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Muahedenin Metni 
Ankara, 19 - Türkiye cum

huriyeti, Büyük Britanya kral 
lığı ve Fransa cumhuriyeti ara
qında bu akşam imzalanan mu
ahede metoi aşağıdadır: 

M11ahede 

leşik Kra l lık tarafından 13 ai
san 1939 tarıhli beyaooamele-
riyle Yunanistan ve Roma• ya
ya verilea garantiler meriyet 
mevkii de kaldığı müdd tçe bu 
iki garantiden biri veya dığeri 
basabile Fransa ve Bırleşik 

Türkiye Reisicumhuru, Fraasa Krallık mubasemata giriştikleri 
Reisicumhuru ve Majeste Büyük ............ "",. ••• • ......... • • •+-

B. Vekilimiz 
Britanya, lrlanda ve d enizler 
aşırı lngiliz ülkeleri krala, Hin
distan imparatoru ( Büyük Bri
tanya ve Şimali lrlanda birle-

tik krallıfı için> İngiliz ve F ran.sız 
Milli emniyetlerinin menfaati 

iktizası mütekabil mahiyette bir misafirler şerefine 
muahede akdini ve tecavliz.e M-
mukavemet için yekdiğerine kar Ankarapalasta bir akşam 
ııhkh yardım temin eylemeyi yemeg~ i. verdi 
arzu ettıklerinden, 
Murabbaı olarak, Ankara 20 - Baıvekil D. 
Fransa Reisicumhuru: Refik Sayddm tarafından lngi

liz ve Fransız misafirler te· 
Büyük elçi ve fevkalade mu- refine Ankarapalasta l1ir akşam 

rabhaı Legiond'bonneur nita- yemeği verilmiştir. 
nının commandeur rütbesini ha- Ziyafette Genelkurmay Baş-
iz Bay Rene Massigli'yi, kanı Mareş :tl Fevzi Çakmak, 

Majeste Büyük Britanya, Ir- Milli müdafaa vekili Naci Tınaz, 
landa ve denizler aşırı İngiliz şehrimizde bulunan diğer vekil-
kralı, Hindistan imparatoru (Bü ler, fngilh:, Fransız büyük elçi-
yiik Britanya ve şimali lrlanda . leri ile elçilikler erkanı ve ha- l 
Birleşik krallığı içio) riciye vekaleti erkanı ha~ır bu· 

Büynk el i ve fevkalade mu· luoamılardır. __ _ 
rabaaı Sir t~heA Montgomery .. ;ıt'o• .. • • , • • ....._......-~~ .,..,,...,. : •1"" 
Knatchbu. il _ Hugeiren, K. takdirde Türkiye filen Fra~s~ J 
C. M. G. yi, ve B!rledşik kKralhk i

1
te teşrıdk! 

Tü k
• R . . t.. meuı e ece ve on ara ye ı 

r ıye eısıcumnuru: 'k .d d 1 b.. .. d 
B k.l H · · V k 1 ı tı arın a o an utun yar ım 
aşve ı ve arıcıye e i e- ve bütün müzahereti yapacaktır. 

ti vekili, fstanbul mebuıu J3. M d .ı .ıı F a B' a ~e : -. - r asa ve ır-

Dr. Refik Saydamı leıik Krallık birin.e veya diğe-
Tayio eyleaıiş ! er ve bu mu· rine kartı ikinci ve üçüncü mad-

rahhaslar, usulüne muvafık g6· deler hükümleri mahalli tatbik 
rülen selibiyetoamelerini teati buluomakıızın bir Avrupa dev-
ettikten sonra aşağıd•ki busu- leti tarafından vaki bir tecavüz 
satı kararlaşbrmışlardır : neticesinde, bu devletle muha-

