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Sab·b· 1 1 ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

- 7 Sayı 1183 

8 Mart1939 
~enııeic et menaftine ald yazılara 

Ba\1aıarımız a"'• irtı" B " ....... 
asılmayan yazüar ~eri 

""':'---- vP,rÜmez . ·- _ s1YAS.AL--_GÜNDELİK TÜRK GAZETESİ_= 

Çarşamba ı 
Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl 
~--

Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Milli Şef ismet lnönü, Çatalca ve Silivriyi 
~eırefUen©Jüır©JüDeır 

Reisicumhur 
Halkla temaslarda 

bulundular 
Ankara 7 A. A. - Reisicunı 

hur İsıııtt İ ııönü, dün Çntal
ca ve Silivriye k :Hlar giderek 
burada halk ile teınasta bu-
1 undu kta n son rn, v:ı t l~t hu s:l-., 

b 1h l~tanbu !~. <lön niÜŞtÜ r · 

ırakta ürfi idare 
nan edildi 

~-.:-·~"X~~~~-a:.+-"s•.• •!•· 

~ ~ 
3

1. ti."" .. ~ ~~~ sme nonunun ~ 
1 ~ 

~ nutkun~an mü- ı: A nkn rtl 8 I~adyo: · 
J ra k'ta g a zetele r, 
kralın ikinci beya n-
nanıesini neşret

n1ektedir. 

a n· 1 a . i ım parça ar ~ 
~ i 

' !~~ (( Tiirl~iyenin, i8- ~ 
~ ti klıali ii: eriııde leş- ~ 

1 !ı hi~ koynıak isteyen ~ 

Vilayet Umumi 
Meclisi 

\limizde sekiz köy mekte~i ~aha 
açılmasına karar verdi 

Bütçe müzakereleri- 1 

ne başlamış olan Vila-
~· et Umumi \1cclisi, dün 
de Vali Bay CeYat ()k
menin başkan\ıgında 
toplanarak. üçi.inl'ü kı
sım maarif biitçesiıd 
muzaker~ ve k&lrnl et
miş, önümüzdeki ders 
yılında vilayetimizin 
muhtelif mıntakalarm
daki sekiz köyünde da- ~ 
ha mektep açılmasına 1 
ve bunun için iktiza 
eden tahsisatın bütçeye 1 

konulmasına karar ver
miştir. 

Umumi Meclis, \' illi.
yetimizin üç senelik yol 
mesai proğramını da 

Valimiz Bay C. Ökmen 

inceliyerek mu v af ık 
görmüş, Hususi İdare 
tarafından yapılan Halk 
- Sonu 2 inci sayfede-

Kral hu heYanna · 
nı esinde, E ı · r e ş i d 
nuntakasında ürfi 
idare i lfln etnıe k
te ve hainlere lc1zını 
gelen ceza ı~ rı n ve· 
rilecegini bildirmek 
tedir. 

.~ yabanctlar , tah8il ;, -----------·------
J • 
•
1 <·au-ında bulunan • 
~ . . 
:~ genrlerimizin alildk 

Irak Kralı Ga:d \: ve ~arakterlerindeki 

t 1 .• 1. k h 1 .~ saglantltklan ders 
F ranko hükumetini tanımiyor 

u { sov ı vere a -
k - .. k .. ~ el t l alnıalultrlar.» ~.'I Kral, aynt zanuın- ı su una ave ,, 

da radyoda bir nu- etnıiş t ir . , ft · ı 

Ç k 1 V k h d a " Büyük mesele- ~ I 
Macar- e os o a u U· § ıerin Benim önümde a 

d tash.ıh edilecek ~1 orta~a dökülmesind~ 1 
U ~ ve ımkAn derecesı D 

1 üzerinde hayam.ta ka- 1 
Ankara 8 Radyo: Her iki hudut nıu- ~i pılmaksızm millet dert' 

~tıcar _ Çekoslov8 k hrı fızları Martın on ~ lerinin. açıkça müta- ı~:i 
ı d - d . i lea edılmesinde bal~ 

ya arasında ynpı an dör un e yenı hu- i idaresinin büyük nı-
anlaşn1ada hudutla r , Jutlnrı işğal ede- B metini bulurum.,, ı Bay Ruzyelt 

t ... , shı.hı· kabul edil- cel:lf"rdı· r. 1 \ Ankara 7 Radyo: 
" · - ~w·='"'ssawı •s:.- Vaşing .. ton: Reis! 

