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SAYIN YURTOAŞLAR BAYRAMINIZ · KUTLU OLSUN 

1' Milli Aydın Bankası 
.... ww wwwı: 

lauesıne kavuşmuş bir müessese 
hissedarlarının umumi toplantısı 

liarbi umumiden ev-

1di.Tnrilıini iyic~ hatır· 
''tııadı gıın bir gü 11 

' . "k" t nıiistahııili olan ı ı 
'rkadaşın Aydın hii· 
~&t konağında. teHişle 
. ll1likleri o i ı<>ri.iyoruııı, 
it mahRnliiniin bil-

satı~ i~lerini mfüı· 
İl hakımınrlao düzen· 

kaygııınıu zaruret 
1 ettiği günlerdeki bu 
tete, incir m üstnhıili 

, 'trıakla ~e~nber, içten 
alaka tlııvmo~tnm. 

' < • ) 

~İ~·(lti yakından takip 
1
)Qr ve wuncnnıı hek
~tduın, netekim 1 .Naı-
tollçu 01tl• ile Ka:ııın 

~ti (' '" .. .. 1 tııttıı· 
~· _.ıorn~un JU e . • 
1 enerjik i. lıarokctlerı 
l>~k az bir ımmau 

ı ~de onnçlanclıgını '"'e 
tesıııi'ret ktı!4pttderek 

ıı· - . 1 Ayılin h:uıkası ıle 
4.tı iiz yoldaşı Aydın 
•
1r tııiiııtalısiller şirke· 
'il tloğuşııru' şahit 

Ilı. 

Üogdugn yıl İımi re 
~1na getirttiği iııciı·
~ ~iıııeaclifer navalunu 
1 l ·ı· \'ernhi ıc,·ek kn JI ı -

ltııı malıınm olan 
>din irıciı· ıniist!.thıil · 
~Şİrkotiııiıı) ve onunla 

, ,~''fll olarak iş birligı 
\rı ınillt A Yılın han
~~asınıu bu ğiinkii dn

~ll o iki ruiie.ssisi hiır· 
· "e tın \'ıt ı ile anmak ıltı. • b 

~İd canlanmış birer 
'dirloı·. 

ı11 ~e yazık ki o zaın~n 
b bın lira ıermavo ıle 

ıfl ı lt\iil ede·ı Milli. Ay
,,,, t"

1
. ll:\nkıu11 i. gnl föla 
lrd ' ~ · ~ e varh~ıuı kaybet· •. 'u· . 

j lf l \'o onun koopıua-
' 1 el ~~ e. uuınmi harp sım 

"kı di~ memleketle· 
l~llli içinde erimiş 

gitmi~ti. 
Az hir f,lsılaclan ıwnra 

yiue nyni ınüesııhder to 

onlardan bazılarıurn hay· 
riillıaleflt1ri ~alısi kro<l i· 
]erini her tüdii ri"ke 
karşılık totmnk fedakfu·
lıgını kabul etmek tmre
tile 9~7 yılı iı;irıde lıer 

iki müetisesoyi yeni ha,. 
tan kllrınn~lar '"'e Aydı· 

nın istirdadı eıra~111dıı 

ele geçit·dikleri yirmi 
kilt;ur bin lirnlık hir 
zimmet det'terindo gi;rü· 

len borçları yeni sene
tlere ba~ln.mRk ıurtıtile 

mütevazi bir sermaye 
moflıumunnn temelini 
atmı~ludır. Ve lıtnntın 

bul!a ok olarak keıı<li 

kredileri ile <levlet kana· 

hudan yNıiclen 

ettikleri 50000 
tem in 

liranırı 

hir kısnıiııi bıuıkırnın ek 
sik kalan sermaye p ttyına 
ayırmışlar ve bir kıtııni

le de irı lıilal eden k oo · 
peratif için yerıi bir 
ıermaye t esis etrui~lordir. 

t ~te, mil on lan için· 
de toplayan kooper.ıt i fiu 
ve onlann birliğinin 

rnesnecli olan 50 hin lira 
~Hmayeli milli Aydın 

banlrnsı, bu gün totliye 
edilmiş 500 lıin l ı rehk 
t:ıermayeye s 'bip hir mü 
e~scse lıaliııe gelıni~ ti r. 

Hanki miiesAe:; c y o 

nasip o 1 mu~turki, ~ıka· 

rncaa-ı v.e ya çıkardığı, 

eshamı daha o• vol sn tı 1-
mış (to,.js '"'e ya te,,.yit 
sermayeıi) hisse senııt

leri :-;atılma<laıı 'VO ra 
tevzi rılilınedeıı, lıo<lellnri 
<lalıa evvel (iılcnmi~ ol
ııın, l~te, anonim şirket
lerin teıis kaideleri ara-

(Devamı ' de) 

Sovyetler 
Viazma bölgesinde 
day,anmak
tadırlar 

Locıdra 20 (a.a.) 
Buraya gelen lı ııborlere 

göm Viazma lı()lgesinde 

A lııı ın kı t'alnrı sovyet 
varmıı-ılar<lır lıa.tlıınnı Ül'eye . ' . 
nde diişmanın müteaddit lıö· 
conıları so~yetler tarafı· 

n<lıuı püakürtiilmii~tür . 
Vazirot citti mahiyetini . . 
muhafaza ~tmtıklo beraber 

rıı~lar ,rn~mıuıa parlak 
bir ınakavemet g<>:ittıri· 

yorll\r. 

