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B. Millet Meclisi seçimin yenileşmesine 
karar vererek dün son toplantısını yaptı 
B©l~v~köD IR~fök ~@lV<dl©ım 

Proğramını okuyarak1 Meclisten 341 rey iie 

ve ittifakla itim ad reyi aldı 
~················~···~·~ \ t H ·s\·cl<ilinHzİn d ün Büvük ~l ı lltt ~lec- f 

Yeni Başvekilin 
proğram nutku 

Vatanda geniş nıikynsta h~zur. ~'e 
sükun teıninj, idare n1::tkıntsın ın 
ııı u 11 tn z~ ın işlenıesi yen İ k<ı binernizi n 
h slıc 1 lıedt fiL';r · 

. . Y~~ :1 .ı n: Sıret Bayar 

sayın na~\'cki.~ R.c,f~~ 
Saydam, dun ~ec, ı -

tnin ven ile~mesinc k:n ar 
Veren- Krıın~tayın son top
lantı!'ında ı:;Urekli alkı~· 
hı.rla karşılanan progrn. 
nnnı okumuş \ ' C mcvcu 
dun ittifakiylc itimad rc
~i alıuı~t ır. 

Uııın yıllanl:ınberi • 
C:iiuıhuri\'ct lıükfımetinin 
tcra Vı·l~ille!İ lfry'etinde 
.ı\tatü rk im ve milli ı;ıd 
h1Öni.iniin izinde ve ülküsü 
Yolunda <liiriist. :ıziınli 
1 <ı.syoıwl ı; a l ı ~ııı:ı:- i l c hii· 
Hin Türk Pmilletiııin kal 
hinde d<'ri;ı hir se,•gi ,·e 
~ayr,., uvanuır:ııı Refik • ı-o • 

Sa~' ıl:un. hu program ııut-
kiyic! diin olduğu gibi bu 
gun de Cümlıuri,·ct Halk 
l\trtisinin ulusaİ kal kın 
1rıa progranıırıa ve sult1 
Yoluııd;t en kuvyctli bir 
llnsur olan Harid siya
Setinl; üncnıle devam edi-
1\!eeğini nıillete müjdele
lni~tir. 

re ınakiıı0 inin munt:ız:un 
surpt t t• i=;;ll:!ııı esi, ııı:ıli \ 'C 

iktiıacli yolda 11ıııuıni 

nH'nf:ıatl erin tPlifi husu
sunda Cüınhııriyt> t Ilalk 
Pcırti:ıi prograın111111 ta
bakkuknııa çaJ.ışnıak yr.. 1 
ni lrnb ineıniıin başl ı ca he· 
uefiui te~kil ctın ·k edir. I 

r'· ,{ illi I:knuoıni\·(! aid j 
Vl ıııuht(· lif faaiivctlerin l 

alıeııkll·~ıirnıes i Köy kal
kıııuıasına ' 'P Ziraat i~ 

kriıııizı ' d:ı h:ı ~ok hız ver· 
nwyi. Nafia i;;dPri ve onun 
mıı \ af fak ı' !'!c r i De nıiryol
lan iiıeriıı<le daha. çok 
çalı şın:ıyı amaç c<linen 
Refik Say<lauı hükfimeti 
i, ·in, .Maliyemiz.in değ'i ş
n,ıez 0lan açık ve ucnk 
Lıütçc prensiUino clıcmrııi
vctlu devam etmek te 
bir iilküdür. 

Yeni Jrnlıinemizin ehem
miyetle göz önünde tut
teiu ve talıakkukuııa itin~ 
edeceği roevzularJan lıı . 
ri de medeni :e en mü
reffeh hir roıllcı olarak 

ı lisi~de ol-aıu uğu proğra;uınd: ı n r:ıdyoJa:• 
f not e<lebildikleri111izi aşağıva vnziyorur. 
•~~·~~··~··~·~~···~ .. • 

Ankarn 27 R~dyo: 
Büyük Millet Meclisi, bu 
{!iin toplanarak H:ıı:<an 

!-':ı ka tHrafından verilen 
bir takriri kalrnl etmek 
sııretile iııtihahatın yeni
lı•şmcsine karar \'Jrnıi~, 

şon içtiıııaını teşkil eden 
bu toplantıda Ba~wckil 

Refik Saydam alkıR ses-. . 
leri arasında kürsiyP gc. 
Jerl'k kabine~iııin prog
ramını okumuştur. 

