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amzetleri listesi bu 
c a yo ile neşredilecek 

' v E ~OMANV A 01[)A 
Mı ili ~ef in ~ir ~eyannaınesile vilayet- H 

leie ~il~ irilBcektir ~ır 
Alın.an.-. Ro.men g~riiş- Memel ~a~isesi ve 
melen ınkışaf edıyor matbuat , 
Ankara 23 Ra<lvo: 

" 
Ro.ııanva Baricive 

w • 

Nazın bir bev:.HH'-
1 tınc.b, bazı ;· s ,cri 
, sınıfların silôh ~ılt1- ' 

* I ll a H ) 11111 l a S 1 b t' \' 11 .. ~ 1-
n ı iJ e I li:1 va dolcı vı

si le olduğ uııu, o r
dunun 1~ 1 ş si percı 
k -:nde tenı in edilnıİ · 
veceoi, denıirvolla r . ~ . .... . 
\'HZl \'eti11in degı ~ 

l 111 İ \'t:ct· <>·ini, deYlt t . ,....., 

nı :ı k clll ZılHlSll1lll 11 ı Ü 

' ken ı ııH..·l bir surette 

1 Atı kara 23 I~ad yo: 

·ı ~len ıd he:1diselei-i n
den b<ıhse<len lngi-
1 iz gel zetderi esasen 
b~yne l nı i le l nıt \'CU t 
<>'e rcrin V<' Z;) 'eti bu , b ö 

1 hadisenin daha zi-
yade ger gioleştire
c~gını yazn1akta, 

tedbir )eri a 1 lllfl ğa Pı1 ris gazeteleri de 
se\'k( den s<: b , p bey- ı n ynı fikri ileri sür
nelı ni lel va:r.İYettir. ı nH.ktedirler. 

Rom any a Krrılı 
S. M. Karol 

.1 

işlediğini. hadisele- •ti Memelde 
1 rin t~m bir süklııı 1 er 

Reis !cuınh u r Isıııet İnönü 

Ankar!l 23 l{advo: 'şanı» ~1illiŞefin bir 
Parti divanı ya~·ın 1 beyannanıesile vila .. 
Siıat Jokuz buçukta yetlere, nıatbuata 
Büvük ~!illet Mcc- bild irilecek ve Rad
lisi~deki Riyaseti yo ile neşredilec~k
cı.ı ınhur salonunda tir. 
toplanac8 k, parti-
nin n1ebus na rozet
leri ha klonda son 
kararını verecek
tir. 

Mebus nan1zetleri 
Yarın akşam «bu ak-

Uıusa hizmet yolun
da bütün Yarlığı ile ça-
1 ışmak C. H. Partisi 
üyelerinin bozulmaz 
andıdır. 

içerisinde n1ütalaası • d .. 
icabettiğini söyle- Alman askerlerı un sabah 
nıiştir. Memele girdi 

Aok nra 2:3 Radyo: 
Düo Avan1 kanıa
rasında Hariciye Na
zırı, Çen1berla vın 

" 
adına sorulan bir 
suale deır.ıiştir ki: 

(Aln1anya -Ronıan
ya görüş111eleri in
kis:1 f etmektt'dir. 

~ 

Ron1a nya Hükti
n1etini bazı ihtiyati 

Ankara 23 Radyo: 
Bay Hitler, yanın
da Aln1an donan
n1ası l{umandanı 
anıiral Rabbel ol
duğu halde dün ak
şanı Yoslanta gel
nıis ve oradan Me-• 
mele hareket etn1iş-

. 
tır. 

·Ankara 23 Radyo: 
Alınnn kıtaatı bu 
sabah saat sekizde 
~1en1 le gi rn1iştir. 

Yahudiler Memeli 
terk etnıektedirler. 