MAREŞAL 
Timeçenkonun 

vazifesinden 
af edildiği 

bildiriliyor 
Vı~i 20 (a. a.) -

cOfi - Hafas> 
General .Jıkov'ıın mo· 

ıkova cephesine kuman· 
dan tayin edildiyini bil
diren emirname mareşal 

tim ceukonun kunı:ın<lan· 
lıgınd ırn af eılilnıi~ oldu
gıı ıı n if~ıL etm~ k l•!dil' t'ıl • 
vaki gfl tlf~ral .Jukov'w.n 
un ıı va ula rı a rasındıı meı·
kez cephesi kumandanlı· 
Jıda v:ır. Bu kumandan· 
lık temmuzdan beri ti · 
ıneçcnkoya aiddi. 

Okuuucuıarımıza 
Basım maki11asında 

'f'aki arızadan dolayı dünük: 
pazartesi giinü gtzetemiıi 
ııc~redenrndiğirnızi 'e ba· 
yraıo tatili ruii :ıırnh •tile!· 
de çar~:rnba, per~ Amho 

cuma ~e cumaertosi giin 
leri gazsteıni;11i çıkarma· 

yacağımızı ıayın okuyu
cıılarımııa bildiririz. 

1941 Yılı Cumhuriyetin . 
18 inci ylldönümü 

KUTLULAMA 
Proğramı 

(Geçen sayıdan devam) 

ÜÇÜNOÜ KISIM 

Oiimlıuriyet alanında. tören:) 
ı ı - saat 9 dan Hibaren 17 inci maddede ya

zılı olan ordu, mekte-pliler l'porcul,.r, müeıııseseler, 

kö,·lü ve şehirli halk Oümlıuriyet alanına gelerek 
pr;>tokol memurları tarafından gösterilecek yerlerini 
alacaklardır . Saa.t 1 O da her kes alana gemiş ve 
yerlerini alını~ bulunmalıdıl'lar. (Bır gün eTvel me
raMi m komiserleri alanda yerleri belli edecek Te 
belediye tarafından buralara ışaret levhaları konn
lacaktır.) 

12 - Saat tam 10,10 da hazırlık işareti olarak 
bir top atılacak, topu müteakip vali beraberlerinde 
komutan v• Oüınlıuriyet Halk Partisi reiıi oldagu 
halde lı ü k fi.metten ayrılarak 11at l 0,20 de alana ge· 
leoeklerdlr. 

13 - Vali Komutan ve parti reiı..inin geldikleri 
(ti) i~aretiyle haber verılecek vo kıt'a komutanının 
ku maudasiyle (lıazırol) vaziyeti alınacaktır. Vali 
v:uııııdakilerle birliktu alanda yer alanları tefti' 
~dArek bsyramlarını kutlulayacaklar ve bilahare 
tri bünlıtine gelec~k !erdir. 

Tribünler : 

14: - Alanda b)lediye tarafından üç trübün ya
pılab•ktır. 

A : Birinci tribün; Vali, komutan ve 
Parti ı·eisine mahsustur. 

B : İkinci triblin, şeref ve kalıra.manla.r 
tribiiııü, geçit resmine i~tira.k etmeyen ıobaylarla 

istiklal ve inkilap n~ruuda azaJannı vermiş olan 
kahramanlar, şehit ana ve babaları içindir. 

O : üc;.üncü tribün, protokole. dahil olan adli 
ve miilki erkanla vilayet umum; meclis ve daimi 
enciimen azaları, şehir meclisi azalar, Parti Te 
Halkevi, beden terbiye~i bölgesi, Törk hava, Kızı· 
lay, Çocuk esirgeme, Ulosa.l ekonomi, Türk maarif 
cemiyetleri, Ticaret ve Zıraat odası rei8 ve idare 
heyetleriyle malbuat mensupları, banka ve mali 
mUt1seseler erkanına aittir, 

15 - Vali, komutan Te Parti reisi tribünde 
yuleriui aldıktan ıonra Valinin emri ve mera
ıüm komiserlerinin i'aretiyle bando istiklal marşını 
çalacak, ın ırş asker, mektepliler ve sporcular tara
fınclan birlikte sör lt1necektir. 

(Devamı ~ de) 



Sayfa; 2 

1941 Yılı Cumhuriyetin 
18 inci 111 dönümü kutıuıaMa porörımı 

( 1 den devam ) 

16 - istiklal mlır~ından sonra. onnııcu yıl ınar· 

•• çalıuacak, alandıı b11lnnaniar ba.ı. doya uyarak 
marşı ~öy1iyecıklerdir. 

Geçit r esmi : 
17 - Mar~lardan !'.\ODTI\ v~linin emri ve mera.· 

11im komiserlerinin işaretile ge~it resuıi ba~lıyacak

tır. 

(Not: Gerok türen gerek geçit rosmiude bir ka
rışıklığa mtıyılan vermemek i~in zRbıta icaheden 
tetbirleri alır.) 

Geçit resıni şu sıra i 'e yapılacaktır. 
A : Ordu ve jandarma (en biiyiik komu-

tanının tertibi üıoriue) 
B : Mt\lül g.ıziler, şa hit anı ve babıtları 

O : Üıııformalı yedek subaylar 
Ç : .l and1u ma 
D : Mektepler {Maari~ müdiiriinüıı }:oy

duğo sıra. ile. 

lıfleri. 