"Selefim Sayın Celfil 
Ba~·arın istifa sile te~ıdli 
htina tc\ di olunan ka
lıineyi huzurunuza geti
riyorunı " tiüzlerilc i.H•ya
natına lıaşlayan Baş
Yekil programının Cüın

huriyet Halk Parti.siııin 
Ana programını teşkil et
tiğini. müdafaa kun·et
lcı inin tak v iyesilı» tesli· 
hat programının talıak

kukuua <.1.P.,·anı edilerek, 
''atanda gf;niş mikyasta 
müstakir bir huzur ve sü
kün temin etmek. vatan- 1 
un~ları oebirueıı uzak bu-

ramının basında \'Cl' al-. . 
<lığını söylcmi~tir. idare 
makinesinin muntazam 

surette i~lemesine dikkat
le ehemmiyet verilpc· t• ğ·i"i, 
Yazifelerin h:.kkiylc ya
pılmasırrn <likkat uluna
cağını, nwıııl e ket in ıııeıı

fa at ler ini korumuş u\:111 
clı~ poli t i k a~·a n : t ea t~ 

hütlcıi taın Rurette yeri
ne getirrncğc ue,·arll tıdi

)Pceufoi sö\'liven Hefik 
l.""I • ~ 

Savu:ıın demi::-tir ki : - . 
"Malivemizin ana prC' ll· 

sibini, .Cümhuriyf'tio ilk 
Ul!\'I i ol::ırak muhafoza 
ettiği denk lıütçc te~kil 

edecektir. Gittikçe artan 
devlet tediyesi kabili yeti 1 

arttırılacak~ r. Umumt hiz- 1 

metlerin ist'ifasını tem in 
ede.cek varidat mcnlıa
larını temin ederken, ''a- ı 
tandasın tedive kalıilivcti -, ~ . 
ni sıkmıyacağına dikkat 
edeceği%. Her vesile ile 
çiftçi vatan<la~larııı ~·ü 

kiiııü tahfif etm~k. h:ı-Her :-'t>Vdcn önce va· 
lıtnda gdui~ mikya~ta hu
~tır ve sUkün temini, illa- S U :> ı'nci sa\'fe<.lc-- on .. · . luudıumak hedefinin pror-

vat ucuzluğuna m:.ıtuf 1 

kararl~rımııı tahakkuk et: 

Bay Refik Saydam 

tirrı ı ek eın e l imiLdir., 

Rt>f .k Saydam izaha
tına devamla; Medeni ve 
('n müreffeh lıi i millet 

olarak varlığ'}LDJ~ı yük
seltecek olan kültür da
v:ımııa daha çok hız ve. 
rilcccğ"ini, Türk Çocuğu

nu, ahWki temiz, irıkı!Abe 
sadık yetiştirmenin baş
lıca bir hedef oldu~unu, 
Dil ,.o Tarih çal ı ı-:mala

rımızın arttınlaea~ını. de· 
nıiryolu inki:;-afına devam 
(• ılilPrek diğer Nafia. ve 
amme hizmetleri iizerin<leki 
çalı~malara daha çok hız 

,·erHceeğ'İlıL jza h eden 
Bıı~' ekil ezciinıle ~unları 
denıi~tir: 

