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Ankarada hükümetimizle lngiltere ve Fransa hü-
kümetleri arasında bir ittifak muahedesi imzalandı 

On beş sene müddetle imzalanan dostluk 
Ve ittifak muahedesi 

Akdenizde ve 
hiç bir devlete karşı tecavüz mahiyetinde olmamakla 

yegane amil olacaktır. 
beraber 

Balkanlarda sulhu temin edecek 
Türkiye Akdenizde bir tecavüze uğra.r ve muhasamata mecbur kalırsa .lngiltere ve Fransa bütün iktidarlarile yardım edecekl€ rdir. 

Parti 
Müstakil Grupu 

Hükumetimizin hareke
tini ittifakla tasvip etti -

Ankara, 19 - Blly&k Millet 
Mec)i•i müatakil grupa reis ve· 
killiiibden: 

Cumhuriyet Halk Partisi mOı 
takil grupu bugOn 19 / 10 / 939 
Pe,.embe gBnll toplanmııtır. 

E~elce yapılaıış deklarasyon
lana temadisi olmak 8aere ya· 
pılall muahede pıojesi hak•ınd• 
Bapekil Doktor Refik Saydam 
tarafından gerek Parti grupun
da rerek müstakil grupunda 
verdiği izahat ittifakla tasvip 
olunmuştur. 

-~ 

Ziraat vekilimizin 
Riyasetindeki heyet Mos
kovada hararetle istik

bal edildiler 
Moıkova, 19 - Tas ajansın· 

dan, 
Sovyet Ru•ya Ziraat sergisini 

ziyaret etmek için, T6rkiye Zi
raat vekili 8. Muhliı Erkmen 
refakatinde Şükrii Esmer, Sadri 
Erten, Cevat Ülken ve kadın 
mubarrir Suat Derviı olduğu 
halde din akıam saat 18 de 
Motkovaya gııelmiıln ve istasyo
nu ziraat daireai ıefi, hariciye 
komiterliii ptotokol ıefi, Tür
kiye blJilr elçisi Ali Haydar 
Aktay ve elçilik erkanı tara
fından karıılanmııtır. 

·-:;ıııtE-

Belçikada 
Komünistler takip ediliyor 

Brllksel 19 - Belçika adliye 
memurları memleketin ber t~
rafında blltün komünist mınta
kalarında araıtırmalarıoa devam 
etmektedirler. Bunun ıebebi 
Fraa11a komünistlerinin Belçika 
komilaiıtleri tarafından misafir 
edılip edilmedığini anlamak 
içiaclir. 

Seferbar edilmit kıtaahn o
turd11klar1 kampların etrafında 
ber tlrlil propagandaya mani 
olmak için sıkı tertibat almııbr. 

•••• 

Ankara, 19 - B~gnn saat 
18,30 da Hariciye vekll .. ti sa
lonunda Batvekil ve Hariciye 
vekili vekili do1'tor Refik Say
dam, Fransız bOyllk elçisi Bay 
Rene Masiğli, ve Biritanva bnyok 
elçisi arasında Bç memleket te
ca vlb;e mukavemet için müte
kabil ma hiy .. tte bir mua bede 
imıalamıtlardır. 

Merasime Ba,vekil Dr. Refik 
Saydam riyaset etmittir. Bat 
vekilin uğında Fransız bOy&k 
elç~ıi, ıolunda lngiltere bOyOk 
elçiıi yer almış bulunuyordu. 
Fransı2: elçiRinin yanında Franıa 
ıark orduları kumandant orge
neral Veygand, onun yanında 

lngiliz ıırk orduları ICumandanı 
often*911 V aftl ofarii1ott!il. 

lngiliz b&yDk elçisinin yanın .. 
da maretal Fevzi Çakmak, onun 
yanında da genel kurmav ikinci 
ba,kanı orgeneral Asım Gnnd&z 
yer a1mıştJ. Başvekil Dr. Refik 
Saydamın yanında hariciye ve
kileti gt>nel sekreteri Noman 
Menemenci oğlu bulunmakta idi. 

8By0k s1tlonda hariciye yBk· 
sek memurları, İngiliz, Fransız 
elçilik erklnı, lngiliz, Fransız 

lngiliz 
Hariciye nezareti 

Türk - Sovyet görüşmeleri 
hakkında bir tebliğ neşretti 

Londra, 19 - Hariciye neza
reti dün akıam atideki tebliği 
neşret mit tir. 

