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in 1 1 
Diiny :ı ,!eınokrasi tarihinde Türl· 
inkıi~ibının üstünlük vasfı, ulusca 
onn o-ö:;tcrilen içten ba ğ'lılıkl:ı o-İt-

b '-' ;., 

ti kce h ~· l k h ~i I ·in ıi vet İ esasın n do•r-
, - ö 

ru iıJ\:İşaf ctn1esindedir. 

Yazan: Sit·et Baynr 

Tarihte i11kılftb yara
t;m milletler a'l. de-

~ilılir. Fakat iftiharla id
<lia <•ılt·uiliriz ki: Türk 
inl~ıl:UH kadar lıiiylc kı~:ı. 
Lir ıauıanda btil;r:u lıu 
lan, kijkJr.~Pn 't' ol•rıııı-

... !:" 

la~an b1r inkıl:UH tarih 
ihtiyar siııe:::.in<lc yaş:ıt
ınarn ~tır. 

Dürwa dcnwkr:ı::ıi ta
rihinde ·Türk i ak ılabıııııı 
fistiinHik va::-l'ı, ulu c.ı 
Oll:t l!ÜStf>J"ill'U içten U:lğ°· 

lılıkla !!ittik\!' halk hfi· 
kirııi~·ı •ti CSH'lll:t dof!:nt 
İııki\'af vtııw~indedir. ~oıı 
n1<'bus ~ı>çinıiıırlc : uı dun 
:tt"ı, ·tt i ırj t • rihi ıııaıız ·ını. 

cı 

lı"r . e\·dı·n c'V\'I 1 !\.r,nı:.ı 
liııııi;ı. nılıl:ırcl:ı istikr:ırıııı 
' 'e 11hıM·a ona obıı lı ıg
lılı~ın <Jpn•ce. iııi v' ı;ar 
~ılıııaılıfrıııı lıiitiirı parlak· 
lıı..:·ıyJc ~>rtaya ko~ uıu~tur. 

l:'ıı ıııuhak knk ki. ta
ı·ilıin iııkılfllı yarm:rn dahi 
' '<' kaLraıııanİ:ırındaıı hiç 
J1iri, yarattıkların inkıla· 
l ı . . . 'n, kmd11kları ı CJnı.ın 

Ütv:ı.mınd:ın, millete bah
Ş:tti{J'i refah ve saacl~tiıı
ılcn Atatilrk rı"ibi müsl'·-
t't e 1 ı ve emin olarak hny:ı-
tn r• .. l . . le ı c ... 'l. crıııı yummus ( -
~. ~ ~ 

~ılılir. Yine lıiı· IJir kurt:ı-
tı<·ı şef cbcdiv.ct<' intikal 

~'.l~ r:<en, . Atatürk giui ar
.. - ınua ınkılfiuına ,·c n·
Jııniııe lrn ğ"lı IJir millet uı 
takınak l>ahtivaılıU-ma nail 

1 "' " 

ulam:ımı ~tır. 

Bu ualıti~ :u lığı t .,·Jit 
P 1Pn anıill ·ri iiz olarak, 
F cınalizm iııkılftularının ı 
haJk ın ijz rn lı undan doğ

ıu u~ olma ında . milletin 
ir.ıde. im 1n t 'e kahili-
) etlf'rinc u~ i!ıı n lıulıın

ma--ında :ıramak ı.,:uk doğ

ru olur. 
( ın be:, ) ıllıK • a."yın 

, :ıratnıış oldıı~·ıı lıuıı<'a 

;1111azı.am e eı ler ' c \'ar
lıkl.H k:ırşı. ırıda dıı~ clu
ğuııım. rıı bıi~ ük nıillı g-ıı
rıır ,.c . iirur lı"<; ,iiphe 
>ok ki iııkılft .a 'ı• rı jııı.P 

o .uı ı:::ır ·ılın ız b.ı~lılı~ı· 

ını. dır. 

