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Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET UA YAR 

\lcınleket menafüne aid . 
avı ı ~azııa.ra a arımız a "ıkur I3 ,. . 

asılmayan y:ızıiar ~eri 
verilmez. 

- = - SİYASAL GÜNDELİK TÜRK GAZETE Sİ_= - -
-· ---- -

Sayı 1147 

17 Şubat 1939 
Cunıa 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci vıl Kuruluş yılı ı Agustos 927 .. 

Vi ayet Umumi Meclisi, şehrimizde bir 
Lise açılması için temenniyatta bulu
nulmasına karar verdi. Yazısı 3Uncü saylemizde 

Vilayet Umumi Meclisinin 
çok yerinde bir temenni 

kararı 

H lkevlerimizin açıhş 
ylldönümü 

Yazan: Siret Bayar 

v ilayet Umumi .Mec 
lisi, dünkü toplan· 

teplerc tahsi1e gidı>nıeyen 
gençlcnmiıi Lise taht:>Hin
den ınnhruın lıırakmak-

19 Şubat Pazar günü, yurdun her tara
fında büyük bir törenle kutlulanacak 

tısında ~cbrimiz Orta enek-
'• 

tehinin Liseye çc' rilmesi 
hakkında, iki n:rnın ,·er
tniş olılukları takriri ka
bul edPrck Maarif Vekfı· 

muktaclır. 

Bu :-:rrıe Oıt;ulan çı 

k:ıcak ~ılrımş kadar g-en
cin bir ço~u bu ınalırıı 

Başvekil Refik Saydamı 

letindrıı tı'ınennivatta bu- ıniytllı' duçar olacaklar-
luııuı:ısma k!lr:.r ·,·enli. 1 ılır. Bılh:.1F.~a kız çocuk 

Ankara Haikevinde bir söyjev 

verecektir 
laı mııı Li-.c t ı h:-;illı rinı 

. ~h!cli::.in bütün ~~:~r~ 1 dlişiiıH' tı :lile rei::-101 i ,.e ı 
dırı. h:ı.lkrnı ve . ~Pıı~lıt!ı~ ı l ıneııııırlarııım. lrn yrıkluğ.ıı ç k d 
bev.ındı:·t'n lıu yuksr!k lı_~~ d:\lıa :ıcı lıir :mr~t:e hı:; an aya a 1 

sasıyet ve ku:ırını şuk- 1 ctmckt·•dirler. 
tanla k:.ır:,~ılurız. 1 

Ba~ta. tlt>ğcrli Valimiz 
Ömer Ce\·:.ı.d Ökmen ol· 
duğu halele muhterem ruec
lit; nz:ıl::ır.ırn • bütçenin 
darlığıua rağmen, bu te
menni \'~kaletçe muva
fık görüldüğü taktirde 
a~'.ılacak Lisenin tesis mas
raflarını ,.e binasını hu
susi idare bütçesinden te
tnin etinm·k ~uretil e gös
ter<liklc:ri bu yiiksek has· 
sasivettr.n dolavı da :?.far-. . 
din halkı ve gcm;lif!i na-
mına minnet ve şükran

l:ırınıızı sunmayı bir borç 
Liliriz. 

Mardin gibi dokuz 
kazası buluı:ıa.n ve nüfıı5 
kesafeti çok olan bir vi· 
luyet merkezinde bir Li
Benin bulunmayısı cidden 

·ı .. vı fi.yetin kültür h:ıy:ıtın-

Sunu da k:ısdctnwk 

lfı.zın;dır ki. Yal~ı~~ Mar- 1 

dinde değil. Lütüıı ,· ilfı

vet ınerkeı.Jerimiı.dr• lıirer 

İ .. Lenin açılın:ısı .,ef v~ 
maarifçilerimiı rnraf ından 
her an ve her sene <lü
~uııülınckte ve imkan ça-
\ 

releri ara~tırılmaktadır. 

As ~eri ricalıınız 
şeref ine ~ir rssıni 

ka~ul yapıl~ı 
Anl<a ra 15 Radyo: 

Dün akşrını, R eisi 

cumhur islnet İnö -

F~kat oldukça lıir pa
ra. sarf ı ımretile mey<la.ue 
rretirilıne5i mümkün olan 
bu gibi memleket işleri, 
yapılm~sı ~~r ~cy<lc~' zi: ı nü tarafından Çan-
y:ıde bır butçe ınes clcH k' ,,.., l l . l _ kl . 

