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Pazartesi 

Sayısı ıoo Paradır . 

On ikinci ~~ı .. 
- • 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Halkevlerimizin açıllş yıldönümü yurdun 
her tarafında tezahüratla kutlulandı .. 
Başvekil Refik Saydam 

Ankai8 Hakevinde önemli ~ir 
nutuk söyledi 

Ankara, 19 Radyo -
au gün yurdun h'r ya
ll.ttıda veniden 158 Halk 
hi daha. Türk gcnçliginc 
Ve kliltürc kapılarını aç
lilışttr. 

Türk inkıltılnnın c:;cri 
Olan ve halk tcrbi~·csin
de ön '!ırıli hizmetleri her 
ke8 tarafından !'ükranla 
kar~ılanan bu gü~el mü
ei<sr·~e lerimizin hepsi aynı 
<ıııda "l' .\ııkara H:ılke
Vinue Basvekil Refik Sav-

~ . 
damın bir nutku ile açıl· 
tnıştır. 

Radyoda ne~rolunan 
bu nutku yalnız yenileri 
degil, büt~ün Halkevlcri 
dinlemiştir. 

Merasim tam saat on 
beşte i tik lal maı şile baş· 
ladı. Evin konferans sa
lonu tamamen dolu idi. 
~tiyük Millet MeclU baş· 
anı, vekiller mebuslar 

halk l ' .. ··1" O'" <trasııı< a guı u uy .· 
d~ı, Milli mar~ ayakta 
dınıenuikten sonra Ba~ 
'ekn Doktor Refik Say-

Bay Refik Saydam 

d::ım nlkı\'lar arasında 
kür~üyc gı"lerck bir Hutuk 

söyledi. 
n:ışn·k il i n ııutkunJan 

soııra pro~r:ım mucibince 
bir koıı:;M "erildi. Kon 

5er\! K:uagöıle l..ıa :;lana- 1 
r ak . \ıu giizf•I <'::eri milli 
h :ı valar •: t' şa rkıl:ır takib 
l'lti Kon:serdc ıı ı-onra 
~I:ı:ırif Vekili Ha::-:arı Ali 
Yücel. san ntkfır\arı tl'brik 
ettiler \ ' l' bazırlaııan reı::;im 
sergbiııi kı s a. bir rıutnkla 
açtılar, ::;ergi g('zildi. 

Suriyede Vaziyet 
Mardam kabinesi istifa etti, hü~ 

tün çarşılar kapaiı, 2500 kişi 
tezahürat yaptı 

S A~kara 19 Radyo: 
k Urıyede, ~1ardan1 

~\ bi flcsi n1 n i ~ti fa sı 
nasyonal ist blok la
tın 

tezahüratına se-

hebi,·et vern1iş ve 
1 2500 J t t za hürcü şef

leri ni ı 1 evleri önüne 
<riderek şeflerini n l-
o .. f .1 - Sonu 3 uncu say c1.1e-

~@l O lkt§l ını A ını '\tt§l rırtt o 
k©lril~<®yü 

Bu gün Bükreşte toplaniyor 

Yunan Baş
vekilinin 

Ankara 19 R a<lvo: . 
Belğratta hulunnn 
Yunan B<~ş vekili ~hı 
taksas dün saat I9Ja 
Yunan sefaretinde 

Bay Mataksas 

nıatbuata beyanat
ta bulun~rak ez 
cün1le den1iştir ki: 

.. Bana yapıları dmt
luğ':ı \"e Yugoslavya ri
calı ile güıü~meklc bah
ti~·arıuı. Yapılan tezahür 
beni çok mütehassis et
mi~tir. Bu, dost. iki mem
leketin biri birine k:ır~ı 
olan samimiyeti ifade C't 
rnektedir. 

Bu o-örü:'meue l.ıiri lıi -r . 
rile dost \' e müttefik olan 
1 unanistan: Yugoslavya. 
- Sonu 3 üncü sayfede-

Hariciye Ve~ilimiz Sof ya~an geçer~en 
Ankara 19 Radyo: 

Scfvadn n: Hn rici ve 

vekilin1iz Şükrü Sa
raçoğlu saat 10 da 
bur~• ya geln1iş ve 
l3 u l ğ ar B·ı şvekili 

Kösei \'tt nof 'e bir 
çok z ·ı vat to ret fın
d<l n karşılann11şhr. 

İki vekil varın1 ., 

sa,•t kn d:lr görüş-
n1üşler ve bera b~r 
ce trene binrnişler
dir. 