ıniştir. · 

cumhur B. Ruzvelt, 
nıathuat nıünıessil

lerioe vaki bevana-., 

tında, Aınerika hü. 
kunıetinin İspanyol 
cunıhuriyetini ta
nının kta oldu<Yunu 

b ' 
Frankovo tanımak .. 
için bir tedbir alın-
madlğını söylemiş· 
tir. 

--
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<Ulus Sesij 
C:Z' iri 

· ner Ak~n~ = • •• . . • . • 1 1 Seçme Haberler 111 Vilayet Umumi 
Biz rle Mı Ilı Şefımız ismet ·f nonunun yeni Denizaliı T H ,J rl .ı Meclisi 

rJe0iklerİ gibi: .. gemilerimiz U~rUuSnus ~uuUuuU<.ınu~ı~ -ııa, tarafı birincide-

-
1 

' evi bina:o:ının on bin li-(( Atatürkün temiz hatırası Jc~ki İtaly~Hı h<i\'a ra bedelle Halkevi n -: 
Alrnanvada İnsa filolarının takvivc- mma tapuya r·apti için karşısında muhabbe~t te~-..r J • • "' laıım !'!elen muamele·· 

{t('° edi lrnek tc oları yeni si için bt :' ÇOI\: bon1- nirı Ha~ı hususunda da-
zahüra tımızla yer yüzii· .,' Denizaltı gemileri- barduman taV\'a- imi encümene salı\hi-
göklere ıcadar çın lası Dl> nıizden birincisi olan relerinin sed, tdil- yet vcrmiştlr. 

~ ve in~•atı hi ten dio·i haber ver·il-d · ,. .... b .\Ieclis yarın tekrar 
1 y Oruz. «Saldıra u» va kında rnektedi r. tooplanarak masraf büt-

İsta n buLı w rr. elecek çcsinin diğer kısımları· l. Necdet Göker "7 
,. t b ld k • 

1
• 

ve rnenısirnle h3rp s an u a 1 nrn müzakeresine uaş-
vatanımızın balfts g·iiııP~- filolanıntza iltihak Yanğ:nın zararı layacaktır. Kendi ~alı3i ralı~ı{ını 

biç dii~Hnuıeycrı, lıı ~ rız. 
Ja~an ~aı·l:.ırıııı ~Pr~fli rııil-• :. . 
}etimizin şanlı hatıralarile 

Ieriniu ualiki olmak balı. J I · 10 mUyon 
e(ıece ~tır· ı· ..... taııl>ulcl, ... Sıı 1,taı1 1 tiyarlığmı ekle etmek gi- ~ ' Başta değerli., vali

miz olduğu halde, umu
mi meclis üyelel'inin 
memleketin kültür işle
ri üzerinde gösterdiği 
hassasiyeti şükran ve 
takdirle karş1Janz. 

siJ::ılemek ı-urctile :ığ'art-
mı~ olan. \'atan mihııet

lerini kurtuluş ~·ıldızları~ 
millet iztir:ıplaruıı inkılftb 

~·içekleri ltaline g-etirm<>~t! 
muvaffak olrnu~ lıulırn~n 

lsmet İnönü lst:ınl.ml üni
versitesi gcll(;liğine \'Pr

di~i çok heyecanlı hifa. 
bc3indc cbt>d i i)ndcri nı iz 
Atatiirke, şıı \'Cciz sfü. l 
leri ithaf etıııi::>lerdir: 

".Atatüı kün cLedi adı 
nı hep beralıcr kalbimi7.
den coşan se,·gi \'C ta
zirnlerle yad edelim. (). 
mın temiz hatıra~ı karşı

sında muhabbet t.ezahfi
ratımızla ytır yiizii gök
lere kadar (;ınlasııı . 1• 

Türk genc;liğinc yük
sek ideallerinin c:n - mu. 
kaddes ifadelf'rirıi surıan 

milli b:.ı~buğ' lııününiin 
Atatürk i~·in bu 'e lıun . 
<lan evvel söylenmiş !Jü
tün sözleri onun bımliğ'i

ni Atatürk prensiplerile 
neden bu derece giirbüz
le~tirdiğiııi ifaıJe eden 
hakikatlerdir. 

