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AN IKARA'<dl©l : ...................... : 
Ankara s Radyo - Reisicumhur i.nwt lnöııu i ismet lnöDÜDÜD i 

dün saat on birde İstanbuJ süvari binicilik okulunu : : 

ziyaret etmişler, o~ulun beyıw!milcl mfütıbakalara : nut'·undan mu· - : 
iştirAki hakkında ızahat almışlardı!>. : 1\ : 

Reisicumhur saat on vedide tei'aLatkrinde 
~ 

Vali Lutfi Kırdar olduğu halde teı. ı ('~ c git-
mişler ve dün Istanbaldaki tetkikler ıne nihayet 
vererek. yanında Dahiliye \ . ci·: H ı buiundnğu 
halde Haydarpaşaya geçcrel·: Jıu ~u si trenle Au
karaya hareket buyurmuşlardır. 

Cnmhurrcisi Ye refikasım, Vali, Mevki ku
mandanı, askeri ve mili.Ki erkAn ve kalabalık 
bir halk kütlesi uğurlamıştır. 

Reisicumhur İsmet İnönü 

Ankara 8 Radyo - t\lilli Şef İsn1et İnö 
nü Ankara istasyonu ııda, Büyük ~1illet 

~leclisi reisi, Bnş\'ekil, \ 1 ck:ll("r, ~lebus
lar ve kalabalık bir h~ . lk t :ı n1 fındnn ha
raretle karşılann1ıştır. 

Burgos Hükfi.metini 
resmen tanıdık 

Bir Türk kuşu filosu, ~1illi Şefi kar
şılanııştır. 

Avrupada Harp 
çıkarsa Ankara n Ra<lvo: ., Isp'.ln ya 

olarak 
hükuıneti 

t;ı n ıJ ı (rını, 
~' 

liükun1eti111iz, Bur

~os hüklınıetini hu 
kuk~ı n ' 'e resnıen 

Bu '" go:; hükunıcti-
ne bj ldirn1işt i r. 

İngiltere bitaraf kalmiya
cak mı? 

Ankara 9 Radvo: ., 
Ava n1 Karnarası, 

Bı•f lromplü mey ana Avrupada bir harp 
\. olduğu takdirde İıı-

k ld o-iliz kara orJusu-
Çl arı 1 ~un bu harbe işti -

Ankara 9 Radyo: 
lıavns bildirivor: ., 

Bağdadın cenu

bunda kain Rcşi<l 
lllıntakasında b i r 
konıplo tertib edil

digi nıeydan çıka
ttlnuştır. 

----------ı raki hususunu gö 
1 B 1 v • • d rüşnıt.iştür. 

uıgar1stan a Söz tılan bir zat 

Fırankoyu tanıdı decniştir ki: 
Eğer bir harbe gi-

Ankara 9 l~adyo: 
Bul ü·a r hükCuneti 

ö 

Frankoyu hukukan 
ve res111en ta nunış

tır. 

dersek iştirakin1iz 
her hangi bir talı 
dide tabi tutulnu
vacaktır. Böyle bir 
har~e iştirakimiz 

İngiliz BaşYekili 

için her şeyi n1İz ha-
zırlanmıştır. 

~ ~im parçalar ~ 
• • 
: "Türk milleti insani- : 
: yet ailesinde kıymet- : 
• 1i bir varlık vaziye. : 
• tini almıştır. Bu va- : • • : ziyet ancak temiz : 
: ideall~ yetişen genç : 
! nesillerin karakter! 
: kuvvetleriyle muhafa- : 
: za olunur, yükselebi- : • ı· • , ır.,, • 
: •• : • • • • 
: " Büyük Millet Mec- : 
! lisi milletin dahili ve i 
: harici bütün emniyet- : 
: lerinin hakikaten kud- : • ı· • : ret ı ve uyanık temi- : 
: natı olacaktır. Büyük : 
i Millet Meclisi ~illetin i 
ı menfaat ve ıdarele- : 
ı rini hakikaten temsil : 
: eden bir millet hüla- : • • : sası vaziyet ve itiba- : 
: rında bulunacaktır. : • • • • • : .. : • • • • : " Türk milleti bey. : 
: nelmilel siyasetin ya- : 
i rm için beklenmedik i 
: hadiseler hazırlanma- : 
: sı ihtimali karşısın- : • • : da her türlü nifaktan : 
: masun ve müteneffir : 
: hir halde kendine gü- : 
• • • • ''cnır vaziyettedir. : 
• • • • ........................ 