Şükı·ü Saraçoglu 

ciye Vekilmize bir 
n1üddet refa kat et-

l{öseiva, ıof. H ~ ır i- nıiştir. 

Halkevlerinin açıhş yıh 
Şehrinıizde tezahüratla kutlandı 

- Yazısı ~ iııci ~ayfodc -

Halkevimizin içten bir görünüşü 



Sayfa ~ 

Muharririmiz ibrahim 
Necdet Gökerin 

Halkevierimizin 7 nci açılış yıl 
dönümü münasebeti!e dün Halke
mizin konfrans saionunda verdiği 

Nutuk 
Muhterem arka<la~la~: 

Bugün: kurıılu~larının 

7 nci yıl <lö nüınline adım· 
larım1zı <la iıa büyük E"ner
jilerle atarak girdiğimiz 

Ilalkevlerimizin erı rrıe::;'ut 

bir bayram günüdür. 
Bu müna~elıc tlc :::;izle

re HalkPvlcrinin lın gii
zel invanlarıııın, kendi ga,. 

mimi duvO-ui:ırıırıdaıı al-. .., 
dığ'ım ilhami:.mt gii \'Ci ~f!-

rek heyecanlı taıiflerini 

yapacak olan sözler sliy
lemek ü;terim 

Bana ı:;i)z söylPmck 
fırsatını veren dı ·ğe ·li 
Ba~kanınıız Aziz Urasın 

yüksek ıııü:;a~dclrrilc ~i'•l

lerim<! b:ı şliyonıın : 

Halkederinı!zin dokuz 
kolu ; nı i lli inkılal>ımızı 

nura gark eden ayrı :ıy

rı birer yıldıza bcrız c.>r. 

Hunlar; ulusal bünyenin 
kudretini arttırm:ıkt~ı, oy
nadıkları mühim rollarla 
gençlerimizin görıüılei iııi 

altı okun sönmez mr·ı{ a · 

leleri ile parlatırlar 

Ilalkcvlerimizin ve par
tinin altı oku ; Türkün 
büvü': "Ürıe::ıhHinirı l<İYe-. h • • 

mut tiınsalıdır. Bu gQ. 
nt>şler; memleket ~·ocıık

larınıo ruhlarına ~u ahı 

düsturun ı şıklarıııı scrpcr
Jrr. işte sayıyorum: 

1 - Cümhuriyetçiyir. , 
2 - lokılflpı;ıyız, 3 - lh!\'
letçiyiz, 4 - :Milliyetçiyil, 
5 • Halkı;ıyız, ü - Lftikız. 

Türk milleti tarih ::;ah
nosinc ver.iden <;ıkarkeıı : 
ilhamın; i~te lıu altı okıın 
<lcği~uıez ve şerefli prcn
::;iplcrinden almı:;-tır. 

Türk vataııı: üz h::ıy

rağıuı ve milli varlığını 

i~te l>u altı okun işaret 
ettiği düstürların ilhami
le en yüksek burç.lara 
kadar yükseltmh~tir ve 
yükt-1eltccektir. 

Altı ok; Türk inanının 
mücessem varlığını uen-

likl~rinde k u v '' <>tleştiren, 
mc<leni~·et ı~ıklarilo yur
du nurlara gark cdrrn , 
Yiik::;eli:-; malıetlcrimiziıı . . 
bayraklaşmış timsalıdır. 

. . . 
~lilli inkılfthımıım >'lik

scli~ ıııa betleri saydığ1-

nı ız Halk ı-- ' lerimiıi: lıu 

lJ:ıyrald<irl:t ua. SÜ:·d<'yen 
bir ınil!etiz biz . 

Bu bayraklar da mil
vonlarca. Türk l'ehitleri-. . 
uiu akıttıkları t.eıniı kan · 
ların asil reng-i say c::; iııde 

vatanın en yüksek ııe

malarında dalğ"alanmak -
tndır. 

Bu d:dğ;al:ını~ sonsuz 
lıa~·:ıtlaııml'lln II :ı lke \· i "e 
Halkederi le IJernher ge· 
çecek ol:m çer~·pveleri 

içeri:'iııde yüksc:lınesine 

dc\·arn ederek ilerleyecek
tir. 

.. 
Bu bayraklar da; ~ek

lini ı:;eın:ıılaki ay ve yıl 

dızlardan rengini <le ufuk
larınıııın ilfüıi kızıllığın 
dan alan, sanlı IJa Yl'tl o·ı-

' • l"' 

ımza berızeyen milli he· 
yecanın birer en k utı rPtli 
sem lıoliid iirler. 