E Sporcular vo beden terbire ~i mükel-

F Teşekküller. 

G : Halk. 
14 - Geçit resminden 80nra alauda · merasime 

nihayet veri locek tir, 
DORDÜNOÜ KISIM 

ŞeL it anıtlı ön ünde tören : 
29-10-941 Çar~anba günii ı:ıaat 15,30 da şr.lıitler 

anıtına çelenk konma ıuı!rasiuıi yapılncaktu·. Bura
da da törene İAtiklil ına.r~il~ hn~lanacık, anıta lıü· 

kiimet, ordu, belediye, Parti, Hal kevi, nıaari f , Be
den terbiyesi hölge ~ i va te~okköJler adınıı. çelenkler 
konulacaktır . Çelenklerden soura. Ha.lk kiirsiiıııiirıden 

J>arti va H~lkevi adına iki t1öylev verilecektir. 
BEŞlNCl KISI~l 

Geco 
20 - 19,30 dan itibaren Ilalk, Oümhuriyet ula· ı 

nında toplanacaktır. Saat fam 20 de Ciiınhuriyetin 

ilılnı daklkıısınıln. bE'leıliye tnrafıntlan toplar attırı

larak bn 9ok muka.<lılo~ au tes'i t olunacak, lııtlk te
zahürat yapacu.k, halk b.üipleri süylevlor verecek, 

(.Halkın .QUi) 

hava fişe11klni yakılacaktır. 
2 l - 'fezahifrattan sonra ~larıdtm fouer alayı 

hareket edecek ve ~ehri dola,acaktır. 
2~ - Hükumet, hava kurumu, belediye va 

Parti alanlarında. müzikaJar <;,\)arak milll oyonJa.t· 
tertip olu.nacak, fişenkler atılacak bu eğlentiler sa
baha kadar devam edecektir. 

Ot>.ce eğlenceleri 30 10-94.1 per~Gnbo ak~'lmHla 

saat 24 de kadar sürecektir. 
ALTINOI KISIM 

23 - ~9 10 941 Qarşanba günü saat 21 de lıii
kümtıt konağında resmi bir balo verilecektir. Balo
ya geleceklere ayrıca davetiye gönderilecektir. 

YED lN Ol Klt:)IM 
Temsiller : 
~i - 28 · 29 ve 30-lO-g4 ı Salı, Çar.an ha ve 

per~en be giinleri sa.ıt 20 d J H.tlke\'i Temsil ıalo
nuuda halka inkildp filmleri p'H'as:z olarak gfüıteri 
lecektir. Sinemadan evvel halk hatipleri birer ko 
uutı11a yapacaklardır. 

25 - ~9 ve a0-10-941 Ça.r~anha. ve per~enbe 

gönleri saat 15 de aynı filmler gfüturilecektir. 
SHKlZlNOt KlcllM 

Konferanslar : 
:lö - ~8 l0-U41 salı günü kı~ll\ ve okullarda 

zabitan ve ögretwenler tarafıodau 29 ve :30-10.9tl 
çarşau ba. ve per,en be gilıılerid c l:iıılkevi ve Parti 
ocaklarında halk hatipleri tarafından ko ıj f"ra11 Iar 

Terilecektir: 
(Bu konferansların mevzuu v~ kısa hülhabrının 

halkevinde kutlulaına komitası katipligine verilmeı:ıi 
rica olunur.) 

H ıLlk kürsülMi : 
27 - 29 ve 30-10·941 giinleıi Parti alnnıua 

konul&ct k halk kiirsösünde ıa.at 9 elan itiba.ren 18 
e kadar halk hatipleri vo 18 ya~ından yukarı yurt
taşlar tarıt.f'ındao .konferans vo ~öyle\· l~r verilecı;kı.ir. 

Söz söylemek arzu eden ynrtb~lar hayram günle l 
rıoe kadar hergiin parti 'filayet rtıisliğiuo ,.e kürı4ii j 
fa.alıyete geçtik.ten sonra. kiirıü ha~ıııda bulunan 
heyete müracaat ederek izin ahr. Ve Röyley Teya 
konfdranalarnn verirler. Bu knts1 va1t:ift'ye bütiiu 
miiuevvır ve geııçlerimi.1 da~etlidir. 

DOKUZUNOU KISIM 
Radyo ne,riyatı : 
28 - Bayram devam ettiği müddetçe H1.lkevi 

hoparlörleri le gazino ve kahvelerdeki mdyola r ınü· 

temadiyen Ankara radyo ista~yononun noşriyatırıı 
aakledecek Jerdir. 