Hitler saat 5,30 da 
~temle gitmiştir· 

,,,,_.. ... -..... ~~~---

.. 
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Tür· iye'de 
İm iyazlar 

Uiirıd"rı Artan -

Bunun iizerim· lıiikfı

mrt lııırılar iız<•rirı<leki mut
lak kontrol 'P n,iirnkabe 
hakkırıı istimal t>derrk 
hesaplarmı ,.c muaıııclft 

tını esc.ı~lı tPfti~ 'e nıii

rakabevc tabi t utuluıtıs . . 
ve netieedt• .-:-iı kı• tlerin ta-
rifderini imliruıe~e "mu
vaffak o! mu~tıı r. Su: clt.k · 
tirık, tramvay, gaz t:ıri 

feleri lwr ~ehrirııizdp in
diriloıi~tir. Trnezzül ııi ~

heti vüıde on be~ ilft . . 
yiizde 45 <leru·e~irıde ol. 
mu~ YC bu \'azivct hal-. . 
kın IJIPlllOUllİyet 'e :-iik-. . 
ranını celbe~ leıni~t.ir. 

~eseleri rı in proj ı·lc•ri rı i fen 

\ ' C nıilli iktisat ııokt;da

rıııdan tetkik \'e burıla

rırı ta,:)tikile i.;;tifral olurı-• ' 

dup;u gibi ayıı('a in~:ıat 

ve te:::;i::;at kalnılleri tfo ifa 

olunmu~ ve is!rtıııeleri . . 
hakkında bclecliyelPrc di-
rektifler verilıııi~ ' 'e tav

siyelerde uuluııulnıu~tur. 

l~tP. Ciimhuriyet hii

k lııııl't i ~elıir <labili üıııme 
i:;dı' ri ğ"öıerı müe::;se::;eleıi 

ıııillilP:-:.tirnıek ve i::-l ctıııe-. . 
lt•r iııi, haıkııı itıtiya<;ları-

rıı <lah:ı i~·i bir ::-ekilde 
kar:'tlıYacak \'azivcte if-. - . 

Scnelenlenberi yiiK~<'k nığ' etmek h11c:;11~u11ıl t lıöy-
nisbetlerde olan 51aat, l.m.m:;;· le e~a~lı kar~r ve teduir-
man kiraları indirilmi~, !eri alını~ ve tatbik et-

--....-.-.-.------- -- -- --- - -

=p Wi35i2 -CTIZF3 rı • ıra 

1 1 ~e~me Haberı~r 1 1
1 ~ e~ıinıizOe ~i 

Iİlllllİ ........................... llm9F?'IEU ..... .. 

Şam da Tiyatrocular 
dün işe başladı Askeri işğal devam 

ediyor s~kiz ki~iJcn ınü· 
rekkep olnınk üzre 
dün çalışn1ağa b~ş· 
J a 1111 s ola n 'Ti ~, a t r o · 

Şanı - Şehir ta
n1a nı ile l .. ""ra nsız kı

ta lan ta ı· ~ı fında n iş 
r,.a I cdil111istir. Kı-ö . 

t '' 1 a r b ü yük bir s ü . 
kurıet iç inde şeh
rin nıerkczindeki 
sevkülceYs nokta -. 
lannı tnhkin1 et-

111ektedirler. 

SokaklHrda vü- culaı: Şehrinıi~in es · 
Ci.H.l.a getirilıuiş ol.an

1 
k ~ <' skeri 111 ahfr~ 

ba.rık:1t1~1r t<lhrıp 

1 

bın~sı knr~:ısındakt 
edıln1ıştır. Fransız kahvede dun al,s ın1 
n1aka111ları bazı tah- ilk ovunJa rını i,a .. .., 

rikçileri tevkif et- l aba lık bir halk kit .. 
111 işlerdir. lesi ne sev ret tirdi 1 er· _, 