1 cl'Vnl a o <OŞ • erın -
olduuunda.n bunları an- • 
c:ık ~aman ve imkan ta.- de askeri rical şere-
hakkuk etti.reccktir: Ve fine hir kabul res
netekinı ettırmek.tedır. 

Türk Maarifini bir kül 
halinde inkişaf etti· 

nıi yapıln11ş ailele 
rile birlikte askeri 
rical ve yine ailele

rile birlikte meclis 

Ankara 16 Radyo -
Halkevlerimizin yedinci 

açılış yıl dönümü mü

nasebetile Şubatın 19 un
cu Pazar giinü, yurtda
ki bütün Halkevlerinde 
tören yapılacaktır. 

1 
O gün saat on beş

te Ankara Halkevinde 
yapılacak tören istik· 
lal marşile başliyacak, 
Başvekil Refik Saydam 
bir söylev verecektir. 
Başvekilin bu söylevi 

' radyo ile neşir edilerek 
her tara[a dinletilecek. 
tir. Bunu zengin bir 
mzik proğramı takib 
edecektir. 

Mevcudu 209 olan 
Halkevlerinin bu saatta
ki sayısı 367 olacaktır. 

Bütün Halkevlerinde 
Başvskil ReHk Hayda
mın nutku dinlendikten 
sönra her Halkevi ken-

Başvekilimiz 

Doktor Refik Saydam 

di proğramı mucibince 
merasim yapacaktır. 

Merasimden sonra, 
Ankara Halkevi salo
nunda, Halkevlerimizin 
şimdiye kadar neşret
tikleri kitab, risale ve 
saire teşhir edilecek ve 
bir heykel sergisi açı

lacaktır. 

Her yıl olduğu gibi 
bu yılda 18 Şubat Cu
martesi akşamı, hası

latı hayır müessesele
rine ait olmak üzre 
Ankara Halkevi salo
nunda bir balo verile-

1 cektir. 

d~ büyük bir boşluk teş
kıl etmektedir. Bu bal 
nıaıt vaıivetleri oo:ıvri mü· . • b w 

saıd olması dolavısi,~le 

rcrek b~r ' ' iluyette birer 
Lise, büyük kaza merkez
lerinde Orta mektep ve 
her köyde birer ilk mek
tPp vücude getirmek : 
Türk Cümhuriyetinin kül 
_ Sonu 2 inci sayfede -

re ısı, n1a reşa 1 ve 
vekiller hazır bulun

muşlardu· . ! 
Diğer haberi erimiz iç sayf ede,, 

tivar vil:lyetlerdeki~ m~k-



ayfa 2 (Ulus Se 

1 1 Seçn1e Haberler 1 1 
ŞEHiR Ve 
İLÇE 

Türtiye-Hatay Diyarbakır HA IJ E ı1l L E il İ 

Türkiye ile Ha
tay arasında şinı

dilik haf tada üç 
defa yapılnıaktn o
lan Denıiryolu nak
liyatı g·ün lük ob
cağı h~enderundan 
bildiriln1rktedir. 

Sığara paketle
rinde yenilik 
İnhisarlar ida re:-ıi 

mevcud biccüııılt· 

sığara paketleriniıı 

Şekiilcrini derr· s· i -
~ . 

rerck hepisini b ;-
boyda ve dah :.1 g ü 
zel eti ketlerle sü .;. 
Ji verek çıka rnıa o«ı 

~ b 

karar vern1istir. 13u-. 
nun için b~ızı tet. 
kikler yapılnıağa 

Etibba odasının 
toplantısı 

Diyarbakır .Etibba. oda
sı Halked salonunda bu 

yılın ikinci toplanclısını 

ynpnıı~tır. Bu toplantıya 

Biriııci U ınunıi ~lüfettiş 

Bay Abidin Üzmen, Vali 

Dr. Mitat ı\1tıok, Kor ge
neral G:ılip Deniz \'C şeh

rin biltün doktor, eczacı 

\'C eli~ tabipleri de i~tirftk 

ctuıi~tir. 