El>cdi ı\tn.türk vo Mil
li ~ef lcıüniiııün iziııd<'ıı 
yüı üyrn. dainı:ı. yürü~·e

cPk olan, Türk gençliği

Hin ve Türk ordusunun 
yollarına 1~ık 8açarak yük- 1 
selınekte devamını tauit' 
addettiğ'imiı partimizin vp 

H~lkcvlerirııizin yüksek 
kuruluşlarındaki ~umullu 

manayı tebarüz ettirPn 
bu bayraklar da~ birer 
kahramanlık örncgi ha
linde dünya durdukça 
en büyük bir millet ha
yatı ' 'e kudretli hatırası 
olarak yaşayacaklardır. 

Şimdi sizlere IIalkcv
leriınizia şubelerinde mil
li heycr.1n yaratan g(•nç
Jerin yaptıkları ''C yapa
cakları çalışmaların edebi ı 
teoıellileria i sıra::ıil e an -

(Ulus Sesij 
! 

ŞEHiR Ve 
• 

1 LC E 
~ 

il ı1 lJ E .'? L E R İ 

Halkevlerimizin açıima 
yıl dönümü 

Şehrimizde de coşkun tezahüratla 
kutlulandı 

Dün II:ılkevlcrimizin vc1ıl
dioci yıl dönümü şehri

miz Halkevinde <le bol 
ı~ık dekoru \'e galebelik 
aydın ruhlu halk kitlesi. . 
nin huzurile neş'e içinde 
kutlulandı. 

Davetliler arasında ba~
ta Valimiz Cevad Ökm~n, 
Vali muavini, Mektupçu 
askeri ve mülki daire 
rüesası, memurlar, mual
limler, talebeler ve sa\o. 
ııa çıkma.yan bir ço~u <h
şarıda hoperlo k:ı r~ı::ıınfia 

bu kutlu günü heyecanla 
tes'ite koşan binlerce halk 
hazır bulunuyordu. 

Tam saat on beşte An
kara Radyosunun tören 
proğramı istiklal marşile 

başladığı <laı, ikada yur
<lun her tarafında oldu0·u 
gibi Halkcvimizclc de her 
kes bu milli ahengi :ıyak
ta ve ,·ccitl i ı;indc tlinlt>
<li. Bundan :onra Ba:;:vc. 
kil Heiik S:ıyıl:.ırııın :ı~ı

lı~ dönümü ıııiiırnsclıctile 

,·erdiii-i ııut u k ta e ıı ' '<:ciz e 

latmağa çalışaeağını. 

1 - Halkevleri Nt1 :;.ri
yat bürolarının kitap ga
zete ve mecmualarından 

f · ~iz alan gen<;ler; kafa
l::nnı ilim nur!arilc <lol
durmağa çalı~an uaiıti
ya.r nes!iınizin çoc·ukla.rı

dırlar. 

2 - Halkevleri, Dil, Ta
rih ve Edebiyat kolların
da çalışanlar, milli inkı
Jfip]arımızm yüksek ŞÜ· 

ınuluırn anlamak için , 
evlerimizin kudsaı pren
~iplerile benliklerini söy
İenıi~ olan talililerdir. 

-Sonu Yarın-

ciimleler halinde Halkc· 
vinin yüksek mana~ınt 

yurddaşların kalplerine en 
kuvvetli milli birer kül

türel aşı gibi dolduruyor
du. 

Dakikalarca alkışlanan 

Sayın Başvekiliınizin lıu 

nutkunu mütea.kib Ilal

kevimiz proğramının ta.t
bikine başlandı. İlk önce 
ba~kan Aziz Uras çok :ıı. 

kışlanan bir nutuk t:iöy

ledi . . Sonra Muh~rririmiz 

İbrahim Necdet Göker t:ı
rafından çok heyecanlı 
bir söylev verildi. Bunu 

müteakip te Ortaokul mii· 

dürümüz Ziya Kılıcözlü. 

nün konuşması, al:lka ile 
<lin!eadi. 

Ortaokul Hiyaziyc ve 
Musiki ınualliuıleri ~lalı-
ıııııri Din\·cr \ c Sabri 
Özalp tar:ıfından v~rile ıı 
<tlafran::!·a keman konse

ri <le ınüncv\'Crlerimizin 

yük~ek sembati tcz:ıbi.ir

lerile k~ır~tlaııdı. 