" Dedl!tçilik prensip
lniıı e dayanan mevzula
nmızı elıcmıniyetlc ~ıraya 

ı, oy arak, dev Jetin iktia.adl 
t ,.,:;-ekküllcrini, ihtiyaçlara 
Ct'vap vererek surette i~

letmege gayret edecek 
mahsuJlarımızın dış piy:ı 

iarla revacını arttırmak 

faaliyetine kıymet vere> · 
cc$!;iz. Cumhuriyetin tePi · 
süsiinrlen heri. devletin 
yepyc11i lıir sıhhiyecilik 

kurnıak faalitine de\·an.ı 

cdilceek tir.,, 

Ana yurda 
ırk da~la rı m ızıo 

ırelirilen h 

rdalıinin 

- Sonu 2 inci sayfcde -
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Açık Konuşma .. 
-Meteoroloji Haberleri-
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ve runızne ava 
, ~;~~~1::'.e

0

~'.:~~~~;:;;·:~~~ 
1 
B. Millet Meclisi 

1 

vaziyeti 
hu d iirü ~t ınuaınelesıylc s , , · ı • 

ll:ılk f> \ i 
lonu , 

- Nı• 'rır :' 

ukuııın 8a-

- Bi ı aı gazl'le ok ur . 
sinemn ~ a geçeriz. . 

'anım her grce de 
Sia eıııa~ :t gidilirnıi ? 

- Elı m: ~ aı.ıalıuı . 

. Her halde lıiı oyuna 
iht iyaç var mı·~ 

= Yo ... k. 

tar.ıumış tazilet sahibi bir eÇlffilfi yeni eştneSille Bugün şd1rin1izde 
h~lifcaiu etrafındaki muh- h~va h~fif sis ve 
teri~Jere kendini tıC~dirC·· karar verdı' 
medifdni. 111utedil olarak ge-

çecektir. 
Fransa nırı i lıt il~l şef- .. . b h · , 

. . . . . , -Ba~ tarafı l ııci sn ~·fada-l gorıyorsanız, a tıy:uız. ,, 
lr..rın~~~ Lmsıo~n . . :;;alıs~~ : . . . 1 Ba'5vekilin nutkunu ı ııi i 
hır ~uı vr~e . nıalık olru.t temini: hükftmetır. ı!k ı:-;- teakilı b:ııı hatipler süz 
dığı.n.dan ıhtıHll ar.a3ınllaln olarak ele ::ıldığını, ziraat almış . mevcud 34.1 reyin 
çckılıp meroleketı ter <. icı.., leri üz. ·rin<lc itina ile ittifakile bükfiınete itimat 
etmek istemesine kar~ı 
diğ·erinin hayır olamaz durularak , ~ i ftçinin ~me 
ihtilfll yaparken ölürsek gini kıymı~tl t>odiruıck, y:ı-

beyan edilmi~tir. 

Rüzgar hafif su
rette şimc.li şarl~ i 
isti k·1 nı eti nden rs
n1ekted ir. 

-· ö .\'le h:c rrel aı;ık ~ hiıim için en biivük ser- 1 şama se\' iyesini yükselt· 
koI}ll ı..; rıı·ıYn '~id elim. l · · · · · 

Tekrar kürsüye gelen 
Başvekil, meclisin güs
terdigi bu itimada teşck
kiirlerini bil <1irwiştir. 

27-1· 939 günü ya
ğış tniktan 1- 5 n1il i
nıetredir. • • b ,·et vu:dumuzda lı •zı ıçı-

- c lda neresi ?· \ ne alac:ık topraktır diye 

- E' iı:ıizde Hach-o lw:;-ı. Büyük Fransa ihtilfılım 

Kim ko ııu ~uynı ·~ 

Milli lıoeamız, 

' t ıua kim'? 

r\ iki gözüm )fahmut 
E:int Bozk u ı t. T:rnıumaz 
olurıııu . Dinle bak tari
hin deri ıı liklcrinden ne 
<'e ·he ı l"r çı:,arıyo r. 