Türk - Ruı mUzakerelerinl bir 
çıkmaza sokan sebepler hakkın
da tam mal6mat yoksa da TOr
kiye Baıvekili Doktor Refik 
Saydamm beyanatına g6re Sov
yetlerin bazı tekliflerde bulun
dukları ve Turkiyenin de bu 
teklifleri reddettiği aıikirdır. 
Şurası da kaydedılmelidir ki Baş 
vekil Doktor Refik Saydamın 
beyanatanda olduğu gibi iki bll
kü :net araımdaki dostlu it baki 
kalmıtbr. 

Paris, 19 - Tilrk - Sovyet 
milzakerelerinin neticelenmeme
sice rağmen samimi kalma11 Pa
riste eyi karşdanmıttır. 

Türk bükf101eti, taahhUtlerin
de ilk planda gösterdiği dürüst
lilk burada fevkallde eyi intiba 
bırakmııbr. 

lngiliz, Fransız deklarasyonu
nun Oç tarafla bir anlatma ile 
teyit edilecej'i zannedılmekte-
dir. a. a. 

generallerinin refakatlerindeki 
subaylar, Türk su~ayları, Türk, 
Frans11, İngiliz gazetecileri bu
lunuyordu. 

Muabcdenamenin imzasını mft
teakip başvekil Dr. Refık Say
dam ve lngiliz, Fransız elçileri 
imzalanan muahedeoin biiyük 
ehemmiyetini tebarüz ettiren kı
sa nutuklar s3yliyerek samimi 
it birliğini istihdaf eden bu rnu
alıede ıerefine kadehlerini kal
dırdılar. Merasim çok samimi 
bir bava içinde nihayet bulmuı
tur. 
Buıün imzalanan çok miibim 

maabedenin metni ıudur. 
Türkiye reisicumhuru, Fransız 

ret.tcumhur•, Majeste btlJDk 
Beritanya karalı ve Hinıdistan 
imparatoru, büyük Britanya ve 
lrlanda kırallığı için milli em· 
niyetlerinin ~edaati iktizası mO
tekabil bir mahiyette ve teca· 
vOze mukavemet kendi yekdığe-
rine yHdım etmelerini temin 
makıadile ve mOrabhaı•arın 
uıul&ne mu1afık salihiyetleri 
tetkik edilerek tarafeynce ka
bul edildikten ıonra ataiıdaki 

lıususab kararlathrmıılardır. 
1 - Türkiyeye kartı bir Av

rupa devleti tarafından tecavüz 
vakı olduğu ve Tdrkiye bu 
devlete karıı muhasemata gi· 
riıtiği takdirde Fransa ve Bir
leşik kırallık filen Türkiye ile 
teıriki mesai ederek yedi ikti
darlarında olan yardım ve mO
zabereti yapacaklardır. 

2 - 1 Bir Avrupa davleti 
tarafından ve Akdeniz mınta
kasında Fransız ve Birletik kı
rallıkla bir harbe miincer olacak 
tecavüze kartı Türkiye bilfiil 
Fransa ve Birleıik karalhkla 
tevhidimeHi ederek onlara ye
di iktidarında olan bütün yar
dım ve mftzahereti yapacakbr. 

2 - Bir Avrupa devleti ta
rafından Akdeniz mıntakasında 

Türkiye ile harbe müncer ola
cak bir tecavüz hareketi halin
de Fransa ve Birleıik kırallık 
filen Tiirkiye ile teşriki mesai 
ederek ona göre yedi iktidar
lannda olan butün yardım ve 
müzahereti yapacaklardır. 

- Sonu ya11n -

• 

iM.Çakma~ 
İngiliz ve Fransız 
Askeri heyetler şerefine 

bir ziyafet veı di -
Ankara 19 - Genelkurmay 

Baıkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
bugün 13,30 da Şehir lokanta• 
stnda misafirlerimiz lngiliz ıark 
orduları kumandanı Orgeneral 
Vavel, Fransız ıark ord~l•n 
kumandanı Orgeneral Veygant 
terefine bir 6ğle yemeii ver .. 
miştir. 