Bundan sonra Ilalke

'"iınizin H:.wa hakimleri 

isimli Türkçe filim seyre. 

dil<li. Törenin bittiğ·i ho
perlolarla ilan edildi. Bu 

sırada binlerce halkın 

dağılışını evimizin Bando
su terennüm ettiği milli 

marşlarla. selamlıyordu . 

Hülfisa yurdun her köşc
sin<le olduğu gibi şehri· 
miz llalkevinde yapılan 

'f ören de anlatiyor ki; coş 
kun seller ve tufandan 
alevler yaratan bir mil
letiz biz. 

Sa.yı 1149 
:an s#' 

Köylülere verilsce~ 
Tapra~ 

ı\1alive Vekaleti 
" 

belediye hudut) ·1rı 

içindeki arsalardan 

mada miJJi topr · k
ların rnüzdvedeve 

" . 
konularak satıln:a-
sını yasak etn1iş

miştir. 

iskan rnıntalcl~J 
olarak tefrik edilen 
Yİ)c"ıyetlenkki top
raklar iskan idare--: 
!erinde nıuhacirlcrc 
ve yerli çif tçi)e ·c, 

badeın::1 ınuh" ci r 
iskan ediln1ivcceo-i 

" b 

cihetle n1aliye eın-
ri nde bırakılan vi
lc\ yt tler de bu top
rn kla r nnı!. tnç c;i f t• 
çilere tevzi oluna
cnktır. 

Ateş Yağmuru 
Sovivet tayva re-

" J 

ci ligi son aylar z:ı r· 
fıoda y~ni bir hc

rübe serisine o-ir-
ö 

n1İş bulunın3ktadır. 

'fa\' \' ~1 rt'kre (( " ~' n-
w ~ J 

ğın bo ınb~1 :-:1>> yeri-
n c « a tt ş \' <\ tr ıı ı u r , ı » 

w b 

yağd11·n1<1 k tec· ü-
beleri y<ıptırıln1,ı1~
tac1ır. 

«Ateş yağınuru » 
benzin. fosfor, ha
n1ızı kibritten yn pıl
n1., kta ve vüksek- • 

J 

)erden ser pi lrne~~ le-
dir. 

Bu ateş yağrnnr u 
ornıanlan, tarla lan 
tutu!' t u rı 11a k t<ıdı r. . 

Tecrübeler henüz 
n1ü~bet şekilde ne
ticelen 1nen1 iştir. 

--

F 
<l 
fi 

l 
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günlük . 1 
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ıRADYOi 
-----·-----·······- - PiYASA--

R©ı<dly©--
- -H<§lib>®IFD~IFÜ l1ifil ü~ 

ı 

Filistin Konfransı Türkiye Radyofüüzyon Postalan 
... 

Buµ:d_a_,_y __ \_2_ ı~ 
~\rpa ~ 75 

Ankara 19 Radvo: \ Hükfınıetinin ku-
p·. J 

/lıstin konferansı rulnıası etrafında 
F~~ d.e toplanınış ve görüşülnıüştür. 
ılıstınde bir Arap 

Suriyede 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Dalia: -----
Kısa Dalğa : 

1639 m. 183 Kes. / 1~0 Kvv. 
19,74 m. 15Hl5 Kes. / ~O J\.,·v. 
31,70 m. 9463 Kc!'. / :?O K'' '"· 

Bu günkü proğram 

Uı~ir çuyal) 620 \-
Darı 3 
Nohm_5 _ 

ı Jlı •reimck \_1-l_25 
]>irinç __ ~- _ 
Sade Yai!__\~ı _ 
Tere va[!ı \ \ 

1 
zeYti;ıy:~ _ıo -= 

12,30 Proğram \ 

Yün ~ı-
20,15 müzigi Klasik Deri 35 
Proğram Badem _ 18 ı= 

1~,35 Türk müzigi-PI ı Ba<lem içi 95 ,!_ 
13,00 Memleket saat a- 21 ,00 Memleket saat a- I Ce \'İ'.l. 1 ~ 1

1 

-Ba ş tar:ıfı 1 n cide- l l yarı :ıjans Ye meteoroloji yarı \ Ce,·iz içi --ı 35- ı_-
ı_ top a n aca ~tır· 1 . ı;ışhı mıslardır. ıaberlerı 21.00 Konuşma Mahlep 30 ) 