Mi t:iı lın l s:ı sı : Bir 

yüıtillf) tokat :ıtaııa ote
ki yiızü nii ue çevir Jiye 

ııa~ilıu t la ka' miııi islfl 1 a 
<;al ı,mwya L>u~l:ımas: ııa 

ı ağın eıı : e~ki arap <liin
yasında ".Muhamm~din ,, 

bir tokat alaııa iki tokat 
:ıtnıulı ıli ~·c· Elnı ı·chillı!· 

r · k a ı ::; ı i ~y aı1 ' e ilıti1:11 
lı ; ı n ao l lll rckcrek bu lıü-

• !'"> • 

yük ad a mın ne eza \ ' C 

l' " fa la ı n katl:uıdığrnı iJir 
t ·k ::ıı k a da~ilo hh:re te 
ıı :ct·L>m oldnğunıı. mlit·a
d ·iı'INiııtl c IJütiirı yakın

la rıııııı 'ii<'utlan perça-
1 cı ı ı dığıııı vo <'igerlerinio 
k ~iJalı ellildi~iııi kendi~i
ııi ıı bilı' lıavlı erde \ arn-. . 
laıı dıg'lllda al kaıılar akı
ı .u-ak "',\li ~ini ,, de feda 
ı tıuckt e ı ı ~c:k inııı c:di~ini 
l.i ~. bir i hti~ aın ve ilıtira
sa ka pılına<lan ihtilfrl ve 
ıı ıü l'aheıh·~iııue mu\·alfak 
o!du~unu . 

Euıe\• ilı: r deniııdc ı;ok 

doğıu hareket eden " ö
uı er ,. adında bir balife
rıiıı ' keudi karısı üzerin
d&ki lıülliyntı eski bfüi· 
feler zamanında ahaliden 
t oplamı~ paralardan alın
nın bir ıııiiıfyyeuat oldu
,.,u iı · in Lunu b1•rtülrnale 
Q '1 • 

başardıklarını. 

Xilı:ıyP.t .. Atatürk,, tin 
yalnız kendi muhitinin 
değil bütün bir cihanı lıu
ı:unıetin kar~ısına dikile
rek Türk ihtilalini ele alır · 

kcıı IJir <·ok mahruruivct-. ~ 

l ı: re katlandı~ını, tallaın· 
mübiiz muhalefet ve mu
k:ı \' Crı ıetlerc şah:-:an da 
kar~ı k'>yduğunu. milli 
::::efin ı;t.:ktiğ"i isyan ve 
ilıtilrd bayrağı altında Lü
tiiıı TUrkltriıı 'l'oplandı~ı
m: köylü uayanların baz
lama - Ekmek pişirdigi ıle
mir t;i.;ler (Mehmetçiklerin) 
bUkUlınc:l elleriuue süugU 
vaıifesbi görerek · h~tilft 
ordularının bağrına sap
landı/~ıııı, Tür gücünün 
yarattı~ı bu ihtilfd ve in
kil:1p LıLııım engin deniz. 

\ 

len! dayandığını ve bu 
gün bHtüu düoya. ufukla

! nnda 'fiirk bayrağının ~e-
l refıe dalğ·alan .... ığını ve bin-· 
ı netice " Ebecli Şefin ,, her 
j kötülüğe kar~ı aç~ığı de-
! vamlı ~avaş uetici:>i ka· 

1.anılaıı Türk istiklfLlını 

Cumhuriyet rejimlerile tc. 
kemmiil ettirdikten sonra 
hiç lıir saltanat ve sene
te iltifat güsterm"yerek 
fenafilwillet olup Ti.irkiin 
milli kudret kavnarı-ı olan . ~ 

Ankaranın çok şerefli bir 
yerinde· (Ana yurdun Ha
rimi ismetinde) - daima ka 
rarğftbına bırakıldığ'ını) . 