bi yük:sek mcfkurelerilc 

ctdısan. Atatürkle lwra-J • TürKiye Ha~~m~a 
~onfrans 

ha nıcı n ıında çıl\:a n 
yanğ·ında yann1ış 

olan n~ı kıt , senet 

ta hvi la t la kı vnıet 1 i 
n1ektupların 1 ve za-

b~r, ülürıı uçurumlarının 

kenar1unııda kar:ınlık gün
lerimizi nurlandıran. ı~. 

met lnününUn ebeui i.Hı~
buğuıııuıa hitap ı·den aş:ı.. j 
ğıdaki ;;özlerini, biz; bir 

<lef:.ı. <la.ha tekrar ediyo
ruz: 

rarın on nıilyon li
Frans<1nın eski rrıya baliğ olncnğı 

Ankara büvük elci- id<la ediltnektedir. 
~ ~ 

'' At:ıtürkün Plıı·di adı
nı hep beraber kullıiıııiz-

dcn coşan SC\ gi ve ta
ziınlt:rle yad edcliuı. Onun 

si Kont Chaınbrun 1 At t'" k'" A 
(:ogndya enistütü- a ur .u~ n-
~ü ta rafından ter- nesının 
tip olunan bir top- Kabriude dbide 

Jantı da Türkive r\tatürküıı vali 
terni'l. hatırası kar:-.'t::ancl.t l ı 1 1

1 ..,, çol pa 
ıaı~ '\Jnc c1 \: r-

vapncac-:·ımız. ınuhal.Jbet tP- ı in k bir konf ra ns 
cleleı·inin İz111irde
rnetf un bulundu ğ·u 
Osn1an P~1ş:ı c aıııii 
avlusunda ynpıla
cnk instıat, nıüte. 

;alı iira t7ırıizle yer yiizii 1 \'er m j s t İ r. 
gökJerc kaUar ç;ınlasın.,, ~ 

Atatürk sevgisini. ona olan 
büyük nıulıabbetlerinıili 
yulrnnki ciinılelerdcn lfa:-. . 
ka hang-i kelimelerle ifa-
de edrbiliriz. 

Bazı zevatm Nanızet
li~lerinden ~a~solunuyor 

Eski Basvekil . 
Rauf ile Geoernl 
Snlih, Cen1nl, Ali 
İhsan. Cafer 'fay
yar, Halilin bu dc\'
rede n~l nızet gö:-; 
tcrikcek leri nden 
b~hsolunuyor. 

. 
ahhide ihale o!uıı
nıustur. . 

Kabir, bir ~ibide 
haline getirilecek 
ve abidenin etrafı 
bir 1'0.-uya kalbe-., 
dilt:ct>k, bir park 
vücuda getirilecek
tir. 

Bu işler, ~layıs 
son una k:ıda r biti
rilnıiş olacaktır. 

Radyo 
Konferansı 

İki ınarttc:, Mont
rö le topbnan rad-· 
yo konfenlnsı, ~lont
rö palasın salonla
rında çalış.ncı ların<l 
d !:! va ın et n le k t e d i r. 
SoviYet kr, kot"ıfe-

"' 
r<t nsa iştir ak cnıe·· 
mişlerdir. R~1dyo 
işleri ve d;-ı 1ğa tev
ziatı planı değişe
cektir . 

Konfcrn ns 200 • 2000 
arc1sınd~ki dalğal:.ır 
işi ile ıneşğuldur. 
l·ürkive Ra<lvosu 

"" 

JG;:W <la la fra Yl 01 U-
.."' .J 

hafaza edecektir. 

Kemalizmin ölmez ışık· 
Jarı, sönmez ateşleri ruh
larımızı diinyarıın sonsuz. 
Jukları içcri:;indc ayılın
latacak en kudretli lıir 

ıne~'ale<lir. lliı Türk ıııiJ. 

Jeti; milli ~ef lnörıiinün 
sevimli simasının ve yük
sek iradesiniıı ilh:mıile 

ışıklarını lle\':un ettiren, 
bu meş'alrniıı etrafında, 

önüne gc~ilnıcı kudret "e 
ku vvctıeri vücntla.ndıran 

nesilleri yaratmı~ tarihi 

~err.f, h:1yatı şan dolu 
olan hatıraların haliki bu 
lunan bir milletiz. De"le
ümizio büyük kurucusuı 