( Sonu 4 te ) 

linci t 

.. ............ .. 
TASARRUF 

Tasarruf Bon 

almak kendlnlı 

da Mllll MUd 

mıza hizmettir, ................ ., 
ilan ve Ab 

şartları 

Seneliği 600 

Altı aylığı 350 

Üç aylıgı : 200 

Resmi llAnle1' 

5 Kuru• aıırı' 
Hususi l 1Ar1 

pazarllaa tai' 

il 
HALK 'ın DiLi' '~ 

A b o n e o ı u n ı ~h. 
"ıı 1 

lç.ind~ Memlekete ._tu 
~ yazılar bulursnnu'1· 

'"ı.tt 
Umum! menfaatli' 

kalı yazılar se~e 

sütunlarımıza gı·91 

Süheyla, Neola, Oavit Te [!] =-- _____ [!] 1 liyor, ufaoılc başııı• 

dlllıa iki kız arkadaı,ları Büyiik Hikaye 1 ı pi:ime yaslıyor, b~11 
bi.zo geliyordu. Pencere- ---··- lelerile oynayarak 
dan biıt:i görünce: ---·- · · Y A Y U V · ·· ~-· ... miin. "'arlıgının b G 

- Alı •fendim bn:ne ıeygisile iaptıgını 
keyif, <>ğlelore kadar • Tefrika No. ( 17) Yazan : Sabri ERLAÇl.N tconraları omnzlarıııJ' ========:....=:::================================== - -- • f ı kalkmauınız mı yoksa1 tün bir ömürltik 1 

dıyerek necl& bize el ri nblu.nı da egienmiş o - Ralıatsıs olmam Aşağıda boğaza doğ- çükert"cek olan 1~~ 'ıı 
ediyord~. • lur. Bum ya gttldigiuden Ü mit l\ğabey. Biz kendi· ru kıvrıla hıvrıln. uzuaan nın a~kıntn gögsıı 'l'r 

Hemen a~ağıya ın- beri zEn ailı ablıtcığım sine eri baka.rız. Söz ve- deniz kadar ınkiıı . .Ada- da.mularıma, kauı~ 1(, 
dik · yı ld.ı •ını lıis edi,ro' ~. l' 

Nıola daha 
söylem eğe vakit 
madatı: 

biz 
bırak-

- Ü mit :ıl{abey .-izi 
davete geldik, bu akşam 

bir kıı. balosu v.unıış 

lrnp beraber oraya gide
ceğiz. Hem haham yanı

nında Biz olmazsanız 

bizi göndermeyecek. 

- İyi ama kızım , 
daha periban ahlan ye
ni ayağa kalktı, nasıl 

olur. 

hiç eğleuemedi. Al'tık riyornz . . ların fütiiııdo lıaf'ıf bir b ıı 

aciamakıllı eyi le.ti. Gii- Nıh·\yet karar verildi. ı~ık bulntu \ iik11eliyor. >,\' 
zel bir vakit geçirmiş Reıık ıtıuk f"n ı: r l nin Bizim koru.ııl"' '~ı 

Artık hepisiuin neş,eıııiııe 1"<'' 
olur uz değil mi' Perilı:ıo lliltkları ile birer rü.ra mad:ıo dans et ı. ·r deyecek yoktu. Güli.ip .,. ı 1 
abla. E a.lemiııi nndıram bahçede Hvpsi lıan ter b'. oyna.lıyorlar. • vin içiııi 

ı oift cift davetlilerin ara· hiç yorulmakta Doyerek Perilıııntn el
lerini tutmuştu. 

Ptırihan gülerek yü
zii nıe haktı ve, 

- Bilmemki 
ı:;()yloudi. 

deyı 

- Eğer rahatsız ol
ouy~cAksan ~idelim Pe
rihan dedim. Oeva.bı yı-

alt üst ediyor ardı... ~ > 
sında. dfüıiip dnroyoı uz· yorlar .•. 

* * A< 

Tepenin ba~ma, Bık 

ağaçlar arasına eaklaumış 

kır gazinoso. ıtıl ı~ıl ya
nıyor, yollar, yapraklar 
ay ışığında. gümüşti bir 
renge bürünmü' ı~ıklar 

l'erihan bu gece pek gü
zeldi . Herkeste h•nu 
eöyliyordu. İpek olbiae
sinin bol kı'frımla.rı için
de yırnağı kız 1rmış, göııı 

leri ışıkln parhyor YA 

durmadan etrafındakilere 

4' 
Süheyla yao•0 

genç erkeğin oJJlf 
kolunu dayamı~ r . ~r 

ların uaaklıua siJ 
diği yanık bir l\Ôf 

küııü ıöyliyor. 

- A , , , , hem pe· ue neclA Tordi. 
ye.il renk dalgaları için- itilerek bir şeyler anlatı 

de rtt1alı bir bal almı,tı. l yordu. Bazan yanına ıe-
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HİSSİZ 

Doğarken bu akşam yine semada yıldızlar 

Başımı kaldırarak uzaklara dalarını. 

Oralarda gözlerim bir nıeçlıulu ararlar 

Ytldızlara yalvarıp sevgilimi sorarım. 

• 
O yok, yolt. lziç o yok onu bulamıyorum ben 

Atsa da şajak ağarırsada bütün yollar 

Bükülse de belim başımda çağlasa aklar 

Bu yollarda beklerim ömrümün somımı ben . 
• 

Başun öyle semada lıep orada kalacak 

Gözlerim orada son ışığı bırakacak. 

Oörmesenz de yine nıes'udunz bir ümit izi 

Sevecağim çünki hen ölsem de o hissizi 

Kahveler 
aıımıdi galiba 

f"1
1 Vilayetimize hkeu

~ ~ondau (500Jçuvnl kah· 

JAPON 
Bahrige nazırının 

nutku 

(Halkın DJli) 

j SOVYET - ALMAN 
Harbı 

ve Sovyet 
çeteleri 

Moskova 20 (a. a.) 
Dih geceki soTyet teb
liği: 

19 İlk teşri o de çar· 
pı~ına)ar c~phenin hütün 
istikametlerinde dtnam 
eslemi~!ir. Bilha::ıea aun . 
<laue mıılıapeheJer Mo· 
jo~ki ~faloyarosla, vetz 
istikaınetler~nde ceryan 
etmiftiı·. 