Mekte<p l<itaplarındaki 
ıstılahlar 

ı\lu <Yannive Ba--
b ~ 

van ~1uallanın i d,~ --
1 - • d k" 1 . t 
ı resı n e ı <enırı n ıs 

Ortunı ektclı \'C Lİ:5l' 

lf·nfo okııtturnlan dı 1 r~ler 
rabtiye iicretlcıi, uHJa) e- mi~1 ir. 
ne nıasrafları gibi alınan • İ\~İrı .\la;trif Vt kfddi ta-
paraların m uka relelert! raf ırı dan konu laıı yeni İ::i · 

j rak yeni lıir ıstılah cr.t- 1 Reşat, Cün:bü ~c~ 
veli hazırliy:ırak ~Iaarif Ccrn il , Va ryet cet 
~lüdiirliikleri \':t~ıtasiyle !\1cla h[I t Leın<t n , 
muallim1erc lıildirnıi~tir. ' 

Sebahat ve kaınıo · 
mii::itenit olanları haddi l!nnd:rn soma lıiikfi- tilulılara dair ıııektPh nıu-
lfi.\'lkm:ı tenzil: uluı~l\":ın- ııı<"t lJ .. Jetliyt.:IPı iıı t>liı·ı!n- alliıııleıiııiıı likirleri sorul-

la~ı t:rnıanıcn lağ'v~lun- <it• olan hu ıı.ih•l'>sı :-ı•lı riıı \ nıu~tn. 

J.lckteh m11:ılliınleri lıir 
raporlara cu İsına il İl e O r .. ay zarfında. hıı 

<hür fikirle.tini 
bildi recr kler<lir. stur .. \bonelerin ~irkct idare tar1.larını, ıkt badi ı Hütiiıı ııı ııalliınler i~ti-

\~kftlcte ' bul{a çalan ~leh-

wu,, • / ı ı ı ı · 1··1 • ı · · ve müesse::;elt'rle olan ıııii- ':t• fı> r~ r ı! durıııu ları ı ı ı. ra- a ı a r~ı t aı r !~ ır ~rın~ Yekcl lct sun 
ınetten Aıürek 1.: ep · 

tı:ızırlad ı -
ola n bu cru r up bu n:ıselrntım tarı:1.iııı eden ı ıfelf'l'ını daha yakıııılau ı W ! orı larnı tat lı ı k :ıtt:ıkı 

~boııman ::;eııelerinin tıaJ . tt•tki~ \ ' C ıı:iirakalıp l'ılc- kıynıet ,._ <h•j!er! Prini ha-
kın aleyhirn: ol.ırak ihıi- ct·k ' ' t: lrn l"ihı • ıl ı·• · iıı tı·- 'i · rapol'lanııı Maarife 
va. eylNiikleri ahk:l.ııı ta- ıııini iç~r.ı liizımılıı J,anun lıildirıııi::dertli. 
dil edilmi~ t:\' elektirik, ,.e nizamları reıh iııe tt·- ~laaıif \'l'k:1leti lıu ra· 
ha \.':.lgazı, RU t<!,·ziatından ve:;siil p~· ley<·rnk uı i ili Sl' r · po rla rı ııazan i lilw r:.ı. ala-
lıüyiik halk kitleleriııiıı ma~· t·rıiıı vt· te~isatın en 
ıııümkin ol:ıl.Jildi~i kadar el\'eri::jli ' ' l! ra.;yunel ~e-

U-ı ıstılüh lis tejıı<le Lir 
'--' 

';ok yı-ni tcıdilh·r yapaıı::-
kullarıı:.; rriiclUifU l't·kilen 

' "' • l:'ı " 

bir ı;ok tPclbir!Pri değ'i~-

tirmi~tir. Bit· <:ok et:>ki ta
birleri ipka l'tmi~tir. 

~ 

<Ytceki OYunlarıı J,ı 
~..... ~ 

daha çok nunınıa· 
lar o-österecekler in i 

b 

vadetnıiş)erd i r. Uu -
rada ki seyircilerin 
kaJclbalığının verdi

btifacle~i tahtı tcıııiııe kilıle i~letilm<.'siııi tahtı te- , 
alınmı:;:tır. ıııim! ·.ılatak \'e büyük 

halk kitlelerinin medeni-
Son seneler bı·ledi,ve· 

lcr lrnnununıın kendilı· ri 

nc bah., eylemi~ olduğ"u 

yetiıı uimC:'tlerintlen geniş 
mikya::ıta ınüstefit olına

lnrını mümkün kılacak 

ı;:ıreleri arayacaktı r. 