Onun rejiıııll~ri alt üst 
cd.Pn. taclar dc,·ir~n, in. 
sanl.ğın en şerefli hatı
ralarilc millet kudretini, 
vatı..n ktıV\'CI iııi en heye
canlı dckorlarilc süsleyen 
J:iyeınut vasıflarını ancak 
ve yalııız kcndisile bcr:ı

ber ağlayan, birlikte gti
lüp se' inen, vatan ser
hadJcrinde aslanların ha
ınisi rolünü onunla ayııi 
hizada çalışarak ba~:ıran 
Milli Şer lt::met lnönü vc
cizelcrıdirebilir<li. Her ke
Jime~i lıirer milli heyecun 
kaynağ"ından fışkıran ve 
realite haline girmiş gii
zellikh•ri tcreıırıüın eden 
bu asiİ cümleler <le şiip
hcsiz ki: Cihan <·fkfıri 
uırıumiyc::,i önünde Tiirk 
aıilletinio şanh lıissiyatk 

n:t terciim:m olan haki
k.a tlerle doludur. 

Bulğar Baş vekili 
Ankaraya geliyor 

Haber ahndığınn 
göre, Bulğar Baş
vekili Bay Köseiva. 
nof ~lartın o rta Ia
rına doğiu Ankc1-
raya gelecektir. 

İsmet 1nününiin bu 
:;özleri de Türk gençliği
nin kaJbinde ebedi ya~ı
yaeak olan en aziz bir 
rııilli sef hatırası olarak • 
kalacaktır. 

A1uhteren1 nıisafi
rinıiz Ankarada bir 
kaç gün kal cnk, 
hükurnet erkanı
nıızla temaslarda 
bulunacaktır. 

.. 

h 

t<!s 
ha 
hir 
daı 

~ 

l>e, 
~·01 

ara 
1101 
lar~ 
~~h 
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Aşk lztiraptır 
1 Yazan: Oiuz Özde 

7 -

Tür~iye ra~yofüüzyon Posta rı r--PİYASA-- Eh·<•(lft Nermin.. El- 1 sının iizerine uzanarak, 
Veıl:1 Ha.tice>... Hepinize s~,·giJisi i~'İn şarkıl:ır söy
l'h·eua .. llı·pinizc çok muz- leyen aşıklar. <lağ l' tek
taı ihim 

lPrinde :;üriileri ar:ısınd:ı. 

lJa~ta g-üzJerini açarak k:l\·aliyle yanık \"C gamlı 
taY:ına dikiyor... Gerini- ııa~nıeler ç·almı çoL:ııılar 
Y0r.. Sonr:ı. birden bir ' hepsi hu g-ünii bekliyor
Ynyuan fır1;1yan ok gibi / brrıııs gibi sc\·i~·li ,.e ruh
k~lunu dı~:ırı (~!karıyor. ]arı ı:rr o•iinküııden daha 

ın~m m. ıs:~ r C:-. / 1:..0 Kn'. 
l fl.7.:ı ııı. 1.) iU.) Kc~. / ::?O h n·. 
31,10 nı. !)4()3 E.c:-. /::o 1\\•v. 

; Hu!td:n· 1 2 l 60 Türkiye radyosu Ankara radyosu , .\rıı:ı _:_.:____ __ / 2 / 40 

ı l'n <IHrçunı.l) 620 ı 
] Iıarı----3··--

Uzun Dal~a: -----
Kısa Oalğa: - -!r ~ohut 5 

Jlerrirııek 3 ) 
- --

Pirine; -~-
• 90 r---~ade Yal! 
1 Tere Yağ"~ -- --

Bu günkü proğra111 
Bırden !'İnirleri ho~:ını,•or. f 

1 
:oı • 

l ·ı·r k··ı l ı· el. b.: .. IJerrn\. 'P tenıız ... 
J ·u çe ıa ın e uzu-

lüp kalıyor... ~fartıI:ır .. Belki se,·i:ıç-
- AJ.ı,.. lt..:rindeıı bayranı yapıyor

lar ... Dağlardan <ışağ"ı dur
ın:ıdaıı çağlay:m akar de
reler lıugiirı her giinkiin . 
den giiz••l akı~ları var .. 
Suları daha bol... Ve ke
lebekler ne~'cli, ıw:;-'eli 
uçu~uyorlar ... 

Ve ha::;ta :ırtık can
sız olarak uzarıiyur ... Bu
nu ıııiite:.ıkip iki sı•s du
Yulu~·ur. 

- Baba! .. 