Madde : 1 - Türkiyeye kar- semata girdikleri takdirde yük-
fl bir Avrupa devleti tarafın- sek akit taraflar derhal istiıa-
dan vaki bir tecavüz neticesin- rede bulunacaklardır. Arıcak 
de Türkiye bu devletle muba- şurası mukarrerdir ki, Tı.irkiye 

böyle bir ihtimalde Fransa ve 
aamata giriştiği takdirde, Fran-
sa ve Birleşi k Kralhk fil«'n Tür- Birleşik Krallık hakkında biç 

değılse bayribabane bir bitaraf-
kiye bilkllmetiyle teşriki meui lık muhafaza edecektir. 
edecekler ve ona yedi iktidar- Madde : 5 _ Yukarıdaki U-
larında olan bütün yardım ve çüncü ınaddenin hükümlerine 
blltün m6zahereti yapacaklardır. halel gelmemek üzere 

Madde : 2 - 1 - İstiklal veya bitarafhğı-
1 - Bir Avrupa devleti ta- nın bir tecavüze karıı mubafa-

rafından vaki olup Akdeniz mın- zasına yardım edilmesi, bizzat 
takasında Fransa ve Birleşik kendi muvafakati •.ile yüksek 
krallığın tutulacakları bir har- akit bükümetlerden biri tara-
be müncer olan bir tecavUz ha· fıodao [taahhüt edilen bir Av-
reketi halinde Türkiye filen rupa devletine diğer bir Avru 

pa devleti tarafıodao tecavllz 
Fransa ve Birleşik krallık ile vukuunda 
teşriki meui edecek ve onlara 2 - Gerek bir Avrupa dev-
yedi iktidarında olan bütün yar- leti tarafuıdan ika edilen ve 
dım ve bütün müzahereti yapa- dığer bir A vrupa devleti aley-
caktır. bine müteveccih bulunmakla be· 

2 B A raber yüksek akit taraflardan 
- ir vrupa devleti ta- biri bükümf' tinin fikrince kendi 

rafından vaki olup Akdeniz emniyet i için bir tehdit teşkil 
mıotakasında T ürk iyenin tutu· eden bir t cavüz halinde, 
f t-cağl bir harbe müncer olan Y üksek a k t taraflar müessir 
bir tecavüz h areketi halinde görulecek herk mhşterek hare-
F ransa ve Birleşik Krallık filen kete t ... şebbüs etmek ü1ere de:r-
Türkiye ile teşriki mesai ed e- hal istişare bulunacaklardır. 
cekler • e o oa yedi iktidarlano- Madde 6 - Bu muahede biç 

bir devle t aleyhine mllteveccib 
da .. olen b'ütün yardım ve b ı t üa değıldir. Hedef tecavüze karşı 
mOıahereti yapacaklardır· koymak için. libum batıl olursa 

Madde : 3 Fransa ve Bir· Türkiyeye_ Fran1aya ve birlefik 

• 

kırallığa ka rşıl ı klı bir yardım 
ve müzaheret te min eylemektir. 

Madde 7 - Bu muabedenin 
hükümleri T ürk iye ile diğer ıki 
akit tarafından her bir1 arasuı· 
da iki taraftı taahhüt olarak ta 
muteberdir. 

Mıtdde 8 - Yük11ek alcit ta
raflar bu muahedeoin tatbiki 
neticesi olarak muhasemata gi
rişmiı bulunurlarsa ancı> k mUş
terek bir mutabakatla mütare
ke veva sulh muahedesi adte
dilecektir. 

Madde 9 - Bu muahede tas
dik edilecek ve tasdiknameler 
mümkün olan süratle ve ayni 
zamanda ı\nkarada tevdi olu
nacaktır. Muahede tasdikname• 
lerin bu tevdi tarihinde meri
yete girecektir Bu muahede 15 
senelik bir rnüddet için a ktedil
miıtir. Yüksek akit taraflardan 

biç biri muabedeye nihayet vermek 
arzusunda olduğunu mezkiir müd· 
detin inkizasından altı ay evvel 
diğer iki tarafta tebliğ etmez
se muahede beş senelik yeni 
bir meddet için kendiliğinden 
tedit edilmiş bulunacak ve böy· 
lece devanı edip gidecektir 

Aıağıda imzaları bulunan mu
rahhaslar iıbu mvaltedey.i muh 
tevi oldğuğu bükümleri tasdi
kan imza etmişler ve mühürle· 
miılerdir. 