Yemekte M•lli Müdafaa Ve .. 
kili Genral Naci Tınaz, Genesi
kurmay ikinci reisi Orıeneral 
Asım Gündüz Kor ve Tüm Ge-
neraller, Hariciye Vekileti er
kim ve misafirlerimizin maiyet
lerile mihmandarları, logiliz ve 
Fransız elçilikleri mOıttarları 

ve elçılıkler ateıemliterleri ha .. 
z11 buluomuılardır. a.a. 

Fransız ve lngilizler İngiliz sahillerine 
Hücum eden Alman tay

yareleri bomba atma
dan döndüler 

Amerikadan külliyetli miktarda tay
yare satın alıyorlar Londra, 19 - logiliz bava 

nezareti, Alman keşif tayyare
lerinin dOn öğledensonra lngil
terenin ıark sabılleri üzerinde 
uçtuklarını fakat bomba atma
dıklarmı bil<tirmektedir. a.a. 

Londra 19 - Kanadada bu
lunan logiliz heyetine, Birleıik 
Amerika fabrikalerına 3000 tay .. 
yare lpariı vermesi 1al 1biyeti 
verilmitlir. 

Bu ıipıriıe, ketif, tek motör
lil avcı ve çift moUSrlil bom
bardıman tayyareleri dahildir. 

Vaşington 19 - Amerikada 
bulunan Fransız heyetine 5750 
tayyare sabn almak üzere sa
lahiyet verilmiştir. 

Alınacak tayyareler avcı, ke
tif ve çift motörlfı bombardman 
tayyareleridir. a.a. 

Nevyork 19 - SalAhiyettar 
mabafilde söylendiğine göre 
lngiltere ve Fransa bii~ümetle
ri, kongrenin bitaraflık kanunu
nu tadil ettiği takdirde 5750 
askeri tayyare ıiparit etmek 
tasa vvurundadırlar. 

Bu Tayyarelerin parası tim
diki ~ambiyo farkına g6re 359 
milyoa dolara mal olacaktır. 
. Ka•un tadil edilmediii tak· 

dirde lngiltcre hük6meti, fabri

kalara Kanadada şubeler teaiı 

dmelerini teklif edecektir. 
a.a. 

Alman taarruzu 
Faransız mukavemet hatlarında durdu 
Dün cephede bir hareket görülmedi, Topçu ateıi 
himayesinde ilerliyen düşman kuvvetleri tardedildi 

Garp cephesinde, hmızla temas haline gelmiıtir. 
Dün akıamki Fransız reımt Fransızlar bu hattı her tarafı 

tebliği: Alman toprağında mlibim nok .. 
Cephede değ'ıildik yoktur. ı talara bakim ve her tilrlil tek-

Bilbassa Mozel .. Sar arasında nik kaidelere g8re inıa etmiı· 
istikıaf mOfrezelerinin b&yDk lerdir. 
faaliyeti kaydeclilmittlt. Bu sababki Franıız resmi teb 

Havas ajansı da aıkert hare• liji: 
kit hakkında atideki lubab Gece heyeti umumiyeai itiba .. 
•ermektedir. riyle ı&kinetle geçmiıtir. Ha•a 

Fransız gözen unıurları tara.. çok yapurludur. Topçunun mil 
nadan ihtiyarlariyle tahliye edil zaberetiyle hareket eden d&ı· 
miı noktalarda ileri ıürülen Al man piyadeıi cephenin bir ~ 
ma11 kıtaları ilk mukavemet bat noktalarında tarcfeclilmiftlr . 



TOZ ı 2 

Mektep kitaplarının· 
Alım satımı hakkında bir tebliğ 

Vekalet talebeler için çok yerinde kararlar aldı 

Maarif Vekileti mekteplerde okutulmasına karar verilmiı bulu· 
nan kitapların satış ve alış tekillerini hiç bir karışıklığa mahal 
vermiyecek şekilde tesbit etmiş ve talebeye bunlardan beşka ki
taplar aldırılmaması içir. verdiği yerinde kararı bütnn Maarif Mü
d ilrlükler iyle mektep kitabı basan ve satan müesseselere bildir· 
miştir. 

Vekaletin bu yazıcıına gare 
ilk okullarda, adları Vekaletçe 
bildirilmiş olan kitaplardan baş· 
ka biç bir kitap ders kitabı o
larak talebeye aldmlamıyacak
tır. G ene ilk okul kitapları, 
Türkiyeoin hiç bir yerinde Ma
arif Vekaletinin tesbit ettiği 
fiyatlardan daha üstün bir fi· 
yatla sa tılamıyaca k tar. 