Londra'da bir 
toplantı 

Anknra O Radvo: ., 
Lodr~da, dün ak-
şaı11 İngiJizler, Irak
lılar ve Yahudiler 
~rasında bir toplan
tı ya pıln:uşfır •. -.-



Uer A. k 'l.lm : 

Sevgiliye Hitab 

Sevgilim. 
Sen milyonları tutu~tura

rak arkandan koşturtan 

bir alev gibi coşkunsun. 

(Zabib.n Mahfelinin vtreceği 
mlsamere mcına1tlıetile ) 

1. Necdet Göker 

lar balkey1edi. 

Ey milyonluk gönül 
yuvasının 

lim. 

fatihi sevgi-

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

B A lJ E .~l L ER İ 

Defterdarlar 
arasında 

Zonğuldak defter
darlığına Tekirdağ
dan Hüsnü, Tekir
dağ defterdarlığırıa 
Tuncel iden Cenıa 1 
tayin edilmiştir. 

SeR bütün İnsanları gü
zelliğine hayran bıraktı· 

ran bir mucize örnegbin. 
Sen hudutların engin 

yüksekliklerinde ilfthi bir 
kurtulo~ bayrağı gibi d:ıl
ğ'a.lanış kudretlerini vü
cutlandıran Lir güııe~sin. 

Ey kurtuluş ve zafer 

yıldızlarının milvonJarla 1. 
insanı hayata ulaştırttıran 
büyük ve eşsiz haliki 
sevgilim. 

Atlı Sporcularımızın 
toplantısı ispanya HarDi sona 

• 
er1yor 

Seni yabancı ''e kem 
nazarlard~ın kı~kanan gön
lim tilnrıhı~uıı~ se\·gi ,.e 
kutsall:lşmış aşkımın mana
lı , ,.e co!'kun bevccaola-. -
rile sel~mlıyor. 

Milyonları ayni gönül 
heyec:mı, ayni fikir bir
liği etrafına toplayan, en 
kuvvetli l.Jir yara.tılı~ sah-
nesini tem::-il eden c·y 
~anlı scvgilım. 

insanlık sınırlarında 
yüksek ~öhretini d:ılg·alar 

gibi taşkın. me IPrıi cesa
retini denizler kadar co~
kun ,.e sa,·aş şecaatını 

gökler kadar heybetli uir 
gürbüzlü kle tecelli ctt iren
sin s'.!n. 

Milvonluk lSk ve rrö-
" , h 

nül heyecanlarını fothe-
den bir fatihsin sen. 

Sana yan bakaB göz-
leri, en hassas duy-
ğularım1zla kör etmı>ğe ha
zırız biz. 

Sana eğri bakanları 

yok edeıa bir mi!lıtin ha
likisiıı sen. 

Sen olmasaydın J 8 
milyon aşıkın, altı okun 
ruh okşayıcı gilneş
leriııi; senig aşkın kadar 
kudretli, senin sevgin gi
bi mehabetli aydınlıkla
ra kavu~turmak imkan
aıılaşacaktı. 

Sen olmasaydın dün
ya ufuklarının en yüksek 
burçlarında dalğ'alarıan 

şanlı bayrağım anasmdan 
öksüz kalan bir ya-nu 
ribi mahzun boynunu 
bükmekten kendini kur
taramayacaktı. 

Senin varlığın saye
sinde Türk milleti; bütün 
lıir Lusumet cihanım sus . 
~uran en büyük başbuğ. 

Ren Türk tarihin üze
rinde yeniden en şerefli 

adımlarla ilerlemeğe baş· 

ladığın gün dünyayı ye
rinden oynatan, kasırga

ları yaratan büyük inkı

lapl-.r 3ahneleşiyordu. 

Sen yeni do~uş ham
leni yaptığın gün i:ıtira

bm aman vermez uçu
rumu kenarında kalan 18 
milyona. can vermek için 
arkadaşlarını kurban ver-

mekten çekinmeyen fe

<lakar alnınJa insanlığın 

yüksek kalesine hüküm 
etmeğe başladın ve o bü
yiik kcmatizwin şuurlu 

prensiplerinin en kuvvet
li avukatı: en y1Imaı mu
hafızı rolünü oynayordun. 
Ateş, barut ve kanla yoğ
rulan bir mazide serpti
ğin refah tohumlarının 
kıymetli mahsullerini biz
zat sen vücudlandırdın 

sevgilim. 