Ankarada üç nüsha olarak 
1939 ıeneıi ilkteşrinioin ondo
kuzunda yapılmıet.r. 

Protokol No. 1 
Atağıda imzaları bulunan mu 

rahbaslar bugünkü tarihli mua
hedeyi imzasıodan itibaren mer 
iyete koymak hususunda kendı 
hükümlerinin mutabık bulunduk 
larını müşahede ederler. 

lıbu protokol Fransa, Birleşik 
Krallık ve Türkiye arasında bu 
günkü tarihle akdtdilen muabe 
denin ayrılmaz bir cüz'ü olarak 
telakki edilecektir. 

Ankarada üç nüsha olarak 19 
ilkteşrin 1939 da yapılmıştır. 

Protokol No. 2 
Aşağıda imzaları bulunan ve 

usulüne tevfikan bu hususta se
libiyettar kılınmış olan murah~ 
baslar Fransa, Birleşik Krallık 
ve Tiirkiye arasındaki muahe
deyi im ı a ettikleri sırada ber· 
veçhi ati husu!lla mutabık kal
mışlardır: 

Yukarıda adı geçen muahe 
de mucibince Türkiye tarafın
dan alınmış olan taahhütler bu 
memleketin Sovyet Sosyalist 
cumhuriyetleri ittihadı ile mü
ıelliiı bir ihtilafa sürüklenme-
sin\ intaç veya mucip olacak bir 
harekete onu icbar edemiyecek 
tir. 

işbu protokol Fransa, Birle 
tik krallık ve Türkiye arasında 
bugiiokü t d ible akctoluuan mu· 
ahedenin ay ılmaz bir cü:ı'ü o· 
larak tellkki olunacakhr. 

Anlurada üç nüsha olarak 19 
ilkteırio 1939 tarihinde yapıl· 
mı,tır. 

Hariciye Vekilimiz 
Moskova kruvazörile İstanbula geldi 
Vekil, İstanbul gaz~tecilerine beyanatta bulunarak 

f ürk - Sovy 11t do ·tluğundan bahset ı iler 

İ ibnbul 20 - Hariciye Ve
kilimiz Şukrü Saraçoğl u n fak at
le r ı nde Sovyc t Rusyaoın An ka
ra büyük elçisi Terentief oldu
ğu halde Moskova kruvaröriyle 
bugün saat 12 d e Sivastopoldan 
f stan '1ula gelmişt ir. 
Boğazdaki sis yüzünden bir 

k.ııç saat taahburla içeri gi ren 
Moskova kruvazörıi Beylerbeyi 
ön linde bir istimbot tarafından 
karşılanmıştır. 

Moskova kruvazörü 21 pare 
topla şehri selamladıktan sonra 

\ arkasıod~ ayrıca bir Sovyet 
kruvazörü ve yanında bir istim 
bot olduğu halde Dolma bahçe 
sarayı önüne demirlemiştir. 

İstimbotta bulunan lstanbul 
vali ve belediye reisi Lütfi Kır
dar, İstanbul komutanı general 
Halis Bıyıktay, Parti müfettişi 
Fikret Sılay, Ü aiversite rektörü 
C emil Bilgen, Emniyet direktörü 
hariciye vekilimizi selimlamış 
lardır. 

Buodao sonra hariciye veki · 
timiz refakatlerindeki zevat ile 
kruvazörden ayrımışlar ve bu 
eınada Moskova kruvazörü 19 
pare topla hariciye vekilimizi 
selaml.ıımıştır. 

Hariciye vekilimiz rıhtımda 
ialabahk bir halk kitlesi tara
fından karşılanmış ve muzika, 
bir askeri mııfreze ve ayrıca 

İngiliz ve Fransız 
Askeri heyetleri Anka
rada istişarelerine de

vam ediyorlar 
Ankara 20 - İogıliz ve Fran· 

sız askeri heyetleri öğleden ev
vel Genelkurmay Başkanlığı n da 
temaslareı a devam atmişler ve 
öğle yemeğini hususi surette 
yemişlerdir. 