İnkıl:lb:1. 'liılı.' fr 'e 
!Hl il p:ıı ti· i J i<;t< ıı, (' 11· 

el rn ba:rlı) ız 'c PIJI' i~ e
ti' lrndar h:ı~lı kaı:u:1ğız. 

~lillı Ş ,fin 'olı ı ııda, i.na 

ııınıız. bi lı,.drııiz 1 üttııı
diir. l\nlplc iı ıiz f, ndı i. 
>olumuz ı;-ıklı ,.,. aı:iktır. 

Bu ı:-;ı!~lı yolıi.ı yPni lıir 

refah' e iı .,a denin<' doğ
ru ,-ı·i<1i:;ıimizin hızı çok 
k u, \'etlidi r. 

CO UK ~urdun dirPğ·i. 

Vll' anın ·~ı·nliğidir . <.. (ICtı· 

~u .,ev! !(imse iz boyııu 
lıiıkiik ) :ı' ruları kurtar. 
ıııak için yılda 1,ir liı a 

'r < ~oeuk c:=-irgeme Ku' c . / 
ıuıııım:ı iiye ol! 

A uluı rıı :J 1 Rad.'JO - E!Jedl Şr'f' Kemal 
Jıatiiı·lı·, a11ıl lı·ubri yapılt1ıuıyo kadar, 
bu !Jiİll .j 1 Jlal'I Cumfl f/İİllİİ, !Jaşt'l'kil Rr~
/i'i,· ·"'aydr11u ı·e bir ~·ok ;ol'at hfl:.ır ol<l11rj11 
halde Eı11orJı·o/!ıa 111iizesi11e 1111!l'akkalr11 fle
f'i11 f'<iil m i~ı ir. 

Jtaliiı·kii11 mut kabri lJJ:jfl edilib bit1ik
fr11 so11ro milli 111111'ftSİJJ1lı: f'be<li kabrine tfo 

/i"11 ,,ti ü·t·l'kt il'. 

Daladiyenin nutku 
Fransa topraı<larından bir 

karış yer veremez 
Ankt4ra 30 Hacl~·o -

Fr:ın ı Başvekili Dala. 
diye dün akşam radyo-

! emiş ve ez cümle ~un
lan ilave etıııistir: . 

" 1 n:fö anlaşması ç:cr
çevcs i dahilinde, Fansa 
lccndisinc ~·apılan tPk
ı:flenlen kaçmma7. 

tununla beraber Fı
rnıısa topraklt:.rından 
lıır !\arış yer veremez.,, 

•• un 
di. 

Polonya silah el~e 
hazır ~e~liyor 
, 
Ankara 30 Radvo: ., 

Aln1anva Varşuva ., 

nezdinde üdeplerde 
bulunn1ustur. 

~ 

V; ırşuva nıahfel

leri Polonyaya bir 
ü 1 t i ına toın verildi
ğini yalanlanıışlar
<lır. 

Bununla beraber 
Polonva askeri ted-.. 
hi rler a 1 n11ştır. 
G ı zetele, Polonya
nın nivveti kon1su-., ~ ~ 

la ri le i vi n1ünase-., 

betlerini idan1e ol-
duğ·u, fokat hudut
hlrH11n ve topr .. k
i<ıt inın rnuha fazası 
·ç n elinde silahı 
it zır hulunduö-unu 

ö 

y. z 11cıkte&dırlar. 

da l ie nutuk söylemiş
tir. 

Bütün ispany 'ya ha
kim oldu 

Bay Daladiyc bu mıt
kunda, Fransanın bü· 
tün şeref ve lrny~iyct

leı·ini idame edcce[!ini. 
İtalyanın talepleri hak
kında hiç bir hareket 
vuku bulmadıgını söy-

Ankara :JO Rndyo: j girn1eğc başlanıış

V cı la nsi y bugün s::ı- , la rdır. 
nt l ~,:30 Gener~1l Fr~1n Bununla beraber 
kova tesliın olnıuş G neral Franko bü
ve . Frnnko kıtnatı tün İspanyaya hcl· 
bir saat sonra şehre \ kiın olnıuştur. 
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Ormanların Tahdidi 
VE 