.l!"'~•~ist alman kıt'ala· 

rının ~itldelli hücuınl&rı 

tart edilmi~ti r. 18 İlk te~
rinclö 38 alınan tayyare· 
. i clüşiiri.ilmüşttir hi~iaı 

kayıplanıııuı 17 ta.yyare
tlir. Her gün miktarı ar
tan çete müfrezelori ka
lenin bu k:esimindtt bütün 
ke~imlorind., fo.aliyotte 
bulunmaktadır. çeteler 
çarpışına eırnasmdll 25 
kamyondan m iirekkep bir 

Sovyet 
Hükümeti 

nereye 
taıındı 

Roma 20 ( a. a. ) -
Ofı biJdiriyor: 

Sol"yot hiikiimeti Vol
ga tıehri i~zerinde bntlıca 
iç hnan olan Samara 
Kuibi ~oh , e ııakil edilmiş
tir. 

k mi 
1941 

BIRiNCİ TEŞRiN 

21 
CUMA 

-------------=---------.A.rabt : 1~60 

1 nai Teşrin 21 

jj RADYO il 
PROclRAMI 

211101 941 . Sah 

7,80 Proj'r&m ve •••· , 
leket saat ayarı. 

7,88 Müzik 

7,45 .Ajaos haberleri. 

8,00 Muzik 

8, 15/ 8.30 Evin aaatı 
8, 4.5 Müzik 

12,30 Program ve m1..1a-

lekat ıaat ay&:ö"l. 

12,33 Müzik: 

U,t5 Ajanı haberleri. 

1s.ooı 13,so Mfüı;ik : 

1'-00 15 30 Müzik 

18 00 Proıram Te nııa . 

l6k:et saat ayarı. 

11,08 Muzik 

11,00 lılüzik 

1V,80 Meml•kıt sııat aya 1 ·~ gelisor olduğunu işit
~tik. 

Tev.dat yapılmf\dı-
tııı, gfiro kl\hvelerin he
'li~ g.,lnııdiği anla.ılıyor. 

~ ~ Gecikmesindeki se· 
t bi bilmiyoruz. Rama· 

1 all bayramındaki malı· e ,_h. 
~.~iyetimizio acısı o ı 

Ramazan 
29 

Rumi 1857 
EYLÜL 29 

Tokyo 20 ( a &. ) - kafıle cephane ve h~nzin 
Japnn bahriye nazın aıni· yiiklü 10 kamyonu tahrip 
ral Şiınago dün akşam otmi,lerdir A iman esir· 
radyoda memltıkeie söy- leriain ifııdıtleriııe g<iro 
lediği kısa bir ııntukta çeteler cephe hatlı ilo 
şöyle demi,tir: Japon do: iaşe üsleri ara!ltrı<laki 

nanmaaı yalmz çia hav- münakalH.tı ciıl li surette 
ı:asını hal etmekle değil 1 güçleştirmektedir. Pusu Hidrellez 1~5 

rı ve ajanı habırleri 

19,,6 .K:onoşma 

19 55 Mrl•ik 

20,li Radye ıazel11i. 

20,,6 Müzik 

21.00 Ziraat takTimi 

ıı,ıo Müsik: her türlü değişikliklerini kurmuş çeteciler alman· .A..laf. Alatrka 
Saat Saat 

~lllhuriyet bayramıntla 
lltıtacağımı31 umuyoruz. 

Halkın Dili 
de har~ılama~a. hazırdır. lan btitiiu yollar iizerirı- , ___ _ 11,4:5 Konuşma 

2i-OO Miizik 

· 1 L A N 
Hususi muhıseba mOdOrigqtinden 

, ll.!ı.mazan Paşa m haHeıinden haoı ali kı .zı emir
~ ttenin hususi muhasebeye obn vorgi borçlarından 

~ .. 
b , llrü Rıı.ınazıuı Jla~a malıl\llesinde tapunun t41 ada, 

~ Pafta, 2 parsel TO 19 nuıuaraaıada kayıtlı 514: 
ıJ' ~~tre murabbaı saha dahilindeki han ve ~alıvE>nin 
.,ı; ~ 1 ltiyeti 7 ttA.riııisani 941 cuma giinii SRrıt 15 te 
1ef ,~ııaliy~, ilan ücreti, tapu. lın:.cı "'•). nıaMrifi .snin:ısi 
ii ~tın. ait olmak ve ilınleyı nıutoakı p kırk e(lkız ırnat 
'91 l\l'rındıı bı· cleli ilıalevi teslim otmek ~ rtilA vill\r.,t 
t ~•te hovotincc sattl~dagıııdsn taliplerin 187 İira. 

tO l{tıru~ dipoıito akçası veril te nıinnt mektubu ilo 
r '"nıi wı zkuJ'de vil&vet itbre hey~tine miira<·a.a•-
L1 -tı illn olun ur. • D 2 

if 
bİ 

i L A N 
Hususi muhasebe 110dOrigetindın 

ı1' 'i 'ferkezde miinlıal olan on lira asli mnnşlı ka· 
r~ .~lit için G/11/941 perşenbe güni~ saat onda vi