E~elerin 
Vergisi 

rtl. ı 1 iye \ T ekfıleti, 
, ·aridat unıunı ıı1ü-

dürlüğü <ıla!~adn r
la ra bir tan1inı va
pClr~d<, Ehelerirı de 
serhcst n1eslek tT-

b[l lıı gibi kazanç 
ver o-isi ne tabi tu-

Vilayet Umumi ı ~eclisi mü ah releri 

Ortaokulumuzun Liseye 
çevrilmesi hakkındaki 

takrir kabul edildi 

Ortaokulumuzun Liseye çevrilmesi hakkında 
ta :ı iı· Yeren üyelerimizden 

Siret Bayar Yahya Sümer 
başlanmıştır . Bu 

arada sığaralar ın 
nevileri üzerinde ta
di lathH· y<)p1ln1 :\ s1 1 

düşünülınektedi r. 

Vilayet Un1unıi 
Meclİ5İ dün saat on 

f dörtte Vali Cevat 
-----------------

1 

Okn1enin başkanlı· 

Vilayet Umumi Meclisinin ğtnda üçüncü top-

o 
tul<luk la rın1 bidir- n1eoniyatta bulu

ouln1asına karar ve 
rilmiştir. 

Müteakiben ruz· 
n~ nıedek i nıevad
dın müz..ıker·esine 

başlcuıarak 937 h~

sabı kati cetvelinin 
tetkik edılınek üzre 
bütçe Ye Nnfı~ırı ıı 
üç yı 1 lık nıes·l i pro · 
ğranıının nafia eo
cün1enine, diger ev
rakın da ait oiduk
la rı encü nıcn le re tev 

• • • j lantısını vabnııştır. 
ÇOk yerınde btr temenni 1 Zaptı sahık kabul 

kararı edildikten sonra 

1 
nıeclisin t~ıziın tel -

-1 inci $ayfeclen artau-

tür saba~;ı üzerinde en 
çok durduğ·u bir mes'ele 
ve tahakkukuna en rok 

' 
önemle c;alıştığı kud~al 

bir idealdır. 

Hagan Ali Yücel gibi 
muallimlik ten vctisnıı·.;; ., \ ..,, ' 
tecrübe1i ve def!(·rli bir i:;; 
ve bilgi adaıııınııı maari

fimizin başına ge<;ınt::-i bu 
idealın kısa bir zamanda 
tahakkukuna büyük im
kanlar bah~ cdecerrine .. ~ 

iaammız çok ku\'vetlitlir. 

Bu bakımdan Linası 

ve tesisat masrafı hususi 
idart-"('e teahhüt olunan 
şehrimiz orta mektebinin 
Liseye çevrilme~i hakkın

da.ki Umu mi ~frc:is te
ınennİ!~inin o...ıa.yın Maarif 
Y ckiliwiıce <le t~tıvib edi-

lecrği rı c \'P ~fa rd iniu ye
ni ders yılında Liseye 
k:ıvıış ·ıcağına kat'iyetlc 
eminiz. 

Mardin Gcnçligi Cüm· 

lıuriyctiıı bu feyizli tecel
lisi ür.ıiinuP. ilim ve kül-

türe olan :ı~kının he 

yecanlı günlerini, derin 

graflnnna 13· şvekil 

1 

ve D,ıhiliye vekilin
den gelen cevı• plar 

1 okunrnuş, c"1z; dan 
Y'lhya Sünıer [l\lur-

1 <lin], Siret Bny::lr 
[Nu:,<ıybinJ tarafın
dan şehrin1izdeki or
tn nıektebin L1seve 
çevriluıesi hakkırı
daki takrirleri ntu-

d;ine karar verile
rek önün1üz<leki pa· 
za rtesi günü top
laonıak üzre celse-

duyğ"ularını Liı:;e <lersha 

nelerinin yüksek çatısı 

altında daha t;uurlu, daha. 
içten bir sevgi ile his vafık görülerek te- ye son veriln1iştir. 
edecek~ bu güzel Türk 

~ebdnin, istidatlı gcııçli ç b l c b 
ğinc kültür hayatında em er ayının eva 1 
aÇılacnk olan bu faaliyet 

4 

ve yükseliş sahal)ı , İnönü logiliz Başvekili, ' hala ispanya işini 
<lt'Y:irıin l.w~lı basına vük 

1 

sek \•r. tarihi bir ~seri ·oıa: j A vanı l{aınarasın- ı tetkikte berdevanı 
cağ·ı i•;in büyük bir değ-er da sorulan bir su olduğu ceva hını ver
ve şerefi ta~ıyacaktır. ı vala, hükun1eti·n . miştir. 