Ehemmiyeti 
Bizde orıııan demliği 

zam:ın kemli kendine Ra
bipsiz, bakımsız, irf~aıı

larırı y:ıptı~ı p;eli~i güz<'l 
balta ve lıayv;.ınlarn ot 
bulmak \·cya ışınııı~~k 
üzere yakılan ateşlerden 
meydana gelen y:ııığın

ların tahribinden \'C bun
Jara nazaran ehemrııiyet

leri daha az olan c:1ğ ve 
k:ır baskını, heyehin g-iui 
tabii tahripkar tPsirler
den kendini kurtaralıilıniş 
lrnlunan bellisiz, hudut
suz ağaçla örtülü geni~ 
sahalar batıra. gelinli. 

Saltanat de\'irlcrinde 
cel>eli mubah ,ıdi?e anı

lan buna mukabil tabi
atın insanlara ua b~cttiği 
ipti<.fai ve ınecleni i hti
yaçları kar:;;ılayıcı en bü
yük sen·etlerindcn birini 
t ·şkil e<lnı ormanlarımız 

bugün 4600000 lıekt~rı 
koru ve 3400000 hck ta
rı ktYmetli ıııc~e \'C ka-. ' 
yın korularının t:ıhriuin-

den mey<lane gPien bal
talık orınanlarile buııla 
rııı da <lainıi t:ltıripleri 

tutarak orınanlarıa ''<• riın 
kabiliyetlerile ölçülü lıir 
surette i~lctmelcr tc~iıs 

edilmiş ve memleketin 
imar ve kalkırııııa::,ile ('hl
öi bir sekilde alakalı bu
lunan ve günden güne 
elıt·mmiyetıi bir surette 
artan kereste ihtiyaçmı 

kar~ılı~ arak dahilde te
min ve hatta ihracatı 

doğurmak üzere b:uekete 
geçmiş bulunmaktadır. 

Her veni te:.:;Pkküliln . . 
gayesi üzeriutle çalışma-

ya geçmeden evvP.l hal
le<ll'ceği mevzuların ba
~ında meşğ'ul olacağı mül
kiyetinin teshiti ,.~ tev
siki gelir bu cuuıleucn 

olarak yükst·k sermaye
ye ihtiyat;. güstereıı Cum-
huriyet orırıancılılS-ı da • M 

ana kanun ' 'e medeni 
~aııunl:tr Çl'rc:e,.<,~i dahi- ı 
lıııde ormanların ııııilki
yetini tayin \'l' huuut 1 ın-

nı tesbit etmf'k g-il>i \'asi 
i:;-lerle karşıl:ışrııı::;tır. 

Uizde Osıııaıılı !:''ılra · 

ııatıııdaıı kalan urazi ıııül

ki~·eti çok karı~ık l>ir va- 1 

zi Yet ~ırzNler. 11 udu<lu, 1 
w • 

• 
~Ulus Sesij 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A il E .wi L E R İ 

Cizre · idil yolundaki ~ataklıkta 
iki kişi ~oğuldu 

Cizre ile İdil arası nd::ı ki Sel el< ü n ba
taklığınd ~ feci bir hadise olrnuş ve iki 
k işi atla r ile batak lığa sn pla na rak ö l

nıüşlerdir· 

Şehr İ nıizde ha Ya la r iki g ünden beri 
n1utedil gitnıektedir· 

Dün et kşa n1da n başla yan Ya ğn)ur 
bugün öğleye kn<lar fdsile ile devanı et
n1 işti r . 

\"nğ-ı n Ynğnıurun ınetre nı ur~ıbba
ına bır:-\ ... tlğ ı s u rnikta n 10 milinıetredir . 