General Al i Hikmet Ayer
dem vefat etti ği intibada n an -

1 laşıldığına göre iç
: n1üı)telü oldut'.ru h as Jeri nde en çok tak-Gaziantep n;eb 

usu G~neral Ali 
H i k nıet A verdeın , 

ö 

talıkta n kurtulanıı - <lir edilen BayHn 
varnk vef~ıt ctn1is- ~lualla iJi. 
~ . 
tir. 

..; 

bir ınüdde tten beri 
sel:l.h1,·etle beledi ,·elt·rin 

•v • 

kunlukları dcktirik rııiiC::3- . ............... ~ ••••••• ·~··············ı· BU GONl<O ' 
Garib Vakalar: 1:r os TA LARj 
·~ .. ···~............. ·~····· ..... ~~ 

Halka bağrını açan, göniünü 4 buçk asırda i ıshk ça~ciırmıyan 
onun derdini dinleyen tek kırılmayan rekor 

~4/3/939 Cuma 

açan, su 
C, H, Partisinin kurdug"' u · .. "f .. 1,·"".··,ıs'dc·ı bulu-

locrilteredc York- '- .-. 

.. 
reJim 

Devlettı·r. 1 
0 

nan b. ı d 
• r şirli bir kadının atı, ır <UYU an 

Türk Vatanını az zamanda refa
ha eriştirmek Cumhuriyet Halk 
Partisinin i1eri ülküierinden bi
ridir. 

. bir bardak s~ içen 
şehrın 444 seneden b. l · . . ır <rınsenın yarın1 

berı kırıln1aya n ya- saa t icin<le kafiv-
rış rökorunu, hü- 1 yen ısJ~ık çalan11y;_ 
yük bir fakla lor- cağını söylerler.~ 

nıış \'C o zan1anlar rihi kupavı sahibi-
ıl -

konulınuş olan ta ... ı ne kazandırnııstır . . 

Bu gün s,1 ba h, s.n 

a t ü da ek ispres trcll 

postası gelecek, ıo 

da S av ur, ~tidyrıt, 

Gercüş, İdil, C izre: 

11 de Nusavbin, Di
yaı b8 kır, Ankara. 
İstanbul ve Anado. 

lu postaları gide·· . 
cektir. 
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Ceza çektirilmesi 
sisteıninde 

Yapılan değişikliklerden 
elde edilen neticeler 
Diirı<len .\ı ~ııı -

Biz d • ( 'unılıuriYet e k:t
dar ınahküıııl:ı.rla. ıııe~i!ul 
olunın:w. oıılar zırH.l:ıı;hr
tl:ı kendi hallerine terke
diliıui Te~:ıdiifoıı , <'Ya 

her hanğ'i lıir izc1iıar t:;h. 
tirıdt> :;uı; i~leıııi~ olaıılar 

kerı<lileriııılerı daha fena 
Vaziyette lıuluuanlc.tr :ıra 

l"tn:ı terkedilerPk ahhıkla
rınııı daha ziyade bornl· 
ırıalarına :::,ı:belJiyet \ l~ı ilir 
ve Lu ~uret!P ı~IAh g:ıyc~i 

elcJe edilml•k ::-üde ılur· . . 
ı:ıun ai.si urtfreler ... lıa$ı~ 
olurdu. -

vatanda::: olarak i:ıde edil
mrktt•dir ki lıu ı;ok uıü

lıiııı mc,zu: ' iirııhuriyet 

idare~iuin ba~arılarından 

birini tc., kil etnwk tedir. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Dalia: 

Kısa Dalğa: 

lö3H ııı. 

rn.ı ..ı ııı. 

:1ı.ıo m. 

u ;:;-l Kes. / ı :!O K \'\'. 
15rn5 E.<·~. ı ~o K ""· 
n..ıG3 Kc::>. / ~o K ,·v. 