Sayı 1147 

Şehirden-Köy~ 

:Merhaba köylü d~ı yı· 

!ar, Ki;y oda mıda ~ ,zc· 
temizi seve Se\·e Ye Jıdl' 

mektnlıuuı:ı tatlı , t :ıtlı 

okııdu~·ıınııza çok şö in· 
dim. Te~Pkkiir eılı·riııı. 

Sizin bu alükanız bil.de Je 
büyük bir heves uyandır-
dı. Yakında gazetırnıL~<le 

size faideli olacak uir <;< ık 
yazılar yazacağ·ız. H:ı va· -
ların bir kac; gün :u;ıl' 
gitmesine canınızın lJiraı 

sıkıluığını haber <ılıiıın. 

Canınızı sıkmayın. Ekin
leriaiz için faiılcli vai'r. . ~ 

nıuıların de.ıha. mu\'~inıi 
,·ardır. 

Ha"a vaziyetlerini gö::,· 
terc·ıı aletkr !Jtı giinlt • rıle 

bülgeıııiıe kü~·lerimizr. he
n k ı tli yağ·ıııurlar d " ~e· 
cpğ·ini hc.ıb e·· veriyor. 

Şimdilik lrn k~ıdar 

Pazar g·ünkü toplantımıza 
j gelince ş,iziııle tatl ı . tatlı 
konu~ur dt>rtle~iriz. gu 
günlük bo~<;a kalııı: :-;a
yın dcıyılar .. 

Az alkoilu içkiier 

Ruhsatiyesiz satılac&k 

lnhis<irlar idnrc !, İ 
1..1 l.: ör ve en1s ıd ı g i-

s 

bi az alkollu içkile- • 
ri 1 n?erı lck t: t d;. bi
linde tac-1 ııın1üın ede· 
rck istihl<lkini foz
la laştırıı wk için ve-
ni tedbir1er aln1\ığa 
beı şla ycı ca ktır. 

Şinıdive knd:ı r 
ynpılan tetkildt>r~ 

nisbet netictler \ 'e r

diğinden bu içkile
rin ruhsativesiz s<l-

"' 
tılnıası için karnr-
la r verilecektir. Bu 
içkiler ayni za nın n-
da kahvelerde de 
lcahve ve çay yeri-
ne kaim olmak üz. 
re içilebilecektir. 



S~a 3 

Urfa Halkevinin Bay-
ram hazırlıklan 

Urfa <Husu

si) - Sehri
n1izde de Hal 
kevinin ve_ 

dincı kuru
lu~ \•ıl ı ·· ·· 

• v c. onu-
111 Üne ait ha-

21rlıl<ln ra son 
Urfaua Halilrahman gölü 

()·.. 1 
ô ll n erde ehen1n1İ-
Yet veri) n1ekted ir . 

Bu husustaki 
p:·ogra 111 da hazır· 
lan ınıstır. • 

~1 uhte1if koilar-

Sayı 1147 

·········~~··········· 

ı! R A D y O i günlük 
·········~··. ········~ - PiYASA--

Tür~ iye Ra~yo~if üz yon Posta ları Bnğ'dn ~-· _ __ •

1

_ 3_ l_!Q_ 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Arpa 2 ı 75 
tılT~;üfı ~20 = 
l>arı _ı~ ı-

U7.un DalO-a ! -----
Kısa Dalğa: 

l(}ô!) nı. 1~;~ I~e~. / 1:20 K v \' . 
lH.14 ııı. l:lU),) K<·:;. / :?O K_,.,., 
•.ı 1 ,_l> <) ' ' - 1· / ) ı · '-' . ı m . -ti>,) \.( ' ~. :.U \.' ' ' · 

:olıut- D --- -
Jİ E'r<'iıııck ;) \ 25 
~irin t; 1 ::!~ l 
:':ıde 1 a~ 90 

Bu günkü proğram Tere ,~ar:-ı - - ı .___ 
-Zt•\' tİ~ı ya:rı 701 - -

tonluk silindirin taınir:.ıtı 

9/2/U39 taıihirnlen "24/2/ 

939 tarilıinc kadar açık 

1-4 

, . - --
ayarı Yün 1· 3:-l --

0 
l >eri 35 

21: O Konu~m:l Uadeııı ısl-
21.15 Eslı:un, t'lhvilat, . - -g,=-) ll-

kaınbiyo-uukut borsası J.~atıeın ıçı --p-ıı-
fiyat . \1 ~l'Y~Z . . ,•) -,F°)- ı-_-ı 