~ .,Cı fil dl fil -----
IF=O ©l~~IFD~IFÜ 
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Yarınki 

Postalar 
25; 3/ 1939 Cumartesi 

Yarın gelecek 

Tren postası yok

tur. Saat 10 da Kızıl
tep, Derik, 12 <le Nu 
savbin, 13 te Cizre, 
İdil, ~lidyat, (ier cüş, 
S a\'ur, 14 te Diyar
bakır, İstanbul , An
kara ve Anacolu 
postaları gelecek, 
saa t 18de1.,ren pos
tası gidecekt ir . 

fransa · Roma 
Ticaret muahe

desi 
A nkara 30 R advo: 

Paris: Fransa - l~o
nıa ova arasında bu 
aks-:ıAı b ir tİcflrtt , 

nıu cı hedesi İnızrl la .. 
n~caktır . 

netice::;i hasıl olan 1 ;·30U:·38 t j 
hektar tahrip gürmii~ lrnl
talık ormanı olmak iizere 
cem'an 9309~18 l hektar 
olarak tesbit edilmekte
dir. 

sahast ga~ ri ınuavven 

sipalıi senetleri, senedi 
hakaııi, senedi şer'i ve 
muvakkat ilmühakerler 

' 
lngiliz Kabinesi lngiliz Genel Kur· 
Ankara 30 Radvo: bine bugün sab·ı h may Baş~anı Hu miktar kat'i me~a

balara istinat etmemekle 

berauer bir çok istik~af

lar neticesi elde e<lilen 
hakikata en yakın Lir 
ifadesidir. 

Cumhuriyetimiz ht•r 
Mha<la oluu<ru o·i'·j or-n rı U 

mancılık alanındada bu 
gün atılan adımlara na-
zaran çok geri Ye ölçü
süz müRkülleı i ihtiva elleu • 
ipti<lailikleri devir alını~-
tı, Keıııaliznı rejimi mem
leket müdafaasının Ye 
Ttirk varlıgının kudretli 
Ye programlı ~·nlı~nıalara 

dayanacağını kat'i suret
te tanımış hulunması iti
barile diğer mevzularda 
olduğu gibi Ziraat ve 
ormancılık fizeriııdc csas-

\'akıfuanıeler gibi uir çok 
tasarruf -ı:isikaları mev
cuttur. Bugün cumhuriyet 
mahkemeleri bunlardan 
doğ·:uı mümızaaları hal ve 
tes\'iye etmekle mf'şğul 

bulunm:ı.ktauır. 

- Sonu Yarın - -

Yurt~aş l 
Ulusumu~un Evlat 

8evgisine inançlıyız . 
Kimsesiz Bikes Yavru
yu korumak için yılda 
bir lira verip Çocuk 
Esirgeme Kurumuna 
üye olalım. 

--------------------
h surette durarak isabet
li görüşlerle ormancılık

ta: katiyet şekillerini ıslah j 
ve feunf kaidelere tabi ---------

--

Ayın ~ü nda nıutad tekrar topla n nllŞ , 
olarak hnftnlık top- I beynel111i lel \'aziye-

1 la ntısı nı yapan ka- ti tetkik etnı iştir. 

1 Alman Propağan~a Nazırı 
Tayyareyle Atinaya gitti 
Ankara :30 Radvo: 

"' 

Buda peştede buJu-
Otl O A l nuın propa
ğ-.:ı nda Naz1rı Gob
les Atniral Horti 
ta raf ıod~n kabul 

e<lilm;ştir. 

Doktor Gobles 
ve nıa iyeti er kani 
bu s~ı bn h tH vva re 

".; 

ile Atioaya hareket 
etoıiştir. 

Rayıştağ Meclisi Toplandı 
Ankara 30 Radyo: f l a nn11ştır. Top la n
Rayişf ğ nıerkez 1 tıda Dokto r Fuok 
komite~i bugün top- ı izaha l verıni şti r , 

Anka ra 30 Radvo: 
P ariste buluocın ln
g il iz genel kurn1'1 y 
b~şkanı , Fransız ge ... 
nel kurnıcı y başk:ı n ı 
ile görüşn1üş ve be, 
raberce istihkan1la ... 
r a giderek bir nıüd
det teftiş etnı iştir. 