- Affet!.. 

lki vücud bu cansız 
lıt'dbalıt uabayı ::::ırıyor 
lar 

-- Eyvah... Öldü 

Feryatlar, hı~kırıklar 

Ve O"öz yasları .... o • • 

Dı~arda halil ı~ ... r ya
~ıyor .. 

Birinci kısım 
})ört Yıl Sonra 

Latif \'e güzel bir / 
bava .. 

Bir llı-:bahar: ' lıa\'ası 

gibi ılık vP rüzgarlı .. Bir 
"'- kaç. günden beri ya~:ın 

~:ığınur ortalığı serinlet
ltıi,, \':ıyırları yc.,crtmi~ 
OrtaJııra, veni iJir hayat 

~ . ~ 

'iernıisti .. K u. l:.ırııı ııes.·· eli . . 
CıvıJtıbrı, ~·içek \'C ç:ıyır 
!arın mis kokuları, cenup
tan esen hafif rüzgar lm 
1.:'tizel giine bir kat daha 
lleş'c sevinç katiyur ... 

Deniz ... 

Bli~·Ju lıir tabi:ıt güze) . 

li!!'i ic;iııde :5Hatlcri bir ı:-a
ııiye ÖİUİ g · ı;Pn lJir y;ız 
günü ... 

1--kcle bugün belki 
her g-ünkilndcıı kalabalık. 
Her ke. l>irnz sonra ls
t:ınbıılcları gelecek vapuru 
l..ıekliyor .. 

Halk arasında lıer kez 
ırilıi se dn~li yiizlerle tı'lak-
"' taki ,·:ıpıırım yakla~ma-

sım bekleyen Nermiu ve 
annc•si var... N 1rınin ... 
Bııııdaıı dört yıl Pn·el bir 
çocıık u 1 :ııı Nermin.. 1 !J, 
:!O y:ışlarmda ... 

Sade bir gilz<·lliği lü
le, Jiile omuzlarına. dö
kiılcn koyu kumral ~aç. 
l:.ırı, kc>::ıtnnc rPrıkli g-iiz
Jeri \:lr ... ranırıua duran 
aıırll'Si ihtiyar bir kadıııı 

arıdirıyor.. Üyle cı imi~. 
öyle solnıu.. ve zayifla
mı~ki onu tanı:narıın im
k<1nı ~ok .. 

Vapur gittik~e Lima
na yakla,.ıyor .. 

Nenninle annesi ko
nıısuvorlar. . . 

_ Amcam acaba neden 
bize uğruyor. 

12,30 Pro~ram 
1:) ._,-) Türk ıııüzi•ri-I'J -,0. ~ 

13,00 Ml'ıııleket Saat a
yarı. aj~rns ' 'e ınct ~oroloji 

halı erleri 

13.15.li Rivaseti Curn-, . 
Baudosu-Şe f: llı~arı .Kiın 
~·er 

1~:~30 Proğ'raın 

1\.:'!35 Mii'lik Oda müzi
gi-PI 

1 D.00 Kouu~ına 
1!1.15 Türk miiz.igi J1';1sıl 

IH'yPti 

:?O:<HJ Ajaıı~, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası 
fiyat. 

Hatayın 
dış ticaret işieri 

Hata v<lan rna"' Bi-., 

rincikttnunda n ve 
Şub~.t ayhırındn 

Türkiyeye 1 .üU~.ü9ö 

safi sildette 142 630 
Türk liras; l · ıyıne

tinde muhtelif eş
ya ithal edilnıiştir. _, 

- A.. Xcrmiıı ııerden 
bileyiUJ ... 

Deş dakika soma 
vapur denıiriııi atarak dur

masile bir uğultudur gi

diyor. 

!folk ara. ında sıkı
şık bir halde bulunan 

Nermin elindeki mendi
liyle var kuvvetile l.rn.
ğırıyor . 

Esen hafif riizg-~ rın 
tesirile, kiic;Uk dnlgalar 
halinde eıahile <;arpan ve 
bir köpük halinde etrafa 
dağılan r.ıuların nı:wiliğ"ile 
.Oeniz al:i bil el iğirıc uzanı
l'or.. Uzaklarda, aşıkım 
arayan bir uıvallı gilıi, 
cioıaşau yelkenli kayık
lardan gelen türküler , 
ıithilde bir kaya par~a-

- Biluıeın 
- Amca .. Tahir Amca 

buradayız ... 