AnJatiyor. Ne lbım fis 
kos açık konuşma Yar
kPn . 

menin, ziraat proğrauıımı· 

zın ana ~ iyasdi olduğunu 
söyleyr n Ba:;:vekil demiş 1------------------·-----
tir ki: 

" Bu glin hu arzettik
lcrim, hiikfımct faaliyet
lerinin g·öze ~arpanlarıdır. 
Bi7. Cuuıhuriyt:t ilalk Par
tisinin progra nıına sadık 

olarnk onun t:ıhakkukuna 
~:ı lışac~ıı. Eğ· l~r biıi. im 
Y :tSıflarımızla Tı· ı :-; n.HJp. 
tine hadim hir vaziy •tto 

Almanyanın müstemleke tale~i 
Ankara 27 R adyo: 1 

Loııdra: Hükun1et 
nıahafili Hitlcrin 

Pazar günü Şang
hıv nıecJisinde Al-

o/ 

isteği nH s'elesi ı i 
konuşacağın ı bi { -
dirn1ektedir. 

Bay Hitlerin n1üs-
ten1Jeke 111 es'eles; n i 
konuşurken l3eyıı< l
ın 1 lel bir kongı e
n İn toplanmasHll 
\stenıesi de ınuhtc-

Yeni Başvekilin 
proğram nutku 

. ~ 

- Birinci snyleden mabat -
~ 1 ~ıel görülmektedir. 

varlır,ımızı viikseltecek olan 
~ w 

kültür daY:tnııı<lır. 
Dcdctin iktisadi t e-

~e ı.. küllrriııi ihtiyaçlara ce
vup verecek bir hale koy
maya <;alışmak, gö~nıen 

i~ l eriııe <lalaa \'ok" önew 
,·eriler ek, anayurda g·c· 
tirilcn ırkdaşlarımızın re
fahım temin etmek yeni 
hükumetimizin ıı!iira.tla var-1 
mak istediği h~deflcrin-
den biridir. 1 

Milli .., cfiıı, Kamutay 
ve Kurultay nutuklarında 
i~arct et.ti~i hedeflere dog
ru rasyonel bir çalışma 

ile varmayı en kutsal 
bir i'aye idinen Refik 
iaydam hükümetinin pro
~Tammda, köy kalkınma
sı ve ziraat işleri Türk 
çiftçiıinin emeğini kıy
ınetlendiferek ya~ama şe

viyesinin yükseltilmesi en 
büyük bir ideal o lam k 
yer almaktadır. 

I• • ,> (' 

Buyük 've tecrübeli hir Çemberlayin 
devlet adacaı olan 

YCrıi Il:ı Rvf' kiliıııiıin, Ka . ' 
mutay ki.irsüsünuen ulusa 
bu~:~ rm:ıya v:ıcl ettigi ye 
ni i:;;h·riu çok kıssa bir 
z:ımamla tahukkwk ede
cei'Tiue ~üphemiz yo'dur. " . . 

Yeni kabinede, Hari
ci,·emizin bıtRında Rükrü . ' . 
Saraçoğlu gibi dürüst ve 
idealci bir devlet adamı

mızın bulunması, uluslar 
arası genel barı ~ idealimi
zin ve bu idealin taaak
kuku yolunda büyük bir 1 
kuvvet teşkil eden Bal-
kanlar birliginin "' bey- 1 

nclmilel nıünasebetlPrim.i

ziıı daha çok inkişaf e<le
ceğfoe büyük bir zamAn 
teşk il etmekt~dir. 

Refik Saydam kabiııe

ıine yüksek başarılar di
ler, kabineyi te§kil eden 
değerli dıvlet adar.oları-

Ka~inede Oeğİ$İk· 
li~ yapaca~ 

Anl<n ra 27 R ı <.h o: -
Londrada n ivi ha 

J 

bfr a lan rnabafıllere 
göre İngiltere B<ı~~ 
vekili Çcn1 b.~rln yi o 
Salı günü ı\ ,·,1 ın 
Kanınrasımn İçtİ
maında n evvel Kn# 
binede degişiklik 
yapacaktır. 

mızı ayrı ayrı kutlular ,·o 
bu vet>il ı ile ~lillt Şefinıiı i 
sayğı ile selfimlarıı. 