~{lt daimi eııciimeni oda~rnda miisRbalıa ımti
~ 1.\1 yapılacaguHlnn memurin kanununun dörılöncü 
~-~desindeki ev. af ve şeraiti haiz olanların evrakı 
,,~'hitelerile birlikte yevm ve aaatı mukürda dairui 

~~llıeu oflasıııa !elıneleri ilan olonur. D 2 

<le beklemektedir. Sou 
gönlerde çeteJu benzin 
nakliyatında 20 saatlık 

tenlıhiire sebep olmuşlar
dır hunun neticrsinde 11 
tanır benzinsiz kalını~ \"e 
Movyet.ler tarafından tah
rip edilwi~tir' 

8,19 
11,59 
li.63 
17,!2 
ıt,54: 

'19 

Gü~et 

Ôflo 
!kirıcli 
.Ak,am 
Yatsı 

lmı:ı.k 

li,57 
~.16 
9,S7 

12,00 
1,11 

11,17 

22,SO Memleket aaat aya-

rı Aja.nıı haberleri. 

2~.(5 Müzik 

22,65/28.00 yarınki prog

ramve kapanış 

•===J! Y E 1 i A Ç 1 L A N IJı===• 
HALK BASIMEVI 

BASIMEVIMIZDE her çeşt Defterler, Cetveller, KA.~at 
Zarf ~aşlı kları, Kar_vizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bılumum resmı ve hususi dairelerin matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılır. · 

B AS 1 M E V i Mi Z i N B 1 R i N C I G A Y E Si 

BASKILARDA NEFASET - --~ -- -
SIPARIŞE .. DB: SÜR'AT 
--~--

OiLL'TLEFIDE SAQL.AML.IK 

ADRES : Mltad Pata Caddesi No. t 

·===================================;===-• 



1 u~i 'J!.Mr.in 21 

Milli Aydın Banka ı 
Gaueıine kaıuımuı bir müessese 
hissedarlarının umunli topıantısı 

(Birden devam) 

11nda biricik isfüınai 

vaziyet. 'j 
l~te, milli Yalılletin 

canlı Te feyizli lıir eseri. 
Düu sa:lt onal tıdll to p

l antı olacağı ha her ye

ril mi~ ti, tam saatinde 
hirlik reisi Doktor Hay 
Sabri Akın celseyi ıtçtı, 

hüldı.uıet namına koıııs~ r 

Hıfatile lıf.aiyyet memuru 
BA.y Zeki tııuca ile ko· 
opbrat.flcr lıirlifi müra· 
kibi Orhan Kaflancı ve 

birliğin umum rniiılür 

muavini Mahmut B ttrihoz 
hissedarlar arıısınd1ı1. hn· 
lunuyordn. 

1 lüO H isseden 6:37 

tamamile miistalıiillere 

vorilmeıi nok t ası uda fikir 
birliği gös te rildi. 
eell'e kapaııı r keıı 1 hralıim 
ç<i r ii~ilıı tek lifi ile hir
lik reiııi Doktor hay S<lb· 
ri Akına umıım i lrny'etin 
bi r ıni pt'izi y:ıpıldı, ken
difliııe vtn-iınli c;alışmıtla

ı· ınııı ht>diyo ı >O arma· 
ganı olarak bir miie~sis · 

Jik payının '" " rilmo~i ka
rara hag ı au<lı. 

. .\l ı lli gururum nzu yü
celt en biricik ıuiiee~i&e 

ni ıı i~ blfl ıço~nrnıı uzuu 
u za ıl iyo ya;1, uı11y :. cağım. 

A rı c k mnaıue leRiııirı bey · 

rindoki ku ılre te miı;al ol· 

his~e sahi binin m~vcnt ınak iizore hu gü ıı e k.a · 
ol<lngu yani nısfından 57 dar 100 bin lira se rma-
f ızlaııııın iç timada hazır li olan bu Ba11kanın 
bulundnğu kaydon anla- 50 h in l i ra ilı1i ya tı oldu
~ılıııası iizer inc ınii;rnkere guıın vo 400 hin liraya 
ba~latlı • :Nizılmrıame) 0 yakm to,·di 11 bulnrıdu-

.. • 1 • tor)! tn '· guııu T () l ı ııııuula beraber 
gore , r ey erı a a ıı. I . . . 
i<;iıı, Mahmu t. Eg ı ilı o;ı; la 283 bııı l ırn . li.u~a r bır 
lbralı im Çör iiş ve katip- para ~ ırı.~ da z ı raı ı stı h~a-

1
. b A 

1 8 
le lıaiirıı t:ı tı .. ı ı ~tın ı ' ol-

ıfe av mı ot • :ı nnın ı 
. . . . . <luıtu ıı u sih hınonı hanka· 
ımza ııı eraeırnı ıçı n bn· 0 