23 Nisan 

~ocuk ~ayramının 

il~ Günü~ür. 
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~vrupa Mektubu: 

Saatte 517 Kilometre yapan 
Dom~a Tayyaresi 

D.ssnv (Hususi) 
Junker Alnu1n tav-., 
Ya r· e f cı b r i k ;ı sın ı n 
il\1 ınotorl u bir tay
Y<ı r'-'Sİ ~000 kilo crranı 

" o 
~gırlığında bir c şva 
ıle 100 kilo iıH:tre n;e. 
saf e <1 rnsı ne.in y::t pı 
lan tecrübelerle ha
lı lrnzırın ente.-rıcıs-
)Onal rekor<lunu 
kırınış • ır·. 

resi, junker tayya
re fabrikasının ns
keri tnv\·arelerine 
ya p t ı ğ·ı bo 111 ba tay
y a relerin bir siste
n1idir. Alt tarc1fi1 
düşen kanndı bü
tün nınden kapla
rnasi le yapıldığı o-i. 
bi iki ju nıo 21 ı. ;;,«-

1 tor la ri le nıücehez -
dir. 

Bu 'T':ı \'\'<t re j le 
Dcssa u-Z-u"genspit- )" unker fabrika-
te, Şiınen<lüfer hat- sının harikulade bir 
l<lrı arasındaki ıne- 1 icn<lı olana vton1at
snfeyi gidip gdnıe lı vidaları<la bu t<lv

Şartile satte 517 ki- yarede kulnanı(
lon1etre ile kat et- rnaktadır. Bu re
n1iştİr· Bu suretle kord ht:r tnrafa ihin 
saatte 474 kilon1et- edilnıek üzere Aero1 

re enternasyonel re. ! Aln1an klubü vası
kordundan -43 kilo· tnsile F. A. 1. re
nıet re fazlasi le bir kord la r istihbarat 
Sür'at kazaniyor. j idarehanesine bi'-

Rekord Tavva- dirilnıiştir. - .. 

l IK Oğrstiın 
ÇocLAk . . ~ . 

Ç k E . 1 ~laarıf Vekalttı-
ocu Sl rcreıne . 

t? G ~ ..... 1 'l nın haftalık olarak 
l\.Urun1u ene n er-/ .... I . çıkarnıcıga <. e\'a111 
kezı tarrıfından çı- 1 lt•v• <l.lk o··" t" ) 
k c '"' · o-re ıııı 

a tı 1 111 akta o l a n b • · 
0

( ) .. 

(ç 
. cn1zetesın1n :3 ncu 

; .. ocuk) ndlı <lergı - ~üshnsı da ~latba-
nın (l :H ) Sayısı çtk- anııza gelı11iştir. 
n11stır. Yurt yavru-

~nl Neşrlyat 

'1-Jlus Sesi) !ayı 11!~ 

lik günı· 

Türkiye ra~yo~ifüzyon Postaları 
• 

-PIYAS A-

Türkiye radyosu Ankara radyosu Bu<Tdav 
i 

- . 
_:\rpa 

2 . 2 
75 
40 

1 
Uzun Dalia: 
---~-----
Kısa Dalğa: 

1639 nı. ld~ Kes./ 120 Kvv. 
19,1-! m. 15195 Kes. / 20 Kn·. 
31,70 uı. 9465 Kes. / ~O Kvv. 

