekilde bas!lır ve kısa Her boyda kitab, defter /§! 
bir n1üddet içinde teslim ve sair bütün şeyler çok ~ 

şık ve begenilecek şekil- /§~ 
de teclid edilir. u~ edi lir. 

5 ncü Keşide: 11 ~la rt / 939 dedir 

Büyük İkramiye : 50.QQO Liradır . .. 

Bundan lı:ı şka: 15.000, 12.0CO, 10.000 liralık t: 
ikramiyelerle (20.000 ye 10.000) liralık iki a.det mü- . Verilecek sipariı:;ler. göderilecc~~ paralar M:ırdinde ( Ulu~ Se~i ~ 
k r. f t 1 :Is-_ BasımPd ) !dare müdürlü_lJ-ü namına !.!. önde.rilmelidir. ~-~ • el :ı ' var< ır. . . " ,Si 

Yeni tertipten bir bilet alarak i ştirak .P.tmeyi ih· Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok·ınaklı bir ~ 
mal etmeyici;~ . Siz de piyangonun mesut ve bahti- ~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. ifil 
yarları arasına girıııi~ olursunuz.. . ifll ~ 
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