Bulgaristanda 
kabine buhranı 

Kral Boris yeni kabineyi 
teşkil etmek için istişa

relerde bulunuyor ..... 
Sofy~ 20 - Kıral Boris yeni 

kabinenin t ıkili iç in muhtelif 
rical ile istişarelerine d evam 
etmektedir. Kıral Boris bi r mil-
Ji bi rlik kabinesi tt şkil etmek 
niyetindedir. 

Milli meclis 28 teırin ievvelde 
toplana caktır. Kral şimdiki na
zırlara yuına k adar sürmc:si 
muhtemel istişar~ )erin neticesi
ne kadar vazifelerine devam 
etmelerini emretmiştir. 

bir pol ı s muf reze si t .. rııfrndan 

ıelimlanmışbr. 

Bundan ba~ka rıhtımda Ro 
manya sef ı ri , Ruma ı ya elç ılık 

erkanı, Sovyet konıoloıu ve bir 
çok Sovyet muteberanı hazır 
bulunm akta i d ı ler. 

Haricıye vekilimiz Bu akşam 
Ankaraya hareket edecektir. 

fst a nbul, 20 - Ha· iciye ve· 
k ı li Ş ıkrü Seraçoğl ı bugün sa
at 16,30 da matbuat erkanını 
kabul ederek a tideki beyanatta 
bulunmuştur. 

Bay Potemkin'in Ankaraya 
ziyaretini iade etmek üzere Mos
kovaya Slitmiştim . Her birile ta
nışmak fırsatını bulduğum Sov-
yet r icalile yaphğım temaslar 
gayet samimi bir hava içinde 
cereyan etmiş ve bu ziyardim
den her iki memleket arasında 
mevcut döstluğun daha ziyade 
kuvvetlenmesi imkinı basıl ol
muştur. 

Bu ziyaret b!r çok doıttluk 
tezahürlerine vesile tetkil etmek 
itibarile de ayrıca faydalı ol· 
muştur. 

Mo!lkovada ikam~tim esnasın

da Volga kanalım, yer altı trenini 
ve daha bir çok Sovyet eserle
rini görm~k imkinmı kazandım. 

· Yeni inşa edilmekte olan Sov
yetler sarayı da bir kaç sene 
sonra bu muvaffakıyetli eserler 
arasına karışacaktır. 

Sıvas - Erzincan 

Hattı işl~tmeye açıldı 
Erzincan, 20 - Nafia vekili 

Ali Fuat Cebesoy bugü,.. söy
lediği bir nutu lc la Si vu - Erzın
can hdtını işle meye açmıştır. 

~ 

Dün bir çok yerler
de zelzele oldu 
Ankara 20 - Dun akşam 

saat 23,30 dan 24 de kadar 
Ankara, İstanbul , Geyve, Bursa 

İaöoü, Bergama Or ban gazi ve 
Adapazarında zelzele olmuştur. 
loöoilnde iki baca yılulmıf, 
iki ıarsı nt nıa biri şiddetli ol
muştur. Bergamada bugün 1 l ,35 
de yer sarsıntısı olmuıtur. 

...::.e-

Borsada 
incir ve üzüm satış
ları hareketlendi 
İzmir 20 - Borsada incir ve 

üzüm sytışlara hareketleomiftİ. 
Fıatlarda cüzi bir yükaelme 

vardı . 



Türk parası kıymetini 
koruma hakkında 

kararname 
Türk parası kıymetini koru

ma hakkındaki 12 numarala ka
rarnameye ek olar ak hazır la
nan ilişik kararın meriyete ko· 

nulması; Maliye Vekilliğinin 18/ 
9/1939 tarih ve 14031 sayılı 

Kararname No. 12019 
tekl ı fi üzerine İcra Vekilleri 

Heyetince 23/9/1939 tarihinde 

kabul olunmuştur. 