\
' h · Reis icu rnhur bu 13.10.14 )1üzik Cazlı:ınd 1 v h \ _l'ıl:ızi -- ı~ --

Vaziyat 

n inı olnıava n 2 ,15 .ı.,~ am tahdlftt K. h d _, toplantıhırııı netice- - (.'ig:in Lantoş orkestrası Nukut lıor~a$ı fiyat '\ Ke:-me :)eker 35 -
,. iseler çıknnştır. b l 18.30 Pro~r:.ı ın . T oz :-;-~ker 31 

Ç 
sini e den1ektec.lı'r. 21 :!30 :\lüzik Kii<;ük Or-~ rşda r kcı ım 

11 
mı~. 18,35 Türk Milzik birli- • l;;:ıhvL 120 - --

şehbenderler, h·cıll:ı gi korosu kestru-Şef: Xecip Aşkın - -
nasvonnlist blokun · ~ 2~,30 Müzik Kentet Pi :;:ıbnn 

45 

bü Yük lwsey i tor· sü" İi nete davet eden .~~;~o K onu~aı:ı doktor 23,0ü Müzik ( cazbantl ) \'.:!L== 335 := 
1 

be,
'"'01" .... 11ı el.:.r da- 23 45 c:>4 S · h Kuru üıüm _ı5 1\ 

t B t 
ft ,.. ~ 

19 1
- 'l' .. k .... l ' , ,.. on aJUO a-

ao 1111ş ır. l1 op- "' : n ur· nrn7.ıgı •a- Pekmez __ 12 1 i!ıtnıışlar<lır. l h t" N"l t F 1 heıleri vP- varmki prolı·. 1\ bntı <la Ctmil Mar- ~ sı eye 
1 1 ı:ıvcn •:ı• 1 r:ını. • b .!,\i1 ı 50 ı 

dam vaziyeti i Z:1 h Bu s:ı b:ı h ça rş 11 ar h!~~~~e:~j~2i:.:'t 't~o:::~!; ~ıuuııuııımnııuııııınımıııııımıııııımuııuııııu IUlllllll!lllUli'lll'ill'lilliiiiiiııiıi~ 
etmiştir. Konsey bu ha la ka p:1 lıdır. fiyat ~ i!l 

linin Deyanatı j V ©ık.' ©\U©ıır = O cı liifil O~~ 
-,;~:~t'~'~:~ıı,e:i:l:~is~';::ı~~'.; Sagv ıriara gün dogv du ! ,i Aşk lztiraptir ~ 

ve Romanya ile aramızda 
noktai nazar birligi oldu- İçinde yaş·ınıa kta nın gürültü ile al:l-1 Aşki,. hissiı ve : 
~unu giirdük. Balkaıı an· olduğu cn uı g.ii rül- kadar oln1adığın1 1 tdebı Ron1an ~ 
tanh lrnn::eyi ılo ::; t ve ıniittefiklerin 

01
;j

1
,asebat- t Ü l Ü h;ı ~·" ı ı n c Ü ııı - sa na ıı 1 a r mu hak lrn k ::;;; y . . 

1 G 
azan : 

larmı bir daha takvi~·eyc lei ~1sahi yen1 i z ' çok aldanıyor n r· · Ü- (:_~ O ğuz Özdeş 
v~gilc ol :ıcak tır . \ nıü t ecss i r f' t tiği ın a-\ rültülü bir yen.le :-: 1 

" · T l " - · h · · h" t· . =::..-\nı\ ~1 rcH1 1 n<l"enç lu ı ndur. ı) alen1ı - azıın tÇ t)ll veç- _..: ...... 
nın son tetkik ;ı tıon hile iyi y<ı pıh nıaz. _ nzıcduından :;;;; 

Hava 
vaziyeti 

Bugün Şehrinıiz
<le ha va nın degişik 
bulutlu olarak geç
n1esi n1uhten1eldir. 