81ret Ba7ar 

' ' 

( 

L 
de 
dı 
\' ı 
" 
dı 

il 

d 
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Gazete kağıdı yemek
ten hoşlanan kadın 

l İ ngiliz gazeteleri vor, s:.nki nıükel -
ondranın şinıalin- lef bir ziyafette hu

de oturan bir ka- lunuyorcTlUŞ gibi , 
dın ı n gazett.~ küğıdı her gün bir başka 
\'e l \ · b " · 1 d ~t < nıenıkı o gazeteyı ıçagıy e 
Gugunu yazıy~~·le:~.r . küçük küçük pnr-

enç kadın, gun un \ çn in ra doğru ya rrı k 
n1uhtelif saatlerin- çatalile yiyorn1uş .. 
de sofraya oturu- \ 
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l_jn (Bir çuval) 650 \ -

Darı 3 \ ~oıllit -5 --
. \,f'rdıne~ _ ~ _ ·--
Pirin<; 2 ~ 

·saE-e ı~i - ·90 \=-
Tere ,.~ü!ı 

-Zeyti;1 ~~ıJı -ı-7011 --
~~ 30 
Tıcri -: pö ı = 
B.ufem - ı ıs -----

""&Wem içi 95 _ 

Uzun Dalia : - ----- 1G30 rn. 1 3 I\cs. / 120 Kv\'. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Kısa Dalğa: 
Hl.74 ın. 1:>1U5 Kes./ ~O Kn· . 
31 -o n4 ' - l " / "10 K · :1 Jll . ,, lh) \.CS. - \'\, 
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Bu günkü proğram 
13,30 Proğ:ram. 

13:35 ~üıik ( oglcnceli plaklar ) 

Vilayet 
Encümeninden 

cedı. 12 I 

Mar~in Vakıflar -~~~~f"~~---= ff =_ 
14,00 Memleket ~[!at ararı. Ajan::-. ıııl'tnoroloji ha

berleri. 

14, 15 Türk ıniiıiµ-i . 

~al\.&.rya okulunda 
barındırılan 19 kimse· 
Siz talebeye 19 takım 
elbise yaptıı·ılması pa
Zarlikla eksiltmeye çı

karılmıştır. 

İhalesi 712 1939 tari
hine rastlayan salı gü
nü saat 13 de Vilayet 
lllakammda yapılacuk
tır. 

Tatiplcl'iıı on üç bu
çuk liralık muval\kat 
teminatlarile birlikte 
Encümene müracaatla
rı illn olunur. 

Dl'rekto
11 rlu" uu• nJen ;l - I\f'

5
-
111

e ~-eker- :i;J = ... U t Tm. ~eker 31 
- Kab,:e--· - _12_0_- =--

B:lğdad lı Sndik j ~~~1~.urı --a-:~ -
ağa vnkfından su- 1 IZt~iltiiıi1-i 15_\-
rur oteli ile 37 hap Pekmez ___ l_!i_ 

1 

kahve ve dükkan- Hal ı 50 1 
larının ı,ira iha le 
günleri 6 ve 7 ye 8 
ve {I Şu h A t 93~1 g Ün
le ı 'd ir. ·ra liplerin 
bu günlerde vakıf
lar ith1rcsine gdnıe
h. ri ilt1n olunu r·. 
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Mardin Tapu 
Dairesinden 
Şehidive n1ahalle- ı 

sinde k~in Ye y., h
ya oğlu İbrahi111 O 
n1n yın namında tu·· 

1 puca kayitli bir bap 

t4,45:15,30 Müzik-( IIaf"if crk<'.::tı:.1-Pı) 

17,30 Prnğrnııı. 

17,35 ~tüzik ( ı1ans !':Ultı-Pl \ 

18 05 Komı~nu1 ( <lı:-: lH>litika hadbclni ) , . . 
18,20 Türk mii'l.igi ( ince 1'a1, f:ı ::ılı-Suzinak ve HUı-

znnı fasılları ) 
19,20 Houıuntik nıtızik hakkıll(la müı::abcbe-ve kon-

ser-
19:55 TenıEıil -Dt ııiı. lıasn'ti- Yuzan ~adri Ertem. 
20.25 Türk nıüz.igi. 
20,50 Ajans, met eoroloji, zirnat lrnr::;a~ı ( fiyat ) 
21,00 Memlelrnt ~;aat ayarı. 
21,00 Müzik ( küı;iik orkcsr:ı-Şef: Xttip Aşkın) 
22,00 Haftalık posta kutu~u. 
22,25 }lüıik ( dam•, Çigan-1'1 ) 

~--ı:~-----------------ıl hanesini üç parçaya 
ifraz ve taksinı el-

23,4fı,24 Son ajan haberlari ,.e yarınki proğram. 