21,30 ~lüzik Radyo Or- c.1~.' ıı ıı;ı :) 
kc5trası ~ef: H. Ferit I\ı ..ı.hlep ~ _ 
Alı!!lr .\lazi 12 \--
~:2,30 :Müzik hafif mü- I'csıııe ~d..:.er 35 1-

zikier operetler "e saire Toz ~e-:ker 21 1--
- PI Kahve> 120_1-

22,-15 Müzik C:lzbaııd ~ :drnn - -- !ö \--
l ' :l\" ;~;-3;) 

()igtln Lantoş Orke::;tıaRı · ' 
:)•) l\.~~ı ii"lüıı~- ı li) ::...:.ı,4i'5,:?4 Son :ıj~rns lı:ı. 

lıPrleri ve yarınki proğ:ram 1 'ı•kııın l~ 
ı ·1,---, 50 

Encümeninden 

Mardin - Diyarbakır 

yolunun mebdeinc.len l O 

üucü kiloınetrosuna kar1:u 
olan kısınma nakleuilccc·k 

Mardin 
Askeri İhtisa!J 

m a hke m e sinden 

Kaçakçılıktan suçlu ve 
clye\'ln Suriyenin gira.ncik 
köyünde mukim bulundu
ğu anlaşılan Nusaybi.nin 
telhasan köyünden ibra
biın oğlu sadıkın on bl'şgün 
zarfında mardin ibti5a~ 

' mahkemesi sorgu hakim-
1 5?0 metre mükap 965 

1 Lıra bedeli ke~ifli kum 

1 
naldı ~H; ık eksiltııH•ye ~··
karılmıştır. 

İhalr:3i 24 2/fl80 tari 
hine rastlayan Cuma ~ü 
nü ::.aat 14 <.Je Vilayet 
makamında yapılacaktır. 

i liğine muracaat etmediği 
, takt.lirdc askeri ustılun 

216 nci madı.lesi mucibin
ce türkiye dahilindeki mal
larına haciz konuiaca.o.ı h 

.Muvakkat teminat mik- \ 
tarı 73 Liradır. 

1 

Kum nakliyatının mu
kavele tarihint.len itıbaren 
X afiacı..ı isteııi!<ligi antla 
istenilen miktarı gösteri
len mahallere derhal na
kıl ve teslim etmek sure
tile 90 iş gününde bitiril· 
meı:ıi meşruttur .. 

İsteklilerin ihale ı-\natı· 
na kadar Daiınt Encümen 
kalemine müracaatları ilanl 
olunur. 

1- 4 

ilfuı olunur. 

Mardin 
A skeri İhtisas 

m a hkemesinden 

Kaçakcılıktan suçlu ve 
C'l\'cvm Surivenin misri-

• w • 

fin köyüne gidip ve ora-
da bulunduğu anl:ı~ılan 
}fardinin salah köyünden 
ibrabinı oğlu ~ e r i f i n 
on beş güı;ı zarfında 

Mardin askeri i h t i sa s 
mahkemesi sorgu hakin1-
liğinc nıuracaat etn1e<ligi 
takdirde askert usulun 
216 nci maddesi mucibin
ce Türkiye tlahilindeki 

1 
mallarına haciz konulaca
cı ilan olunur. 
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"M!B • vllBlwl H t o.Be 
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Teljraf Adrul 

.Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURTTAŞ! 

Tür 

lVIARDif(~DE • Umami Nqriyat •e Ya&ı işleri 
Direktörü 

ULUS SESi ~I. Siret Ba~'ar 
Baaıldıiı yer: (ULUS SESİ) Saaune•i ıı. 

c:! ..... 
-+-' 
c'C 
~ 
~ 

Q) 

a ~· 
> ~ 

Türk evının şe
refli an ~:ınesi kiler· 
<l ir. 

Ka vanoz, kava
noz reçelleri, şişe 

ş i ş(• şurupla rı ol nıa-

vanbir ev, Cocuk· 
"' ~ 

suz bir vuva k~d.ı r 
tadsızdır. 