1 
1 

Un (Bir çuval) 62 
Darı . o 

2 ıso - ----
Xohut 5 50 
~lerciınek 2 75 --

Bu günkü proğram Pirinç '>• ... 
~ade Yao--- 8 

~ 

Tere ya§:i--

2 
-6-

12,30 Proğ'ram 
J 2,35 Tiirk miizigi-PJ 
13,00 Memleket Saat a-

yarı, :ıjans nıctC'oroloji ha
berleri 

13.15, 14 ~liizik muhtelif 
... 

ne~eli plaklar 
17:30 Konuşma İııkilfıp 

tarihi ucrslrri Halkeviu
den naklen 

18.30 Proğram 
18,35 Müzik Oda miizigi 

-PI 
19,00 Korırn;an~ 
19, 15 Türk uıiizigi Fasıl 

hı·ycti 

20,00 Ajans, meteoroloji 
haberleri, Ziraat borsası 

· fiyaı 
~O, 15 Türk mıızıgı 

21,00 ~frmleket Saat a
yarı 

:? 1,00 Konu~ma 
:21,15 E!'h:un. tall\·iJ:it, 

kamuiyo nukut borsn:::;ı 
fi,\' :ı t 

21.~5 Xı :;:t·li plaklar R. 
21.30 )liizik Ri~· a~cıi 

Cumhur Flormonik Or
kestrası 

22,00 Müzik Lieder-PI 
2:3,00 :\1 üıik Cazb:ın<l Pi 
:?3,45,~4 Ron ::ıjam;, ba. 

lH1 rlı•ri ,.e yarınki Proğ

r:ıın. 

Zeytin ~:n~ı 
Yün 
Veri 
Badem 
Badem iç·i -Ce\'iz 

1 Ceviz İ\İ -
1 :'ıiahlep --

~laıi 

l~eşme Şeker 
Toz şr.ker 
Kab ve 
:::-:ahun - --

7 
4 
4 

o 
4 
o ----

1 8 
9 o 
18 
5 o ----
3 
1 
0 

-9-

35 
31 

11 8 
4 

Mardin 

Madin sliye 
mahl(emesiııden 

Asliert İhtisas 
mahkemesinden 

K~~ak~ılıktan suçlu olup 
lıalC'n Su riye11in lıeşiri 

<lercel köyünden ahmet 

SürİYe taba:1s"ın 

<len ::tn1ude nnh İYe 
sinden 111ublıf oğlu 
ahnıt'din vekili Sü
le\'nıaıı Avbar ta · 
rafınd cn1 ka111alive ,, 

kö\ ünde lkaınet et-.. 
mekte iken ahiren 

yine ayni köyclen süley
ıı1cı h l<cıı 1c ye geJ rne- ın:rn ve nıidyat dalhin 
digin<len işhu giyap küyiinden mehmet ,.e yine 

k · l" l ayni köyden yusuf on beş 
ararının ı anen te 1 

ı giin zarfında Mardin As-
i ğ ettirilnıtsine ve k<>ri lhti~as uıahkemsi sor-

nıahkenıenin 2/5/039 gu bakiıulig-ine muracaat 

gü ıüne bırakılnlaSı-, etıurdigi takdir~e hakkın-
(1:t A::;kcıi mmlun 2 16 nci 

na n1ahk<:>nıt ce ka- ıııatltlc:si mucibince mua-
rar veriln1iş oldu- ru~le görecegi ilan olunur. 

la r;nın sflo·lık, sos-
o 

Yal Kültürel durun1-
hrının inkişafına 
hiznıet eden bu kiv-

.1 

rnetJi dergiyi çocuk-
lara, çocuklu ana 
Ve babalara tavsiye 

~lua lliınlerle ta- seınti nıeçhule sa vu· 
lebe lerinıiz için fay- ' şan tne hnıet oğlu 
c.lalt yazılarla süs- sa it hakkında açnıış 
lenn1iş olan hu gü- olduğu tesçil da va 
zel gazeteyi oku- sının n1uhakemesin 
yucuların1ıza hara- de n1erkum saide 
retle tavsive ede- davetiyei i1anen tc.b-., 

ğund~1n n1ezkür 
o-ünde bilvckale ve- Mardin 
b .• 

va bilasale gelmedı- Askeri ihtisas 
gi takdirde eskisi mahkemesinden 
a i b i o-i y ~ b i n de 111 u -
~ h,, 

ha kemeye deva n1 
olunacHğı ilan olu-

Kac;akçılıkt<ın su~·lu ve 
elyc' m SuriyP.nin mc<:hul 
köyünde bulunduğu anla.-

ederiz. 
. 

rız. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 
ruıarın sağlığına erişebilmek için Yılda .bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
Olalım ... .,, 

liğ edildiği halde nur. 