19-2-939 Pazar gü
nü Şehrinıizde snat 
10-4:5 te başlayıp sa
at 12-30 da sakinle
şen kar suyu top
rak üzerine bırak-
tığı su nıiktarı yüz
de beş nıilin1etredir 

naz r a n hüYük şe Gürültü fazlalaş - Oğu ·l Ozdeş ar- 2 

hirlenlc güı;<lcn gü- tıkça hazım güçle- · kad8 şımızııı ga- ~ 
ne çoğalan ve ku- şir. Bugün tebey- :'. zctemiz için ha- i 
laklaı 1 l'llZHi znrla- )'Ün etn1iş bir ha- ı=- zırladığı Aşk İz- Genç yazı arkadaşlarımızdan liE 

k
'k - Oguz Özdeş ~ 

rını patlatan gürül- ı ·attır ki mide ağ- - t.iraptir isimli ~ 
tülerin hazım ciha- rılarıoın çoğu, ha- ~- çok heyecanlı eseri ui bu ay başından 1 
zı üzerinde de pek zınısızlıkların he - =a itibaren tefrika c tnıe<re bnslav~ca - ~ 
büyük tesirleri var- men kaffesi asiide ::::: ou ,.., · ' 
dır. bir hayat yaşanma- " · ! masından ileri gel .. ~ Okuyucularınıııtn lezzetle okuya- i 

Fransız doktor

larında o Henri Bo-
0quet bu hususta 

nıektedir. ~ caklarına enıin ol luğunıuz bu l~o- ~ 
Fransız doktoru- § manın1ızı sab1rsızlıkla beklen1elerini ~ 

nun sözlerine bakı- şinıdiden tavsiye ederiz. · ~ 
lacak olursa (< Sa- =-.::: ~ 
ğırlara gün doğdu!» ""' • ~ 

- Ha z ı 111 c i ha z ı - de mc 1i ! ~llQllllUlllWllNllllftlllllftllllllllHllll!llllll!llllUI lnll!llllllUlllllllllHHBIRIHllllllllltlll•ı# 
diyor ki: 
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ULUS SESi 
• Umaai Ne.piyat .-e Yazı 1'Jerl 

Direktörü 
Fakl P • nvl Blwl Hawwf Dldre: 

TeljTaf Adreaf 
Marclinde "Ulus Sesi,, 

YURTTA~! 

y··r· 
Kur 
Vardım 

cudur. 

-

v 

Tür Hava Kurumu 
28 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
3 ncü Keşide: 11 ~tart / ü3ü dedir 

Büyük İkramiye : 5Q.QQQ Liradır . . . 

Bundan ha.~ka: 15.000. 1:?.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

M. Siret Bayar 
Baaıldıiı yer: (ULUS SESi) Raaıme'ri 

Türk evının şe
refli an~nesi kiler· 
dir. 

yanbir ev, Çocuk
suz bir vuva kad:ı r 

) tadsızd;r. 
Kavanoz, kava

uoz reçelleri, şişe 

şişe şurupları olına-

Bu O'üzel 
ô 

anane 

mızı vas·ıtnhın . 
.J • 

ı -
••••••••••••••e••••••••••••••••••••••o••••••t ~ ...........•...........•...............•..... ~ · .. ·~ .. ~ 

il Y urtdas! ~; .. ~ .. 
•• •• •• •• si KURDUGUMUZ f ABRİ· $! 
•• •• !! KALAR VE VAPTIGIMIZ ~~ .. ~· 

1$ DEMİRYOLLAR !! 
•• •• •• Hep l b •• •• u usun iriktirme !!üeüue •• .. """ . 
•• dayanır. : ~. •• •• •• •• i! Bu gücü arttırmak hep senin ~a 
!5 elindedir !$ •• •• •••••••••••••••••••at••••••a••••••••~••••••••• ••••••••••••••••••• .. •••••••••••o••• ,••••••••~:: 

Her nevi Def ter, Çek, Bo
no, Makbuz. Kağıt başlık 
ları, Kartvizit. Davetiye, 
Duvar afişleri. Sinema ve 
Tivatro biletleri çok güzel 
bi~ şeki lde b ıs~lrr ve kısa 
bir n1üddet içinde teslim 
edilir. 

Yeni getirttiğimiz 
fantazi ve kübik 
harflerle çok şık 
~eçete kAgılnrı 

basılır. 

~fücellithanemiz "ar<l1r. 
Her boyda. ki talı, deftn 
\'e sair bütün Revler eok 

• w • 

şık ve lıegenilecek ~<>kil-

de teclid edilir. 

Verilecek sipari şler. göderilecc~~ paralar M:ırdinde ( Ulm 
Basımevi) İdare müdürlü?!ü namına göndf'Tilmelidir. 

Yeni tertipten hir bilet alarak t:;ıtirük etme) i ih- Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'Jnaklı bir 
mal etmeyini;:. ~iz de piyang-oırnn ~ıw~ııt ve bahti- •;-ı~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. t: 
yarları aı·asın:ı girıni~ olursunuz... i J, 

ı---·-~---ı'I ............... ;. 