Bu g üzel 
. . . 

nıızı va ş: 1 t a ıı m. 
"' Kur 

Var Et o Q) 1 ~.-

1 m ~ ;.,.. ••ao••••••••tı1•••a.11•.cr••• •••••e••••••ıın••••••,.· ,, : :::s Q) ::· ····· · ....................................... ;: 

ı c;;='~ :ö ô H Yurtdas! il b 1 ~,,. C'd ""t:I .. , •' 
m en U·ı «©) :;: ~ ii KURDUÖUMUZ IFABRİ· il 

bor.;~ 2 C'd i~ KALAR VE YAPTIÖIMIZ f~ 
~- ~ !: DEMİRYOLLAR !! 'tQ1 ;>-., C'd :: '= ~ ,..-ıQ :: Hep ulusun biriktirme gücüne : t\. \\ıl ~ • • • , 

~ - ,.... •• dayanır. ,_, 

1 

C\l ..... en :: :~ 
r:::!J ~ ~ ii Bu gücü arttırmak hep senin ;-

;.... .. "' ...-~-~~~~~';'L . ._Ş~~~~~~ım ~ ~~ .......,-f :: elı•nded;I' :' .,..~~~~~/·~;.iio-;.; ~~·g -~ ... ~ ffj 1 ~~ ~ ~ :: u ~= 

M ~ . ~b· da ~lf:. , ························ll•••C\O&•a•••••a••••a· .. , A •· --~ l •••••••••••••••••••••••••••••••••D••••••••sa•.a' 
!r'Au ~ ı@~llı!W~"ft/', ~~~~~~· .... Jl. "g 

b 1 R T Ü~'{ ~O C U 6 U ~ ~..,....,~~:~;0 i N 
4

c":9~@ı·~~ 
HER TÜRK ı' cuGu Ut. i • @: 

OKUMASf lAZIM BİR ~~ ·ı S s e S; ~ 
Ro AN ~~ 1 @. m 1 ~ D ~ 
Fiyatıl50 kuruştur n~ ·: · u;;;?J@l~O mevo ~.~ 
Kiraya da v er ili r. ~ ıi \~.; 

-~~~~~~~~~~~JJ . Doğu illerinin en mo9ern ~ir B A S 1 M E V 1 O i O ~ 
:. - t~ 
il - 1: 

1 
H · D f t Ç k B Yer.i getirttigieıiz /d'/ er nevı e er, e ~ , o- fantazi ve kübik \l!-

'A no, ~hı kbuz. K<\ğıt başlık - harflerle çok şıl[ Af_/ 
,_.il J arı . Ka rtYİz i t . Davetive, :-eçete kAgılnrı Ç'f. 

, )) Du\'ar a fiş l eri . Sinema "'ve basılır. (~ 
~ T iyn tro bi !etleri çok güzel Mücellit hanemiz vardı r. (:~ 
:: bir şekilde b ıs•hr Ye k ısn Her bo,·da kitab, dPfter ;; 

J1' bir nıüddet içinde teslin1 ,.e sair bütün ~eyler ~ok ~~ 

1 
~ ık ve begt~nilecek şekil- lfl~ 

Büyük ikramiye: 5 0.000 Liradır .. . edilir. de teelid edilir. '< 
Buııclan ha~ka: 1;).000, 12.0CO: 10.000 liralık Vj! 

ikramiyelerle (:?0.000 ,.e 10.000) liralı k iki adet mü- ~ Verilecek siparişler. e-öderilec~!~ paralar M:ırdinde ( Ulu~ ::5e::;i 6!J 
kafa t vardır. .. / BasuneYi) İtlare mü<iürlüğ'ü namına. g-öndedlmelidir. ~ ı 

Yeni tertipten bir bilet atarak iştirük etıneyi ih· Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok~naklı bir i{. 
nıal etmcyini". Si" de piyangonun me•ut ''" bahti- rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. Ô: 

.. ~.'abrl.a r•1 •aır.ııl',.asm11z:ı:.ı~giiili:rıiiıı;.iiş~olillui:liıi5!!·:'.u::lnliiiiu~zr:i!. ·~· -1:12:J:E6111Jii111:~)· ..... ·-------~c 

Bu yar 
yük • 

ıryur 

cudur. 

Tür Hava Kurumu 
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Büyük Piyangosu 
3 ncü Ke~ ide : 11 Şuba t / 030 ded ir 