Bu muhterem sevgili 
kimdir. Anlamak istiyor
sueuz değil mi'? 

O halde söyltiyoruID 
işte: 

Uğruna her ıeyimizi 
seve seve feda etmeğe 

razı olduğumuz bu sevgi
li. 

Türk ordusudur. Türk 
ordusu. . Artık tereddüt
süz bağırabiliriz: Ey bü
yük Türk ordusu.. Ey 
eşsiz kahramanlar sem
bolü olan •rdu, sen yaşa 
var ol. 

• 

Yaşa var ol sevgilim 
sen •.•• 

Sehri ıııiz Halkevi 
Atlı Spor kolunun 
bir nıü<ldet önce 
ycı ptığı toplantı la r
da konusulan tesek . . 
külün resn1i fornıa-

dar yapılnıası ge
reken işler tesbit 
edilmiştir. 

Buna nnza rnn üve ., 

savısını daha ziva-. . 
de çoğa I tnı~ k, te-
şekkülün niz<t nına
nıesinc esas olacak 
hazırlıklarda bulun
nıa k ve ondan ~on
ra vönetinı kurulu 

litelerini tesbit et
mek, binicilerin <la
i n1i çn hşına ve top 
lrınnıa odasını te 
nıin etınek ve ala
kadar nıakanılar -
dan vesait hususun
da yard1n1 is ternek 
gibi esaslar üzerin-

seçn1ek kararile top t.-.~~~~~~~::..!I 

de bu top lan tı d:ı 
a lınan fili netice
lerden sonra gele
cek top1antıya ka-

lantıya son veril
nıişti r. 

Gelecek toplantı 
gününün tebliğat 
yapılınak suretile 
bildirileceği ayrıca 
haber alınmıştır. 

Mazıdağı Kaymakamı 

Mazıdağı kayn1kan11 Ekren1 Rolas em
niyet uınun1 nlüdürlüğü enıniyet mu
dürlüğüne tayin edilmiştir, 

Başkomiserimiz 
Emniyet amiriigine terfi etti 

Vilayetimiz po) is başkonıiseri Bay ib. 
ra hin1 en1niyet an1iligi ne tayin edil 111 iştir. 

Bugün Havanın 

Şekrimizde kapalı 

ve arasıra yağışlı 

geçmesi muhten1el . 
dir· 

Rüzgar cenup
ta n orta kuvvette 

esecektir 
8- 3-930 gecesi ya

ğan kar suyu mik
tarı 6 milimetredir. 

Yerde karın irti
faı sabahleyin saat 
7 <le 5 santi nıetre
d i r. 

General Franko 

Ankara 8 Rad vo: ., 
Bütün Fransız aa-o 

zeteleri, İs p a n ya 

harbinin artık sona 

erı11ege yaklaştığı

nı, Frankonun si ya
si ıneseleJerde n1u

ka belei biln1isi lde 

bulunınayacağı, Al· 

n1an ve İtalya bo

yunduruğunu silkib 
atacağını yaziyor
lar. 

General Niy~janın 
sözleri 

Ankara 8 Radyo: 
~1adid: Rndyo<la bir · 
nutuk söyleyen gt:
neral Niya j :t, bun
dan böyle boş yere 
ka n dökülnıesini is-
ten1i yor uz, 
tir. 

Kaçakçılar vatan hainidirler. 



- Sefla 3 

Aşk lztiraptır 
-8 

Nermin Amcasının 
kentlisini görmeıne~ine ca
nı sıkıJarak daha çok ba
ğırıyor. 

- Tahir A•ca.. Talıir 
Amca .. 

Cemil Tahir nibavet 
Nermini görüyor.. Ko~u
şuyorlar ve sarılıyorlar. 

İlk söyleyen Nermin 
aıııcası Cemil Tahir olu-

Cemil Ta.bir Nermi
ne soruyor 

- Değilmi? 

Se\'imliliği, kibarlığı,~ 

tatlı konuşmasile her kez
den pek <:ok taktir gö
ren Cemil Tahir gülüyor .. 

- Biliyorun.. Tabit git· 
wek ist iyor::;un .. Bu senin 
lıir hak kın nihayet. 