23/9/1939 
Reisicumhur 
ismet İnönü 

Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 12 numaralı kararname

ye ek karar 
Madde 1 - -Sikke ve külçe 

halinde olduğu gibi kıymetli 
madealerin hurda ve masnu hal
de de memleket dışına çıkarıl
ması memnudur. (Kıymetli ma
denlerden maksat : Platin, altın 
ve gümOştilr. ) 

Madde 2 - Yolcuların şahsi 
zinet olarak daima taııdıkları 
kıymetli madenlerden mamul eı· 

ya da bu hükme dahildir. Yal
nız alyans ve saat bu hüküm
den müste5nadır. 

Madde 3 - H riçten Türki
yeye gelen ecnebiler beraberle· 
rinde getirip ilk Türk gümrük 
kapısında alakadar gümrük me
murlarına verecekleri beyanna
melere veya pasaportlarına ka
yıt ve iıaret ettirdikleri kıy 

metli madenlerden mamul eş

yayı avdetlerinde memleket dı -

Aydında: 

şına çıkarabilirler . 
Bu kararın neşrinden evvel 

Türkiyeye gelmiş bulunan ecne 
biler beraberlerinde getirmiş ol· 

dukları kıymetli madenlerden 
mamul eşyayı kambiyo mercile· 
rinden ·müsaade almak ıartile 
memleket dışıoa çıkarabilirler. 

Madde 4 - 30/6/1930 tarihli 
ve 1715 sayıla kanun bilkümle
rine göre yapılacak muameleler 
bu karar hükmünden milıtes

nadır. 

Madde 5 - 14/1/1938 tarih
li ve 2/8030 sayılı kararname 
ile 17/5/1939 tarihli ve 2/11008 
sayılı kararname bükümleri mül
gadır. 

Madde 6 - Bu akrar neşri ta
rihinden muteberdir. 

Madde 7 - Bu kararın icra · 
sına Maliye Vekili memurdur. 

AYDOGDU 
MAGAZASI 

' Her Nevi inşaat Malzemesi 

ı ........................................................ ı 
! AYDINDA: : • ı : : 
f Ankara Palas ı ! Memleketin en ucuz en temiz en rahat en kooförlü otelidir. f 
• Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde ı 
ı ................................. _ ...................... ı 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 
Domalan köyünün dicek bölilk 

harman akçadere Domalan dere
si mevkiinde 4 parça taşıtsızla

rın bir kısmı 318 de Eyüp oğlu 
Meıtandao ve bir kısmını da 
Ali kahya oğlu mehmetten ve 

diğerini de 323 de Dede oğlu 
Süleymanm oğlu fbrahimden ve 

bir kısmını da burunsuz Mehmet 
kamu Oımandan 329 da satan 
almak suretile Ali oğlu nurinio 

ve diğer yarısı sivari Mehmet 
oğlu Aliden intikal suretile ve 
diier yarısı da Cabbar oğlu 

lbrabim kızı Fatmadan 327 de 
satın almak ıuretile Nuri t ara
f ıodan köy kurulubdan getirilen 
ilmühaber veçbile yeniden tes· 
cili istenmektedir. 

Benzeri dolayısile kayıtların 

mahallinde tatbiki ve tasarruf 

vaziyetinin ilin tarihinden iti

baren 11 gün sonra mahalline 

memur gönderileceğinden bu 

yerle alakalı olanlar varsa o 

gün yerinde bulunacak memura 

1060 fiş numarasile müracaatla-

rı ilin olunur. (56) 

,........ Abone ıeraiti ........ 

1 f Yılht• her yer için 6 lira. 
i Alb ayhtı 3 liradır. f 
: 3 aylığı 150 kuruıtur. 

! ida re yeri: Aydında C. H. 1 
1 P. Buımni. 1 
i gueteye ait yazılar için i 
; yazı işleri müdürlüt üne, ilin- 1 
i lar için idare müdürlütüa. 1 
: ~ürarut todilmetfdlr. 1 .... ............. ·············-····· .... ········ 

i mtiyaz 1ahlbl v e Uw ıu:ut Netrly ıal 

MDdGrü : Etem Mencbeı 

Ba11ldafı yer 

C • H ,. 8a11aevt 

1 RADYO 
CUMARTESi 21/10/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU(iU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