Husu!li tabiler tarafından bas· 
tırılan okul kitaplarının fiyatları 
yeniden tesbit edılerek ucuzla
tılmış olduğundan kitapların Ü· 

zerine basılmış olan eski fıyat
ların hükmü kalmamıştır. 

Alfabe, okuma, tarih, yurtbil
giıi, tabiat bilg si, Geometri ki· 
tapları Marif Vekilliğinin An
karada, fstanbulda Çeoberlitaş· 
ta, Diyarbakırda ve Erzurum

daki yayın evlerinde kıtapçılara 
ve okul kooperatif yasasına gö

re kurulmuş okul kooperatifle· 
rine satış talimatı bükümleri 
dairesinde toptan ve istiyenlere 
perakende satılacaktır. Bu sa
lı~lara eylülün 15 inci günü~
denheri devam olunmaktadır. 

Evvelki yıl okullara tamim 
edilmiş cılan Türkçe terimler 
üzerinde bazı ufak değişiklikler 
kitapların yeniden yapılan ba
sılarında da nazarı dikkate alın
mıştır. Fakat bu tadiller, elle
rinde geçen sene basılmış ki· 
taplardan bulunan talebenin bu 
kitapları kullanmalarına veya 
depolarda mevcut kitapların sa-

bmuına mani olmıyacakt1r, yal
nız öğretmenlerio , kitapların 

yeni baskılarında yapılmış olan 
bu tadilleri talebenin elinde 
bulunan ve geçen sene basıl
mış olan ·kitaplar iherinde de 
talebelerine bizzat yaptırmalara 
icap ettiğ ayrıca bildirilmiştir. 

Dördücü ve beşinci sınıfların 

yurtbilgisi dersleri ile alfabe 
kitapları açılan milsabakalar 
neticesinde bu yıl yeniden ka· 
bul edilerek baştırılmış olduğun
dan bundan evvel bastırılmıı 
olan yurtbilgisi ve alfabe ki
tapları artık okutulmıyacaktır. 

Ders kitabı bir kaç tane göı· 
terilmiş olan derslerin kitapla· 
rını öğretmenler başöğretmenle· 

rine danışarak kendileri seçe· 
ceklerdir. Bu suretle öğretim 
yılı batında seçilerek talebeye 
aldırılan kitaplar artık yıl işin
de deği,tirilmiyeceklerdir. Maa· 
rif idarelerile ilk öğretim mü· 
fettişleri öğretmenlerin kitap 
seçme işine karışmıyacıtkladır. 

Okul kitaplarının posta para• 
sı azaltılmış tarifeye göre her 
50 gram ve artığı için 10 pa
radır. Posta paketi olarak ve· 
rilenlerinden ne ile taşınılırsa 
taşınsınlar, en küçük ücret 10 ku
ruş olmak üzere bu husustaki kn· 
nuna göre her ldlogram ve ar 
tığından beş kurut alınacaktır. 

Bunun için kitap satıcılarının 
alıcılardan her hangi bir şekil-
de posta parası istemiye bakla· 
rı yoktur. 

: ......................................................... : i AYDINDA: . i 
f Ankara Palas f 
i Memleketin en ucuz en t~miz en rahat en konförlü otelidir. i 
ı Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üıeriode ı 
: ......................................................... : 

: ............................................ H •• 4 ... 4 •• 

1 Nazilli Çelikel biçki, i 
: d.k. d ı i ı ış yur u i 
ı ı i BU DERS YILI İÇİN . i 
ı Nazilli muhitinde bir hayat ve iş yuvası olarak Maarif ı 
ı Vekaletinin teosibile açılmıştır. Yurdun tahsil müddeti ı 
ı iki Renedir. Yurdu ikmal eden kızlarımız başla batına yurd ı f açmak için kaouai salahiyeti haizdir. At.l ve tenbel olmaktan i 
1 ~~rtulmak. ~e hayatını k.a~•nmakw 

0

istiyen. kadın ve ~ızlarım~z ı 
ı ıçın bu en ıyı fırsattır: Elanın emegıle geçınmek cemıyette bır ı 
ı mevki almak ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatta refah ı 
ı istiyen kadınlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları lazımdır. ı i Şahsi faidelerinizi temin ve yurd ıevğinizi ispat için evler· i 
ı de işsiz oturmaktan ve çok az masrafla benliğinize ve ı 
ı bUrri_Yetinize sahip ve hakim olmak fırsatını buluyorsunuz. ı 
ı (18) Sa. Cu. . ı 
: ........................................................ : 

1 RADYO 
CUMA 20/10/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

1 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği (P!) 
13.30 14.00 Müzik ( Kar1şık 

program PL) 

18 00 Program. 