• 

Jnnamamıuıı zararetile 
tebd i len llaif Aydoğdıı 

Rt<;ildiler. 
H.ıızrıaıneye gilre ~er

mayeo in 500 bin Jirnyn. 
ibta~ı lı t k kıııtlak i kon u~ 

nı ıı itti f dda tas>İp edil 
di. Ba ııka ıı ın 100 bin 
lira sormayesi ne bi rl igi n 
vı:ml igi 100 bin lira ile 
ortakların geı;on sene 
k endi .lt'ZU ve i~t.iyak la
rila. bıraktıklaı ı yiız ıl~-

loriıı topla ntı s ı olan 300 
biıı lira ıı ırı ha ılasırıı •' k · 
leııı ek erır~ I ile milli Ay· 
dııı ba ıı k:ı!'ının !4 ermayı• si 

500 hin li raytL ihlag edil 
nıi~ ve karar& bağlanmı ş 

oldu. 
Bu nratla miieıı si fl! lik 

• 
lıiıuesin i n arttırılıp art-
tırılmayacıı gın a veya y e· 
niden mUes~i R alımp alın 

ıııayacağrn a dair flo ıd c

dilen mii ı alaalara biitii rı 

mlicm~i s ler in nn-clikleri 

menfi cornpl:ır c itteı.ı. ta
kdirle nııma ~a tlep;or bir 
fern ğatin vo ibtira~ l an 

çok mr.ak olan dü~iinco · 

lerin malısnlii idı, Yeni 
lıiHe senetlerinin müm-

' 
• üo oldugu kadar (v6lev- , 
k i çok mütevazi ol:H\ bile) 

nın mii Apot nod yetini 
bir deı t·ceyo lrn•lnr teba· 
riiz etti rrni~ olu r unı. 

Bıı gii n hir miidiir, 
tek uıulı a :.o lıeci l ıir mu· 
aınolıi.t nıonıuru ve bir 
dakt ilo ile iki kavastan 
ıhaıct olan miite•azi kacl
dro ı u ıı ıilli :tytlııı bıııka

ı.ı, 11y{.ıi zıı m:uırla ıatı~ 
korper.ııif'Jori i~lHini de 

iizerırıe tılıuı~ "'' lıiitiin 
m iı stalı)4illtııi k~udı dmi · 
a~ ı iı;ı rulo toplam :ıgı şiar 

tdiırnn hi ı· r.ıhuiyetlt1-
11 ak imt ve gaye nğruııda 

azimle, S tı'Stl maı. hir ima 
11 ılı· çııl ı ~maııırı ~eın"rn· 

siııi ik t it.nf' et mi~ hıılunu· 
yo r ıl o \•ulıili rim. Boratla . . 
Harı k a nın yoı utmak bil-
meyun ıniidiirii hny Al ... ili 
takt ir le :uım:ığ ı vazife 
t-i tl )'fll'lIU , lınrı lrnyn -ç~ ı iltın 

p rn i lı ' ) nt ııı tl ıırnliııi 
a l :i ıı laı ıı ı lıa~ ta gel cııle · 

ı i ııılo ıı bi risi olmakla 
i)çiiıınıeğe hakkı olan ui· 
nıktiirüı! mesai ark:ula~
lıLrıııın her hi risi milli 
miiessesemiıo fayda ve · 
reu ıın~nrlnnlır, hııgiin

kü ~ ük tdişterı keııdılai 

ne gurur P"Y' ayııırlarsa 
ho• gUı ü l nıeliJir. Çiiııt ki 
hak la rıtl ı r. 

F. Ş. ErlA.çin 

~Balkın D ili) 

lENINGROOAN 
uapuan çıkıl 

hareketi muıaf fak 
olamadı 

Vişi 20J ( a. a. ) -
Dün g ice gelen haberlere 
göre lıeniııgrachhki sov
yot kuvvetleri denize Ja· 
yan~rak miitenddit çıkı~ 

harolrntiııd e hulun mu• 
lartlır. B iitiin barekutler 
mu vaffakiyet~izliğe ugra
mı~tır . Cenupt~ alınanlar 

Dagarogn gec;miştir. mf'r
kezde mar~~al niçerıoğraıl 

osu şiddetli bir mukave
met ~öıstermektedir. Bn 
ar;tda. Almnn la.r moskova 
onunde ıovyet miidafaa 

hatlarını wütaaddit nokta· 
}ardan yarmılaa muvaf· 
fak olnıoşlardır. 

Ekmek 

a o ro ıto ıırı 

Fnrunların 

hala. P14ki hal t.le . 
vaziyeti 
Halkın 

tehaciimü kesihnt lli. Ek
mek. satışıouı kontrol Te 
mürakabesi yapılamad ı. 

esasen bu dürı~!lıiz va
ziyetler .M"m)eket halkı· 
nııı umuıouna furun ek
meği yiuirmek i~tenme-

11iaclen doğııı uştur . öted· 
den herı bu ıldı, ,n nı <loyi r
mende iigiiten çiftci ile 
çarşıoarı ald ı ğı unu e•in
de ekmek ynpaıı halkın 

kaffesi lı rı zır furun ekme
gi yiıneğe ıııeohur tutul · 
d ıı g ıı içi ı ı d i r ki f'u r o ıı ) ara 
t~lıa.ciim ar tınıli'tı r. 