1 

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

13.30 Program ve memleket 
saat ayan. 

13.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

13.50 Türk müziii 
Çalanlar: Vecibe, Ruşem Kam 

Cevdet Kozan 
1 - Okuyan Mustafa Çağlar 
1 - Uşşak ptşrevi 
2 - Rakım • Unak şarkı (Si 

lemem bir gün) 
3 - Faiz Kapancı • Unak 

ıarkı (Hayali çıkmıyor) 
2 - Okuyan Mefharet Sağnak 
1 - Latif ağa • Mahur şarkı 

( Düştüm yine bir şuhu ıitem· 

k.:\re) 
2 - Tanburi Cemil · Mahur 

şarkı ( Var iken zatında böyle 
hüsnn an) 

3 - Musa Silreyya - Mabur 
(Tacı hüsnün hükmeder) 

3 - Okuyan Mustafa Ça&"lar 

1 - Sadettin Kaynak - Mu 
bayyer şarkı ( Batan gün kana 
benziyor) 

2 - Muhayyer kürdi şarkı 
(Efem timdi eller sözilne kandı) 

3 - Muhayyer türkü ( İrafa 
fincan koydum) 

14.30 Müzik ( Riyaseticumhur 
bandoıu: Şef İhsan Künçer) 

1 - J. Bouchel • La Voyaote 

2 - Lecooq- Guatello • Bou
quet de Valseı 

3 - J. S. Bach - (A) Canon 
Double (8) Fugue 

4 - J. Offenbach - La gran 
de Duchesse de Gerolstein 

5 - Cesar F ranck - Marcbe 
des Fraocs Victorieu 

15.15-15.30 Müzik (Danı mü
ziği Pl) 

18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or· 

kestrası ) 
19.00 Türk müziği (Geçit kon 

seri} 12 okuyucu 1tra ile 
20.00 Konuşma 
20.15 Türk müziği. Halk tllr· 

küleri Mahmut Karındaı, Sadi 
Yaver Ataman. 

2 - Saz eserleri - Calanlar 
Hakkı Derman, Eıref Kadri, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, Bas 
ri Üfler. 

21.00- Müzik ( Küçük orkes· 
tra Şef : Necip Aşkm ) 

1 - Micheli - Çardaş No. 2 
2 - Cbopin • Nöktürno mi 

minör 
3 - Kar l Blume : Göl kıyı

larında 
4 - Saint Saens: Akşam hül

yaaı (Suit) 
5 - Y va.in : Dudaklııırın o · 

peretinden potpuri. 
6 - W aldemar Gibisb: Ça

kır keyfim (Viyana 9ark11ı). 
7 - Peter Freis : Lejyoner 

asker (Vals). 
22.00 Memleket saat ayan, 

ve ajans ziraat haberleri 
22.15 Konuşma ( Ecnebi dıl

lerde) 
22.45 Müzik (Cazbant Pi. ) 
23.25 23. 30 Yarınki program 

•e kapaaıı. 

SAYI ı "4 

1939 YILI · 

Cumhuriyet Bayramı 
Kutlulama Proğramıdır 

Dünkü sayıdan devam -

C : Oçnncn tribün protokola dahil olan ~dit ve .. mnlki 
erkinla umumi ve daimi encümen azaları, ıebır meclııı aza-
ları, Parti ve halkevi, Aydınııpor, Türk hava, Kızılay, Çocuk 
esirgeme, Ulusal ekonomi, Türk maarıf cemiyetleri ticaret 
odası reis ve idare heyetlerile matbuat mensupları banka 
ve mali milesseseler erkanına aittir. 

16 - Vali, komntan \fe parti reisi tribunda yerlerini al
dıktan sonra valinin emri ve merasim komiserlerinin işareti . 
le askeri bando istiklal marşını çalacak, marş asker, mek
tepliler ve sporcular tarafmdan birlikte söylenecektir. 

17 - istiklal marşıodao sonra halkevi bandosu onuncu 
yıl marşmı çalacak, alanda bulunanlar bandoya uyarak mar
tı söyliyeceklerdir. 