18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Türk müziği. (fasal he

yeti) 

19.10 Konutma (Haftahk spor 

ıervisi) 

19.25 Türk müziği 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Ke

mal: Niyazi Seyhun, Haıan Gür 
Şerif tçd. 

1 -Okuyan Müzeyyen Senar 

1 - Selihattin Pınar· Rast 

şarkı (Yalnız benim ol) 

2 - Adf bey • Mahur ıarkı 

( Senin durmak derdinlk eyler 

beni) 

3 - Halk türküsü ( A F adi

m em haydi senle kaçalım ) 

4 - Halk · türküsü ( Meteli 

meşeli) 

2 -Okuyan Mefharet Sağnak 

1 - Hüseyni şarkı ( Çektim 

elimi gayri ) 

2 - Hüseyin Fahri - Hüseyni 

ıarkı (V .. alınla cana) 

3 - Halk türküsü ( Esmerim 

kıyma bana) 

3 - Okuyan Sadi Hoşseı 

1 - Lemi • Hicaz ıarkı (Var 
mıdır takrire hacet) 

2 - U-i Fahri - Hicaz ıarkı 

(Bahar olsa çemenzar olsa) 

3 - Selihattin Pınar· Hicaz 
ıarkı (Hosta kalbimde açılmış) 

4 - Zeki Arif· Şehnaz ıarkı 
(Beni ateşlere yakan) 

20.1 O Temsil 

21 .10 Muzik ( Radyo orkes· 
trası: Şef Hasan Ferit Alnar) 

1 - Franck • "Senfoni" (re· 
miııör) 

2 - T schaikowsky • Cappri 
ccio f tali en 

22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajanı, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22 20 Müzik ( Cazbant Pi. ) 

23 25 23.30 Yarınki program 
ve kapaDış. 

:········ Abone ıeraiti ········ı 
! Yıllı~ı her yer için 6 lira. ·ı 
i Alta ayhj'ı 3 lirad11. . 

3 aylığı 150 kuruştur. ! 
1 idare yeri: Aydında C. H. ! 
1 P. BuımeYi. i 
i raz.eteye ait yazılar için i 
; yazı ı,Ieri müdürlüğün~, Ulb- l 
~ 1ar için idare müdürliitün~ ! 
: "llÜr•~a•t edllmelldir. ! . ............... ·····-········ ............... . 

imtiyaz Hhlbl ve Uıı:ıuml Netrlyaı 
MOdürll ı Etem Men411r•• 

Baaıldıjı yer 
c ..ı P s ....... ı 

1939 YILI 

Cumhuriyet Bayramı 
Kutlulama Proğramıdır 

Cümburiyet bayramını kutlulama komisyonunun valimiz 
B. Sabri Çıtakın reisliği altında toplanarak bayram progra
mının esaslarını tesbit ettiğini evelce yazmıştık. Proıramın 
mcfoini de bugün aynen neşrediyoruz: 

Birinci Kısım 
Umumi Esaslar : 

1 - 29 İlkteşrin 939 Pazar günü, Cumhuriyetimizin On 
altıncı yıl dönümün ü idrak ediyoruz. Bu itibula her yal ol· 
duğu gibi bu yalda. cumhuriyet devrinde yurdun istikbal ve 
ve istiklilioi korumak huıusuna ıarf edilen gayret, emek 
ve elde edilen büyük muvaffakiyetler tamamile tebarüz 
ettirilecektir. 

Kanun hilkmüne göre 28 hkteşrin 939 Cumartesi ınnü 
sa at 13 de başlayarak 30 hkteşrin 939 Pazartesi gilnü aaat 
24 e kadar sürecek olan bayram günleri şehirde, kasabalar· 
da ve köylarde bütilo balkın iştirakile yaıanaca\c ve ku· 
tlulanacaktı. 