_ Bilmez olurmusun. -Sonu Var-· 

20, 15 Türk nıiizigi 
21.0ü ~lemlt krt ~aat a-

yutı 

l Kızıltepe 

Tapu dairesin~en 
Kızılt< penin tü-

111ük ulya kövünde . ., 

.\lehınet oğlu Şeh-

nıuzu 11 senetsiz ta
s :t n u fo ttrl n uhde
si nde bulunan bir 
kıta susuz tn rl. nı o 
nıaha11en keşfine 
gidilecektir ilan ta
rihi i1(ku 0 .1 o-un o 
sonra keşif iş; yapı-
bcagından kinıse
"İn l)ir<liveceo·i var-a.; .,. ,..., 

sa t vnıkı nıusbıte
siJe 111urL1caat { tıne
leri ilan olunur. 

1 ZeVrl;ı ;n.:!ı 70 
..._.:._ . .. ---
Yün 3;) 

35 
18 
95 

:-:::ılııın 45 
< 'a~· 335 
ı,~ımiiZiln~-) 15 --
L"'ekıııez 1:? 
Hal 15() 

Türk Hava 
Kurumu 

Şt..besinden 
Şehrinıiz arnbarın

da lllCYCU t 5ü5 kilo 
buğday artırmaya 
çıkarıldığından talip 
olaniarın bedeli mu. 
hanı nıen üıerinden 
hesap edilerek ~-o 7,5 
kuruş nisbetinde ta
ha kuk eden 106 ku
ruş di bozi tola riJe 
benı her T.H.K. Mar
din Şubesine nıura
c~a t eyleıneleri ilan 
olunur. 

2-4 

Yiyeceğin giyeceğin hep yerli 

malı oimas1nı tercih et. 
-- • 

---' 
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YURTTA~! = 
....-4 

Türk Hava .] 
t.+-4 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

yan bir e\•, Çocuk
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Q) 

Kur muna ~n ~ 
Kavanoz, kava

noz reçelleri~ şişe 

ş i şe şurupları ol nıa-

Bu güzel anane 

mizi yaşatalım. 

ya rd 1 m t : § ~ ii::::::;::::m:m:::m:::::::m:::mm,i~ 
c=a : o <:.!) :: y ur t d a s ! :: 

Bu yardım en bu-1 ~ ~ !; KuRouGu~uz FABRi· il 
Yük biryurd bor-~ ~ ~ 1U KALAR VE VAPTIÖIMIZ ~~ 
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1 FiyatıliiO kuruştur 1 183©1~0 m~vö ' 
il Kiraya da verilir. ~ . . ~ 

l!C•~~~~~~~m Doğu illerinin en mo~ern ~ir B A S 1 M E V 1 O 1 R ~ 
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1, :1:1 -- -·~ Her nevi Def ter, Çek, Bo- Yeni getirttiğimiz 
fantazi ve kübik 

1

-a no, ~lakbuz, Kağıt başlık- harflerle çok şık IJl;;! 
,.._. ları, Kartvizit, Davetive, R"eçete l~Ai!ılnrı '~ 

1 Duvar afişleri, Sinema .. ve basılır. a 
Tiyatro biletleri çok güzel Mücelli th:ınemiz vardır. G'~ 

Ki: .. bir şekilde basılır ve kısa Her boyda kitab, defter 

• bir nıüddet içinde teslin1 ve s:ıir bütün şeyler çok t: 

Tür Hava Kurumu 
5 cı - TERTİP 

Biiyük Piyangosu 
3 ncü l{eş ide : 11 ~la'rt / U3ü dedir 

~ şık ve begenilecek ~ekil- 6~ 
Büyük İkramiye : 5Q.QQQ Liradır... /il edilir. de teclid edilir. ~~ • « Bundan ba~ka: 15.000. 12.0CO, ı o.ooo liralık 

ikramivelerlr. (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mH-. ' 
kfı.fat va.nlır... • 

Yeni tert ipten bir lıilet alarak i~tirak etmf>yi ih
mal P.tmeyini-z. Siz uc piyangonun mesut ve baht i
yarları arasına girmiş olursunuz ... 

1 Verilecek siparişler. göderilece!{ paralar Mardinde ( lılufl Sı·~ i ~ 
BasımeYi ) idare müdürlüğ"ü namına ırönderilmelidir. ~~ 

Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin okunaklı bir t: 
~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. « 
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