Yarınki Proğram 
29-1 -939 Pazar 

<f, -

·Kurban Bayramında 

ınekle beraber bir \ 
kısmınide aharc sa- 1 
tacağından nıesaha- 12,30 Proğrauı 

ı sı y<:pılınak ve hu- \ 12.:15 Müzik \ llufif mHz.ik- ~ PI ) 

1 
dutl a rı vazivete <YÖ · ıs:oo Memleket ~aat ayan, <ıjaııc:-. meteoroloji ha-

" o 
ı re tesbit olınak için 1 berleti 13, ıo Müıik ( Hafif ınüıik dt•\'amı-Pl ) 

K """• kurbanların de·ı nınha\len keşfine 1~! 4:; Türk mUıigi esecegl n gidi leceginden ala- ı.ı: 15, t4.30 Komnna ( E' kadını saatı) 

T l l 1 l. 1 17.:W Proğraın • b ~ aklarını ürk i:H ar arın<.. ıyt'ce {- J7.j5 ~lüzil~ ( P:ızar <:::ıyı- Pl ) 
rı ve agı rs {eri var İse ga~e~~- ı 18:15 Konu,_ ma ( t.;O('Uk ~aatı) 

nin çıktığı o·unun 18:15 Mü'.lik ( Pazar cuy ı ' dcYan, ) 

Hava Kurumuna ver. \ ferdası gü~a.n.den. 19~15 Türk IllÜ'.l.İgi ( lnte SU'.l f:ıtılı-U::;ak fa~lı ) 
20~00 Ajans, meteoroloji haberleri 

b · le nıutakaip sek ı zınc1 . 
v U iŞ 1 10,15 Türk müzıgi Y apacagın gün ~aat 7 de n1n- 21,00 Memleket ::-aat ayarı 

J Ah• , . \ hallinde bulunacak 21,00 .Meşeli plaklar H. 

H m 
Ju" nyanı ve hem ue ı retını menı~ra ~ v r .a \~ ı iı~~!~ ı Müıik r Hiya•sli Cuhur hawlosu-Şef: Ihsan 

e U n1üsb1telerıle bırl ık- 22 oo· Anadolu ajansı ( :3por servııu J 

te muracaa t et me- ı · 22, 10 Müıik ( Küçük oıkestra-~d: Necip A~kın ) hza n m iŞ o 1 ur sun le ri ilan olunur. !2:4t>,23 Son njaus b~ baı luı i VP ı·:ınnki pı o;raııı 
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Tür Hava Kurumu 
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Büyük Piyangosu 
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kfıfat ,·:ıı dır... il~ 
YPııi tı·rtiptl'n IJir l.ıilf't alarak i:;;tirük et nH:~·i İ~ · ~lf' 

ııı:ıl drıu•yirıi;:. F:i1. de pi~·angoııun mesut ve halıtı- ~ 
yarlnn aı·asırıa ginııi::- olnr:::.uııuz. · · UW 
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YURTTA~! ~ 

rk Hava~ 

b. ç ı .. Türk evının se- yan ır e,·, ocu ı~ -
J• • 1 .1· suz bir vuva kLıd :ır ref ı ~n .1 nes1 ~ı er- · J • 

<l . ' tad~1zdır. ır. 

Bu o-üze! aıw ne 
~ 
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Kn va noz, kava-
n 07 rece ileri, şişe 1 nı izi vns~ı taiın1. 

1 şişe şurupları oJ nıa- · 
1 

,, . 
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