{ 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
Eanaf, Ttlccarlarımıza : 

Çocuk Bayran1ı yaldaşiyor. Vitrinleri
nizi Çocukları alakalandıracak surette 
~~sleıneğe şin1diden hazırlanınız. 

.• ılan s~wuıun marnari 
keyiindrn abnıct oğlu 
mehuıl't ve Maruiuli melı
ıııet zelJo on beş gün zar
fında Mardin Askeri İhti
sas mahkemesi sorgu ba
kiın liğine gelmesi a. k s i 
takdirde hakkında Askeri 
usulun 216 nci maddesin
ce muamele yapılacağı 

µ~!! ~ıuı:ıur • 
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Dirck:örü 
~1. ~ire: Ba~·a:-

Basıldı::ı yer: (ULUSSESI) Basıme,d 

Türk cviniıı şe
refli ana nesi kiler
dir. 

Kava tıoz, kava-
1 noz recel leri, sise . . . 
ş i şe şuruplrı r 1 ol 1 ın -
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OMARD 

s 

vA-n bir ~ ,._ C::ocuk·· . ~ 

suz bir Yu,·a k.ıda r 

t'1dsızdır. 

Bu güzel anane 

ınızı vas :1talıtn. " . 
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Sathk içi~ İç.i çok gü~t;l Hikıtye ve ~ IQJCPJ~ om·~ VD != 
Mas a llarla d .. ~ lu b kıtı hı her cocu. >'IV ~ 

aa t:;siye ede~i:: . : :ij Doğu ileri ıin en m Dem bir O A S 1 • EV I O I R ~~ 
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Büyük Piyangosu 
ô ncü Keşide: 11 Nisan / ü3ü dedir 

Büyük İkramiye: 50.QQQ Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.0CO. 10.000 liralık 

ikrawiyelerle (20.000 \ 'C 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tcrt i ptPn bir hilPt a lar:ı k işti rük et aıevi i lı
ın:ı 1 ctrnc·yi rı i.~ . Siz eh· pi ,,:an !!on uıı ııw::: ıı t ve ı;ah ti
yarları aı·asm:ı girıni.~ oltır~mıuz ... 

- Her n,,,,.._,.,· l.>eftl'r. (.~ek. B·>- Yeı i getıii· tligimiz . 
j,.,·... ..... • . . ... "' ' ~~,.· •~ -- ıaoıı.azi ve kiibik ~ 
" ,..~ no, ı\t1 k huz. Kfl fr ıt başlık- ı fl R ıı 1 ~! ~:ıJ ,_, ı.ar -er.e çoıc şı c. .,.~ 

ları. Ka rtvizit, l),ıvetiyt:> , ~e,~ete kagıları f'-
~: Duvar afişlt·ri, Sinemn " " basılır. (?: 

Ti va tro biletleri çok ~ü1.."~ I ~lticclli th:ınr>miz \'anlır. ~.~ 
hi; şekilde b.ısdti' \'C kı~:-l fkr l>0yda kit:ıb. ueftf-'r \ .. fıt 
bir n1üddet içinde tesi i nı ''e :-air lıiitün ~eyler ~·ok ·ı 
edl

. l 
1
• r. ~ık ''C lıeg,,nilccek ~ekil- BlJ! 

de teclid edilir. \!::iiı, 

Verilecek ~ipa.rişler. gödcrilccc~\. paralar ~t :ı.rdiııde :1 Busımc,·i ) !dnre ııı iicliirlüfrü namına ~iiııdnilınclifiir. 
Dışarıdan gönderilecek sipaı·iş nümunelerinin 

rsuettP yazılmasını 83.yın rnüştcrilerirniz<ien dileriz. 
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