Bu günkü proğram 
18,30 Proğ"raın 
1s.a5 Müıik -Pi uua 

müıig·i 
19.UO Komı~ma Tayya-

reci konu~uyor. 
ıu, 15 Türk müzigı Fasıl 

heyeti 
::?0,00 Ajatı8. mNeoroloji 

halı erl eri, Ziraat bor8ası 

fiy :ıt 
20~ 15 Türk müzigi 
~ı,oo ~lemleket Saa.t a-

yarı 

21,00 Konuşma Haftalık 
spor ser::ıiı:;i 

:21,15 Esham, tahvilftt 

1 

kambiyo - nuku t lıursa.::-ı 

• fi~·:•t 

:!1.::?5 N"t•;:-'t•li plaklar H. 
:?t.:m ~IUt.ik Hiyaseti 

C'uııılııır Flarnıuuik Or
l-.e:'t r:ısı 

~2,40 Müzik 
-Pi 

Operetler 

23,00 .Müzik Cazlıaııd l'I 
a3,45,24 Son ajan~. ha

berl~ri ,.e yarınki Proğ

ram. 

1 

1 

" 

1 

' 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

Uiinıbııriyet de' riııde 1 

kabul edilen kaııunl:ırla. 
ceza si~tcuıimle c·s:ıslı de
ğişiklikler yapıldı . Şimd i 
i~ e8ası uıı•riııc kurulmu~ 
~eza evlerinde ınahkfıın 
lar bir tar:ıft:ın <·akarak 

Türk Yat:md:ı~ın ko

nulduğu lıa,·a , .c güne~ 

gibi en hayati \':.t:-ıtalar

d:ıu hile ın:ılınıııı olan ıiıı

d:ının kapı 1, oraya iıı

h.ılabı.n ft•yiıli ~iine:;:iııi 1 

~okınak i<;in ilk defa Uiiuı- ı 
iıuriyet elile açılıııı:;; bu
lunuyor. Bu :sahadaki fa
~ıliyct hiv bir tedriç \ ' C 

tekflıniil gözrtilme<lf'n in
k!Jflbııı de\' adıııılarilc vii
rliyt'l'ek \ 'll ilerle~ ecektir. 
Bugiiıı ilk :ıdımlarımızda 

dahi Ciiıııhuriyctin ıney

dane rrctirdil'l· i lıu foyizli ,.., ~ • 1 
varlıklar A nup:nıın ınode · ---------------.-------

. . 
nıüst.ihsil, f<ıi<l ·ti birer 
irı~an olııı<lrt:t <;alı .• tırılır
ken lıir taraftaıı tla keu

dileriııt> hilınt1 dikleı i !'l'Y-. . 

rn lrnpbhanecBcri tarafın
dan dahi taktirle :ınıluı:ık
t:ıdır. Umhuriydiıı her 
' ' atnndfü;ta k~m~ı göster
diğ·i .• efk:ıt ,.e ihtinıam 

dıı~ gııl:)l'irıdan bııgiirı ıııah
kfını ,·at:rndnşlarda bu sn
retlı· btif:1dc ctıııL·kte<lir- ' 
ler. 

Ana 
~fr öğ'retilerek tcınizli!l'l): 
ıp,izauı :;, iyili~e do!!ru 
rn.ıt ürülmektedirler. Kemli 
sayilerile. kaza11c;larilc ~::e· 
çiııen bunlara: İ\·ilikleri· • 1 

ııin mükafatı da tattın! -------------

ınakt:ı.ılır. Bunların lıa~ın-1 
da kendilerim.: nw:;-ruteıı 

tahliyelerini bteyehilınek 
hakkı taııınmı ~tı r. Buncfan 
ba~ka nıl. ıııatl en ,·e in· 

Çocuk Esirgenıe 

Kurunıu Genel ~ler
kezi tarafından çı

karılnıakta ola n 
(Ana) adl ı derginin 
(U) S ·1yıs1 çıknuş·ır 

Yurt v~vrul:ırının 
Sn<rlık - Sosval Kül-

. . . 
Ra:ıt jslı·riudc "alı::;ılan lwr . \ ~ ~ 

günün iki giiııliik (' ezaya 
bPdel şa~·ılnıası, kazaı11;

ların<lan yup:H·nkl:uı ta
sarrufl:mnın tahliyelerin
de kentlilfrine 'erilmesi 
gibi haller onları istt•ye
rek ivili crı• sev kcdrıı funil-

• !:'> 

ler nıeyanııııl:.ı.dır. C' ç se-
neden beri tatbik edilen 
bu usul wu vaffak olın~~ 
ve ivi neticelerini l"iıudi-. . 
c.ien verıne~ı! lı:ı~laun:;tır. 