Yor. 

- ~e kadar 
sün K ermin!. 

- Hatice N"t:> rulini dik
i katlı dikkatlı süı<lüktcn 

uüyiiıu ii:;;, 
~oıı ra Ce;:1il Tahire ba-

Bilıne:u. 

- Bilmem eleme, ma
şallah güzelsin de .. 

Catld<'Yt' <:ıkıyorl:ır 
Cemil Tahir Kermine dö· 
nuyor. 

- Buna.da canın sıkı
lıyor mu? 

• 
- Bilsen Amca.. Bende 

öyle çok ki ! . 

Cemil Tahir gtilü
Yor. 

::::::: Benle Bursaya git
tı:ıek istermisin? 

-- Annem izin verirse!. 

Cemil Tabir, sessiz, 
sessiz ilerleyen ~erL'linin 
annesine sesleniyor. 

- Ne dersiniı? 

- Neye!. 

- Kızınızı Bursa.ya gö
türmek istiyorum. 

- Hayır.. Ben kızımı 
kimseye veremem 

- Aman Hatice hanım. 
Biliyoruz.. Kızın güzel . 
Onu tamamen alacak de
ğ-iliz ya ... 

1 - Ben kızımdan ayrı
anıam 

b:- Canım 15 gün kadar 
ır şey ... 

s k liem kızını1.ın canı 
\~ ılıyor burada, ZaYalh 
"'er · llih ının.. GP.nç bir kız 
~tı ayet gezmek, görmek 

eıırnek ister, 

kıyor. 

- P eki.. İzin verdim. 
Ama on beş günden faz
la kalmasın. 

Ct>nıil Tabir manalı, 

manalı gü lüyor. 

- Peki.. Emrederseniz. 

Hep lJeraber gülerek 
ilerliyorlar. 

- A!tlanıa anne!. Sen
de çocuk giuisin 

Nermin kompartııııan
d:ı. ağ"layan annesini tes
kine ç :ı lışıyor. 
_ Anne ağ'hyacak ne 

va:-.. Gene gelf'ceğim .. 
Ct• ınil Tahir Nermi

ııin yanında duruyor ... 
Biraz sonra kalka

cak Trenin kompartıman
ları tamamen dolu .. 

Yolcuları u~urlama
ya gelenler ellerindeki 
pa.~ta ve :;;eker kutul:ırile 
o taraftan otarafa koştu
ruyorlar ... 

Nermin ve amcası 

Cemil Tabir oturdukları 
kompartımanda ağlayan 

Hatice hanımı teskine ça
lışıyorlar .. 

Zavallı anne.. Kızın

dan on beş gün ayrıla

rak yapyalnız yaşıyacak. 
Cemil Ta.bir elini an

nenin omuzuna koyarak 
- A Hatice hanım di

yor. Ayip yapıyorsun .. 
Nihayet kızınız on beş 
gün kal ::ıcak. 

.Anııc a~lıyarak ce
vap veı iyor .. 

-Sonu Var-

T Y 

günlük 

Türtiye radyodifüzyon Postal rı -PİYASA-

Türkiye rad) G~u Ankara rad yo~u 1 
2 ı 60 

Arpa 2 40 
lin (Birçuval) 620 -
Darı -3- --Uzun Dali'a : 

Kıaa Dalja: 

lü3H m. 183 Kes./ 120 K\\'. 
H>.7 4 nı. 15195 Kcs. / 20 K, v. 
31,70 m. 9463 Kes./ :?O K vv. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğram 
12,35 Ttirk müzigi-PI 
13,00 Memleket Saat a. 