Süsleme : 

2 - Hilkümet konağı ile Resmi daireler, Ordue•i, Kııla, 
mektepler, istasyon. Belediye, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Halkevi, Parti ocakları, Spor bölgesi, Türk Hava, Kızılay, 
Ticaret odası, Bankalar, mağaza, dükkan, kahv-e ve evler 
bayrak, yeşillik, al ve beyaz kurdelelerle süslenecek, gece de 
Elektirk, lüküs ve fenerlerle ( bol ışıkla ) tenvir edilecektir. 

3 - Belediye ve Parti tarafından ybpılacak pillna ıöre 
Hükumet, Belediye ve Parti ve cumhuriyet alanlırila cadde
lere vecizeler asalacak, umumi yerlere cumhuriyetin feyz ve 
başarılarını gösterir grafikler yapıştırılaeaktır. 

4 - Takı olan müesseseler tak kuracaklardır. 
5 - Süsleme işi, ne bayramdan çok eveel yapılarak ma· 

nası gaip edilmeli ve nede bayrama bırakılmalıdır. Bütlln 
şehir ve köylerde 28/10/939 Cumartesi güoil saat 12 deko
rasyon işi bitirilmiş olmalıdır. 

6 - Bavram günleri bütün yurtdaılar en yeni ve temiz 
elbiselerini giyecekler, hayır kurumları yoksul çocuklara Ye· 
recekleri elbiseleri bayrama reslatackalardır. 

7 - Bayramın başladığı 28/10/939 Cumartesi günü ıaat 
13 de belediye tarafmdan att11ılacak toplarla ilin olunacaktır. 

İkinci ı<ısım 
Kabul Resmi : 

8 - 29110/939 pazar günO saat 9,30 dan itibaren vili
yet makamında kabul remi yapılacaktır. 

9 - Protokol mucibince kabul resmine dahil olanlar 
saat 9,45 de vilayet umumi meclisi salonunda hazır bulun
malıdırlar. 

Kıyafet: Askeriyede: büyük üniforma; ıivillerde faraktır. 
Fırak olmıyanlar için C11ket atay olabilir. 

10 - Sıra protokol mucioince teırife~ memurları tarafın
dan temin olunur. 

11 - Kabul resmi saat 10,15 de bitmiı olacak ve kabul 
resminden Aydınlılar cumhuriyet alanına giderek yerlerini 
alacaklardır. 

Üçuncü Kısım 
Cnmlıuriget alıinında tören ı 

12 - Saat 9 dan itibaren 18 nci maddede /yazdı olan 
ordu, mektepliler, sporcular, müe!lleseler köylü ve ıehirli 
halk cumhuriyet alanına gelerek protokol memurları tarafın 
dan gösterilecek yerlerini alacaklardar. Saı.t 10 da her keı 
alana gelmiş ve yerlerini almış bulunmahdırlar. (Bir gün 
evvel merasim komiserleri alanda yerleri belli edecek ve 
belediye tarafından buralara işaret levhaları konulacaktır.) 

13 - Saat tamam 10,20 de hazırlık işareti olarak bir 
top atılacak, topu müteakip vali beraberlerinde komutan 
ve cumhuriyet halk partisi reisi olduğu halde büldimetten 
ayrılarak saat 10,20 alana geleceklerdir. 

14 - Vali, Komutan ve Parti reisinin geldikleri (Ti) İfa· 
retiyle haber verilecek ve kıta komutaYı ının kumandaıiyle 
(Hazırol) vaziyeti alınacaktır. Vali ve arkadaşları alanda 
yer alanları teftiş ederek bayramlarını kutlulayacaklar ve 
bilihare tribünlerine geleceklerdir. 

Tribünler : 

15 - Alanda belediye tarafından üç tribün yapılacaktır. 

A : Birinci tribiln vali, komutan ye parti reisine mah
sustur. 

B : İkinci ıeref ve kahramanlar tribünü. Geçit resmine 
iştirak etmiyen subaylarla istiklal ve inkilip uğrunda azala· 
rını vermiş olan kahramanlar, şehit ana ve babaları içindir. 

- Devamı var -

Polis beyanna~~İeri kaydına mahSu"s defter iiıatbaamızda satılır 