Geçit resmi : 
18 - Marşlardan sonra valinin emri ve merasim komiser

lerinin işaretiyle geçit resmi başlayacaktır. 
(NOT : Gerek tören ve gerek geçit resminde bir kan-

tıklığa meydan vermemek için zabıta gereken tedbirleri alır) 
Geçit resmi ıu sıra ile yapılacaktır. · 

· A : Ordu (en bliyük komutanm tertibi lizerine) 
B : Malül gaziler, şehit ana ve babaları 
C : Üniformalı yedek subaylar 
Ç : Jandarma 
D : İzciler 
E : Halkevi bandosu 
F : Kültür sembolü 
G : Mektepler (maarif miidilrilnün koyduğu ııra ile) 
H : Sporcular 
l : T eıekküller 
J Halk 

19 - Geçit resminden ıonra alanda merasime nihayet 

verilecektir. 
Dördüncü Kısım 

Şehit anıtı önünde tören : 
20 - 29/10/939 pazar gllntl saat 15,30 da şehitler anıtı· 

na çelenk konma merasimi yapılacaktır. Burada da tör~ne 
istiklal marşile başlanacak, anıta bükümet, ordu, beledıye, 
parti, halkevi, maarif, spor ve teşekküller adında çelen~ler 
konulacaktır. Çelenklereaen sonra halk kürsüsün en partı ve 
halkevi adına iki söylev verilecektir. 

Beşinci Kısım 

Gece: 
21 - Saat 19,30 dan itibaren halk cumhuriyet alinında 

toplanacaktır. Saat tam 20 de cumhuriyetin ilanı dakikasın· 
da belediye tarafından toplar attırılarak bu çok mukaddeı 
an tesit olunacak, halk tezahürat yapacak, halk hatipleri 
söylevler verecek, hava fiıekleri yakılacaktır. 

22 - Tezahürattan sonra alandan fener alayı hareket 
edecek ve şehri dolaşacaktır. 

23 - Hükümet, bava kurumu, belediye, parti alanlarında 
muzikalar çalarak milli oyunlar tertip olunacak, fişekler atı
lacak, bu eğlentiler sabaha kadar devam edeceksir. 

Gece eğlenceleri 30/10/939 pazartesi akşamı da aaat 
24 de kadar sürecektir. 

Altıncı Kısım 

Temsiller : 
24 - 29/10/939 pazar günü saat 20,30 da halkevi temsil 

kolu tarafından hoparlörlerle (Atef) piyesi temıil ve nefl'e· 
dilecektir. 

25 - 30/10H39 pazartesi glinü saat 20,30 da köylll ge· 
cesi yapılacak (ceza kanunu) piyesi tekrar olunacaktır. 

26 - Temsillerden evvel birer konferans verilecektir. 
NOT : (Tem•illere girme kartları bayramdan bir gUn 

evvel balkevinden dağıtılacaktır.} 

Yedinci Kısım 
Kon/ eranslar : 

27 - 28/10/939 cumartesi günü kışla ve okullarda zabi· 
tan ve öğretmenler tarafından 29 ve 30/10/939 pazar ve 
pttzartesi gilnleri de halkevi. parti ocaklarında halk hatiple· 
ri tarafından konferanslar verilecektir. . 

(Bu konferansların mevıu ve kısa hülisalarının halkevin
de kutlulama komitesi katipliğine verilmesi rica olunur,) 

Halk kürsüleri : 

28 - 29 ve 30/10/939 günleri parti _ alanına: konulacak 
halk kilrs iistlnde saat 9 dan itibaren 18 ze kadar halk ha
tipleri • e 18 yaşından yukar1 yurtdaşlar tarafından konfe-
r~n• ve söylevler verilecektir. Söz söylemek arzu eden yurt
daşlar bayram günlerine kadar her gün parti ve viliyet re· 
isliğine ve kürıil faaliyete geçtikten sonra kürail batında 
bulunan heyete müracaat ederek izin alır ve s6ylev veya 
konferanılarını verirler. Bu kudıi vazifeye biltün mllnevver 
ve ırençlerimiz davetlidir. · 

- Deoa1nı vısr · -
• 