ya.rı. ajans ve meteoroloji 
haberleri 

13,15.14 Müzik Karı~ık 
proğ'raw-PI 
1~ 30 Proirraın 

' e 
l b,35 Müzik şt>n oda uıü-

zigi: lurabim Özgür \'e 
Ateş böcek 

19,00 Kocı uşma 
19,15 Türk müzigi Fasıl 

heyı> ti 

20,00 Ajans, nıett•oroloji 
haberleri, ziraat boröası 

fiyat 

20,15 Türk-müzigi 
21 ,00 Meml1:ket S:ıat a-

yarı 

21,00 h..onu ~ ıııa 

21,15 E~bam, tai.-vWlt 
kambiyo - nıık ut borsası 

fi yat 
:21.:?5 • TP~"li plak hı r 

~ 1,:30 ~liizi k Küçük Or
ke~ t ra-~cf: Xecip A:;;kın 
22,30 Müzik Soli veli

edcr- PI 
23.00 :..\lüzik Cazlrn ııd PI 
~~~.1.i.:?·1 ~011 .\j : ı ıı ::; ha . 

bt>rl ı:ri \ 'l' ytırıııki proğ._ 

ram. 

-- --
Nohut 5 - - --
}l ercinıek 3 
1 >irinç 22 --

. Sade-1~- 90 = 
Tere ya~ı __ _ _ 
Zeytin yai!ı ~ __ 
Yün 35 
----ı-- --Deri 35 ------- --

Badem 18 ------ - - --
Badem içi 95 

c e,·iz _1_2_ --
------·-- --
Ceviz içi 35 
---::..-_--ı-- --
l\Iahlep 30 

--:-;,.---..:..--- 1-- --
Maıi 12 

,ı..ı------ı-- --
Kesme Şeker 35 __ 
Toz şf'ker 31 -- --

' Kahve 120 _ 
~ ~alıun 45 

- --
. <.'uv 335 
-.- -· ------ı --
h..uru üzüm 15 
! 'ekmez 1'> - ' Hal -- ,501 

~!!m--

ayvan Vergisi kayd ~efterlerile ~ayd ilmü~a~erlerinin 
Ne suretle yazılacağı hakkında muhtar ve 

ıh~iy ar hey' eti erine muhtire 
1939 Yılı hayvanlar 

vergisi kay<l zamanı yak
laşmıştır. 

Bcl~diye menıurla.r iltı 
köv nıuhtar \ ' C ihtiyar 
he~'etlerinin kayd u ıu 
amel:ltının başl:ınğıcın -
dan sonuna katlar yap. ı 
mağa mPcbur "e ıniikı'l-

·ı lef oldukları bu:>usat :ı. a-
~da madde laalin<le iz:ıh l 
e<lilmiştir. 

1 - Her köyün muhtar 
'e ihtiyar hey'eti )fart ın 
1u ne kadar köy!erine aid 
kayd defterlerile kayd il
mübaberlerini vfülyet ma
kamından almı~ olacak-• 
}ardır. Okur yazarları ol-
ma.yan köylerde kayd 
muamel§.tını yapmak için 
memur yollanmak üzere 
köylerinde okur yaı:ır 
kimse bulunduğunu der
hal ihtiyar hey'eti vakıt 
geçirmeden vilayet ma
kamına bildireceklerdir. 

2 - Havvanlar verıtisi • l:"l 

kanununun 6 ncı madde· 
si ruucibince kayc1 müd· 
deti Nisaıı arınu:ı birinci 

gününden başlıyarak 15 
nci günü akşaumıa kadar 
devam edecektir. H:ıy \·an 
~·ı hiı ll'ri hu ınüddN İ\ İn · 
dl' ~LLirde Ddediyc•l ı•rı · , 
kii\ lerde ihth·ar ıue<'lblc -. . 
rine müracaatla h:ı~•\ aıı-

larının nev'i ve :ıdı•di rıi : 
erkek \ 'l'Ya disi oldukl:!rını . . 
l>eyan ederek ihtiyar llH'C 

li t'h·ri ııezdinde ;ıçıl mı~ 

olan kayd defteıl e riııe 

kayd ettirmeye Ye defte· 
ri imza eylemt>yc ve k:1yd 
e ttirdiği hayvanların adl't 
ve nev'ini gösterir itıt i~·ar 
ıneclislerioin resmi miilı ür 

"e imıalarile tadili kayd 
ilmühaberleri :ılmağ<l mec. 
~urdurlar. Hayvan sabiui 
yazı bilm<>z ve mührü de 
olmazsa parmak lıastırı· 

lır. 

IKa} d ilmühaberleri 
h:ıyvanlann başında. bu
Jumın kiuıselP r tarafın
dan saklanarak y0kl.ıma 

ve taksit müddetleri için 
de alakadar memurlara l 
rösterilir. .. 

Bazı köylerden alınan 
kayd ilmühaberlerile kayd 

defterlerinin kanun hü
kfımleiirıe aykırı olarak 