Yeni Neşriyat 

ilk Öğrntim 
ı\lna rif Velüi lt-ti-

11 İn hnftcılık olarak 
çıkarrna ğa devan1 
ettiği <İlk Öğretin1) 
gazetesinin (:~) ncü 

b ' • 

tü.·el duruınlannın 
inkişaftna hizrnet 
eden bu kivnıetli 

w' 

dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
balara tavsive ede . 
rız. 

nüshası da ~latba- ı---------1 
a nııza gelnıiştir. 

23 Nisan 

Mardin 
1 
1 Askeri İhthıas 

mahkemesind e n j 

K:ıc:~ıkı: ı lıktaıı ::- ut;lu ve ~ 
elycvm Suriyı•ııiıı ~i p kö
yünden ~clıuııı::; u~lu YU

suf ve 1lanliuin zanİ·utı 
kGyündcn ahıul•t o~·lu 

~ 

nıahıuut nur orı be:;; gü n 
~arfında Maalirı Askeri 
lhtisas mahkemesi t'orgu 
hakimliğine uıuracaat et
DH'digi takuinlc Aı;keri 
usulun ~lü ncı maddesi 
mutibince Lilcümle emva
lına haciz kuoulatağı ilfüı 
olnrıur. 

Mardin 
Askeri ihtisa• 

mahkemesinden 

- PİYASA 

Bu~day ı~ı_2Ş_ 
Arpa 1 2 1 40 

-Cn (Bir c;uval) 620 
D:ırı 2 50 
• -ohtıt 5 50 

- - -
jien·iuıeK 9 

oJ 75 --- ---~-

f>irirı~ 1 -:).) ---~ade Yaµ---~ --
Tere yag-ı---- -
Zenin Ya~ı 70 - · .. - --
Yün 44 --- -lJeri 40 --- --
Bati em 18 
Batleııı ic-ı - --90 -- --
CeYiz 18 -- --
CcYiz içi 50 
)lahlep 30 --
~lazi 19 -
Kesme $eker 35 -- -
Toz şeker 31 - --Kahve 118 
~abun 42 --
Çay 350 

1 --
!(uru iiıüui"-

20 1 
-

Pekmez 12 
Hal 1 50 1 

Mar~in Vilayet 
Daimi [ncümenin~en 

ilkokullara 150 adtd 
taledc sıragiyle ~O aded 

siyah yazı tahtası açık 

eksiltme suretiyle muna

k~ı~aya <;ıkarılını~·.ır. 

İhale 4/ 4/ 939 Sah 
giiııü saat 14 de Daimi 

Encümende yapılacaktır. 

~tu,·akkat teminat mik

tarı. 119 lira 25 kuruştur. 

İ:3t eycrıler fenni ve U
ırnııııi şartnameyi Euct
meıııle görebilirler. 

'l';ıliplt>rin ihale saa
tınılan bir saat evveline 
kadar muvakkat teminat
lariylc birlikte Encümene 
müracaatları ilfm olunur. 
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iDAREHANESİ 
Eald Halke7i Binaai Hasım; Da.in 

T eliraf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURTTA~! 

Tü · ava 
Kur muna 
Yardı Et 

Bu yar 
-ıc:::ıc : O 

b .. ~ ctS 
ımen u- «@ ~ 

yük • 
ır 

cudu • 

u rd bınır- 1QJ ~ 
'@ 
b 

&t:t f:s:.5 N d 
Bir varrrıis 

!) ~ 
~ 

---~-·---- ~----- -~~---~~-- - -- - - -- - . - -~--

Umumi N~şriyat Ye Yazı işleri 

Direktörü 
~L Siret baya!" 