Ekmekeiz knlanların 

feryıııdına ıon verın~k 

için halkın itiyaılına göre 
hııg-~Jay uu ve ekmek ha· 
linde ii ç çe~it Katış ya· 
pılmaıı Vd bu t4atı~lRrın 

bir ka r ımyı ayırmak ı:;u

ret lo hi r miitHlAt1ı;oye ve 
ya. hPr ba.rıgi bir tiiccara 

bırakıl maı; ı ve h"r iiç ,e
kiltle de veıika uıuliinün 

tatbik edilmesi eureti le 
alınacak tedbirlerin far · 
dalı ola.cağını dü~üniiyo • 
r uz Her ne ~~kilde olıır-

81\ olım bun i~e a cil bir 
çare bulıırımasını lıalk 

adına ııabıuız lı kla bekle 

r iz. 

Sayfa 4 

1941 YE ı C mhuri-,etin 
"" 

18 inci uıldönümü kutıuıama proiramı 
(İkicltın dev'a m) 

ONUNCU K ISIM 
Merasim kowieerleri : 
29 - Oümhuriy•t meydanı v• bütün tören 

miıerleri. 

A : Merasim baş koıniıeri Emniyet O' c 
dürüdür. 

B : Komiserler : Komutanlıkç" taf 
edilecek bir 11u bayla ilk okul roüf~ttişleri NeC 
Göıen, Hüı;ıaru u ttin Üzeııer Tfl }"ikret bs.aran, .... 

na t okuln ögrotnıerılednt.hm Oel»l Oüngör'diir. 
ONBIIdNüf Kl8IM 

Köylerde: 
30 - B~r kiiyde h<'yram tören ve 

yapılacaktll'. 

&ıı 

tezahür' he 
~ll 

31 - Köy knt. l ul ıuna komitaları muhbr , p• 
ocak r ei11i, (bulunan yerlerde muallimler) ve psr 
ocak idare lıeyetiBd<J n bir zat terafından kuruıor· 

3:l - KUy k ut lnlama komitaları ••afıdald e11ll 

dalıili rı de ve kUJ l ld riıı husu. i vaziyetlerine göre kl 
l ulaına progrnmlnrı tıınzim ve tatbik ederek bsyrıı 
souuno bir rapor i le b:ıglı oldukları parti kadeıJ' 

!erine bildirecHklerdir. 
34: - Küy1erdo lrntlulama : 

A : H er kö. de Cümhuriyet alanı ~illJJ 
den tanzim edilerek bayrak vı yeşilliklerle donllV 

lacak, evler bayrn k -ç e yeşilli k~erle siblıneoektil'· 
B : G e(·eleri alanda meş'aleler yakılac 

h er evde en :u hiror foner :unlacaktır . 
O) 29-l0-D4.l Qar~anlıa günü 'ıaııt ıekif. 

.kadın , eı kek bütii ıı k iiy halkı Oünıhnriyot alaoıll 

toplanacak lard ı r. M nlı tar beraberine kutlulama 
nıitası nz~ları o l duğu hald e alana gelerek hal~1 

:bay ı amıııa k nt lo !ayacak ve Cümhoriyet in feyiı l 
hakkındll söt ~ öyliyN·ekti r. 

D ) Yakııı küy leri ıı Aydın meraıiirııl" 
y~ti~maleri i<;iıı kHylenle mernsim tam sa a t 9 

4 

bitirilmiş olacaktır. 

E) .Ay dıııa.· ba~lı Te bir saat me!afo<i~I 
köylii yurtta~l:ll' atlı veya yayı:L ohu-ak: (val'lla Ol1 

elbiıeleri ! o) Ayılıua gelerek Oiiınlıuriyet alanıııd"5 

tören ve g"çit r t'.~miııe i~ t irak edeceklerdir. . .. 
.F) Atlı veya ııı ı Jli elbiselerile gıleoek 1'0• 

lülerimiz için alanda y e r hazırlanmak Te ge\'it t 
miude sır~wa korııılmak Ü7.cre bulnuılukları 1'' 
ocak reisle~i tnrafm<laıı 27·10-94.1 tarihine k•d 
Ay<lınd:\ Parti hiiroı;u ıı a maiumat vel'melidir . 1 

O) Jlalke-ri küyciili!k şubeı i ta.rafıo.d~ 
bir .komittt ı e\.il ernk lıu komite bny:a.m günJerıJI 
köylere dola~arak k<iyliilel'iıı bayramlanoı kutııı1' 
ma.lıuı ve kıH •ı. Hiiyltı\'ler vermeleri uygun olıl 
Seçilecek k<h·ltffe dah:ı e..-veı mal umat veriler' 
zi,yaret gün .ve saat ımfa ha.Ikın top ln olarak bultJ~ 
durulwa~ı temin olnnncaklıl' . 

ONlKlNOl KISİM 
Propagaıı<l~: ı 

.. :i4 ~ l~ ıyraın gii n l ~rinde halkevinde VilAYe~ 
Cumlıurıy eı yılları a <lakı ha.anlarına ait fotol 
albüınlori umıııua tt·~lıi r olunacaktır. 

SON 

35 - Bn proğl·ıuıı davetiye yerinedi r . Progr-~ 
la kerıd ile rirıo vaıı:ifo Terilen bütün müeıHte ~e 
~ekküller vaktinde hazırlanmalı dırlar. t 

ıbİ' 
36 - Progr:uııııı tamamen ve ekıikıiz ta 

için hiitiin yü ı tta~l u r v aıifelidirler. 

1.1' 

l S inci Ciimlrnriyet bayromı AJ" 
Vili.y~t kııtlulama komitı.ı•1 

Reiıi Vali 

c 
e 

" 8 

g 