hak ve silintilerile dolu 
ol<lukları görülmüştür. Bu 
defterlerde bAk ve ıilinti 

yapmak kanun~n caiz de
ğ'ildir. Defter ve ilmüha

berlerde bir yanlışlık ya

pıldığı taktirde yanlışlık

ların üzeri okunacak de
n·cede hafifçe çızıJarak 
doğrusunun yaıılmatıı ve 
def terin müsaid bir ye
rin<le muhtar ve ihtiyar 
heieti azası ve yahud 
kayd işlerile meşğul Be
lediye memurları tarafın

dan imzala.rile müsacidak 
meşrubat verilmesi ve def
terlerin lekelenmemesine, 
temiz ve okunaklı bir ya
zile yazılmasına son de. 
rece dikkat edilmesi Hl
zımdır . 

-Sonu Var-
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Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 

Direktörü 
.\1. Siret bayar 

Baaıldıj'ı yer: (ULUS SESi) Ra.sıme•i 

Türk evinin şe
refli ana nesi kil~ r
dir. 

Kavanoz, kava
uoz reçelleri, sise 
ş i şe şurupla rı ol nıa-

vnn bir eY, Cocuk~ 
~ ~ 

suz bir vuva kad:1 r .,, 

t~dsızdır .. 
Bu güzel ana ne 

mizi ya şa talım. 

coG~•••m•••••••••e•••••~•~•~•c•••~•••••••••• P •• 
•••••••••••••~•••~•t•••••••••••v•~••••••••••' ·•• 
~· ·-•• • • 
ftlf y d ' -~ ii urt as- ii .. ~ .. 
•• o• 
Gm •• 

$! KURDUÖUM JZ FABRİ· 5! 
•• •• 

ı ~! KALAR VI-: VAPl.EÖIMIZ ~~ ·- .. 15 DEMİRYOLLAR !! 
~· .. 
• • D l •.•. .,. ep u usun biriktirme gücüne ,, 
• • d • . •• ay anır. .. •. •• •• .. ·~ 

52 Bu gücü arttırmak hep senin =~ 
ES elindedir !5 .. ~· 
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Bir yokmuş .. -~~--.. ~~----~~-!: O MARDİ NC~ ~( Evvel zaman içinde ı ~ " 1: 
ÇOK GÜZEL HİKAYE u 1 U $ s e 5 İ 1: 

tCİiABIDIR ~ 
Satlık için İçi çokgüze lHikllye ve ~~ ı: tca~u m<®VÜ 1 
Masallarla dahı bu kiti bı her çoeu Ji.il ~ 

e· tavsiye_:::: ::._ • ı J _Doğu illerinin en modern ~ir 8AS1MEV1O1 R l~ 

Tür Hava i::umu 11 Her nevi Defte~:~:: "::'en i getirttiğimiz 1 
. ?.il fantazi ve kübik ~ 5 cı - T f R T 1 p ~~ no, ~ıakbuz, {(ağıt başlık- haruerıe çok şık ~ . 

1f'i/I la n, Ka rtvizit, Oıvetiye , ~eQete kagıları ~\ 

B ~• ,. k p · Duva r afişleri, Sinema ve basılır. uyu ıyangosu Tiyatro biletleri çok güzel Mücellithaneıniz vardır. 
~ ncü Keşide : 11 ~lart / 030 dedir 

bir şekilde bas1ltr ve kısa Her boyda kit:ıb, defter 
bi r ınüddet içinde tesli n1 \'C 8air büt ün ~eyler çok 

şı k ve begenilecek şekil-
edili r. de teclicl edilir. 

@C· 
(( 
R°? 
~. Büyük İkramiye : 50.QQQ Liradır .. . 

Burı<la11 lıa~k:ı : 15.000. 1~.oco, 10.000 liralık • ~ t: 
ikranıiycl crlP (:W.000 ve 10.000) liralık iki atlet mü- Verilecek siparişler. göderilece!\. paralar ~l:ırdinde ( Ulu8 Seı:ıi ~ 
k!ifat vardır... Basııned ) İdare ınüdürlii!!ü namına ~önderilınelidir. ~·~l 

Yeni tertipten bir uilet alarak iştirftk etmeyi ih- Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok11naklı bir 1 
mal ctmeyiHi;~ . C::jz llc r.iyangonun mesut ve lıahti- rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 
yarları aı·asına girmiş olursunuz . .. 

, ...... ~~~~·----;···~~-. ,_._ ... t;: . . 
~ - . ~ 

.. . 