BaaıJdığı y~r: (ULUS SESi) Ruımevi 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz rtçelleri. şişe 

şişe şu: upla rı ol rna - 1 

van bir e\', Cocuk-- ~ 

suz bir vuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 
ınizi vas:lta lın1. - . 

••••••••••••••••Q•••••••••••••••••a••••••••• ,~ •~ 
·············~·······························#~~ •• aA •• • • 

ii Y urtdas! ~~ 
•• !J ••• 

•• •• •• •n 
!i KURDUÖUMlJZ FABRİ· ~* 
•• •• 

ı ;: KALAR VE VAPTEGIMIZ ~~ 
ı e• •• 
· :: DEMİRYOll.AR 5! 
ı CUt a• .. . -~ 
:: Hep ulusun biriktirme gücüne ~~· 
.. ., d ". 
11n ay anır. .. " ·- .. •• •r. 
iS Bu gücü arttırmak hep senin ~~ .. ~~ 

ii elindedir !$ 
1 

~=••••••~••••••••••••••a~n••~•••••••1• ••••>'•:~ 
••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••u••••••••·ı 

Bir yokmuş .. ~-~ • -~-.~:···~~~·Yit 
~~ tSr 

E l · · d J'iV O M AR D ~ Cı ~11. ~ vve zaman ıçın e :1 i: 
ÇOK GÜZEL HiKAVIS ./)) u 1 U S s e S i i: 

KİTABiDiR J @( 
Sattık için [çi çok güzel HikAye ve ... fi i~ c§1~0 m ~ V Ü . ~ 
Masallarla da.lu bu kitibı her çocu Ji'D ~ 

--::-t:,:İ11121i:--:.:PJZD.::~:ilim::il:..lıam. ~-ıı 1 Doğu illerinin en mo~e_r~ bir 8 A S 1 M EV 1 O 1 R I~ 
Tür Hava Kurumu 
~ 2'1 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
G ncü Keşide: 11 Nisnn / ü3U dedir 

Rüyük İkramiye: 50. QQQ Liradır ... 

11· i~ .. ·.( ı Her nevi Defter, Ç ek. Bo- Yeoi getirttiğ"imiz ~ 
~- no, ~1akbuz. Kfığıt başlık- fantazi ve kübik ~ 
~ haırflerle çok şık Af._.ı' 

lcırı, Kartvizit, Davetiye. ~eçete kagılnrı ~~ :1 Duvar afişleri, Sinenıı-ı ve basılır. (~ 
• ·rivatro biletleri çok güzel ~tücellithanemiz vardır. [( 
-.,. hiı: şeki lJe b'ls!hr ,,e kısa Her boyda kit:ıb. defter 16.'~ 
Jl!ii/ bir n1ü<ldet içinde teslinı \ 'C :mir bütün şeyler çok ..._:\ 
~ ~ık ve bcgenilecek şekil- !K'. .. ~ 
JYI edilir. de teclid edilir. ~~ 

':I ·~ Bundım b:1 ~:drn : ı;;.ooo, 12.0CO, ıo . ooo liralık 

1 

IA ... :ı. 
ikrarniy(•Jcrlt· (:?0.000 ve 10.000) liralık iki adet mü- ~ . V cril;-cek ~ipa~~~l~r'. . ~ ~öderilece~~ paral.:ır ~::1rrlinde ( Ulu~ Se~i ~-1 
kflf:.ıt varılır . . . ':A Bas1ıncn) ldarP ınudurlug-u nammu göııdC'rılınehc.ıır. '(f.~, 

Yeııi tertipten uir IJil~t al:\rak i ~t irtık etmeyi ih- J9 Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok1.lnaklı bir l~ 
mal etıııc~·irıi.: .• ~i z de piyangonun mesut ve lıahti- i rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. ~7 yarları arasına giruıi~ olur~ıınuz... ~ • ~'. 
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