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BÜYUK MlllET MECLiSi Post ha ede Al M AN SOVYET 

Bazı kanun layihalarının 

eırınci mozakeraıerini gaptı 

Ankara 12 (a a.) - Büyük Millet Mecliıi hu 
gün Rcfttt Oıuııtezin başkanlığında yaptıgı top aııtı
da Ltan bul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çan:ık 
kale Koea ili vilayetlerinde 23 ikinci tt "rin 19'-0 

1 .. 

tarihinde illin ve Bi.iyiik Mıllet Mecliıiııin llü9 -
120ü sayılı kararlarile iiçer ay ve 12!9 ı,;ayılı ka
rarlarile de ü ay müdJetle uzatılmış olan Hrft ida
renin bitnıeı<i tarihinden itibaren 6 ay dıı.lıa nzatıl
ınası hakkındaki Baş vekA.let foekereııi kabul olun 
ınuş ve Tngiliz HraBı sahasına dahil memleketler 
niBhetine yeııi<len illve edilecek memleketlere tathik: 
edilecek uııl hakkında İngiltere lıüktımetilo teati 
edilen notaların Te Türkiye ile Romanya ara ·ında 
ınevcut 26 Eyliil 1940 tarihli ticaret ve tedivo an
laşmalıırınııı ınerbutları ile beraber iki ay ~ uıatıl
nıa111 hnkkıdc.ln. tel\ti edilen notaların tıltbikine dair 
kanun ı:~yiluısının birinci müzakereleri yapılmı~tır. 
Meclis pllııırtesi günü toplanacaktır. 

MALiYE VEKiLi 
Fuat Ağralı 

Tasarruf haf tasını bir nu tokla açtı 
Ankara 12 (a.a.) - Baş Vekil adına Maliy" 

Vekili liluat A~ralı hu gün aaat 16,30 da Ankara 
llalkevinde 17 inci taıarruf yerli mali haftasını 
bir nutukla a~·ınıştır. ' 

Haftanın açılış töreninde Büyök Millet Mecli8i 
reiıü Abdülhalik Renda O. H. P. genel ıekreteri 
Doktor Fikri Tiizer Meclis müıtakil gurup reiıi 
A.li Rıtna Tarhan ile bir ~ok mebuslar ve riya et 
Cümhur kutihi Kemal ve toplllntı salonunu tamı
ınen dolduran diger davetliler ha;r,ır bulıınmu~tor. 

İngilizler 
Almanya akınında 

Londra 12 ( a. a. ) -
İngiliz hava kuvvetleri 
E:mden doklarına ve Hol
landa dıı bir tayyare 
nıeydaııına ~ıok muvaff
akiyetli lıiicuwlar yap
ını.,Iar<lır. 

B iHiiu tayynrelerimiz 
\islerine dünıuüşlerdir. 

. 
Amerikan 

Donann1as1 2 Japon 

kemisi bat1rdılar 

Va~ington 12 (a.a.) _ 
Resmen bildiriliyor. 

Amerikan donanrnaın 
bir .Japon kra,·öziirii ile 

hir Japon dostroyeriııi 

batırmıştır. 

MOhim bir hırsızlık 'Resmi teblig" iRe ,. t hı·". Ol smı e 121 
UUSU Berlin 12 ( a. a ) - M k 1" ( ) oa ova ~ a.a -

Birinci kfuıuııuu 4 - 5 Alınan resmi tebliği: Dün geceki Sovyot teb-
Sovyet o~phesiııde dün liği: Uuma gecesi Aydm pos

tıılıane:-inde' Afyon trenile 
lzınir katarlarına veril
mek üzere po hllıaııe 
sevk memuru tarafıııdau 

postahane koridoruna bı
rakılan !lO dı\n fazla tor

ba araaınd.a içinde (50) 
bin lira olan torba da 

bırakılmı~tır. 

Sevk menuıru Kamil 
Ege bir aralık muhabere 
odıu;ına girerok 10 - 15 
dakika meşı;ul olınakta 

iken diger tnrafta.n po -
talıanfi hamRlı da torba

lerı taşımakta idi 

Bunılnu ~oııra bir n· 
ralık se\'l• memuru mn

ha btıre odasından c;ıktı-
2ıııda. koridora bırakmı~ 

ohhığa ( 50 ) hin lirayı 

taşıya.n torbayı göreme
yince h~ta:-;ycına gitınekto 
olan hamala yeti., r rok 
sormuş ise ele hamal al 
madığını öylemiş ve bo-
nun iizerino 
dü,en sevk 
polisi vakadan 
etmiştir. 

tel:'\ıo;a • 
memuru 
lınbordar 

Za.hıta hn işe el ko· 
yarak sıkı bir takip tiO· 

nucunda • 60 bin liralık 
torbayı çalanları ıııoy

dana 9ıka1·mış ve pa.rnyı 
çalanın Muglacla aHkel' 
olup teıhi~ edilen Gazi
:ı.ııtepli Muhittin Çoban 
olduğunu -çe pıırnnın Ay
dınd!:l bcrb3r Ali Yılmaz 
ile b()lüştüğiinn tesbit et
mi,tir . 

Ali yılmazın evimle 
yapılan araştırmada hir 
teneke kutn içindo sak
lanan 13 bin lira, Gazi· 
aotepte yakalanan ~lu

lıittin Qobıuıın ü;ı;erirıde 

16 bin lira bulunmnştur . 

Kalnn paranın mor-
daıı:ı. çıkarılma ı ıc;ın 

snç ' ıı Nluhittiııin Ayuı ıı a 

gr•irilt>cogi lı:ıbı• r alın-

ı wı~tır. 

de mahalli savaş faaliyeti 11 llkkannnda kıta-
olınu~tur. 

Atbntikte Alman de
nizaltıları top~ ek tın 27 
biıı 700 tonilatoluk dört 
llritanya vapuru batır· 

mışlardır. Ayrıca. 2 m o· 
lıııfaza. gemh.ile diğer bir 
sarnıç gemisi de hasa.ra 
uğratılmıştır. 

Britaoya h&va kuTet
leri di.in gündüz Alman
ya cen~bnaa , gooe de 
Alm:ınyanın şimal veba
tu.ıına kar~ı yıpratma lıii· 

cnnıları y~pmıştı. Bu hii
cumlarda 2 dii:~man bom-

' 
ha tayyaresi dü.ürülmüş-
tiir. 

Şimal ..Afrikca.da mu
harebeler devam etmek
tedir. Alman ı;avaş ta.y
yıueleri dün gece Tob
ruk limanını, Sidibara.ni 
yakiniııde demil'yolu he
deflerini bombalaıııışlar

dır. 

Britanya hava. kuT· 
'\"etleri 3 - 9 llkkanun 
araınnda 69 tayyare kay
betmişlerdir. Bunlardan 
!l4 ii Akdeniz ve şimal 

A frikada tahrip edilınio· 

tir. 

Ayni müddet içinde 
.Alma.olar Rritanyaya kar
şı ) npılan mohart belerde 
18 t:tyyare kaybetmi,Jer
dir. 

Hiç bir em~H'e olma
dan bu önemli lıırsızlık 

vaka.ıunı meydana çıka

ran vilayetimizin g1tyyur 
J•~mniyet miidürii Ekrem 
H.olas JD ve adli ~ube 

~efı Hü~nii Diııçel'ın ve 
idare şube şefi Ali Ay
k ul' an degerli m iiza lıe
rntleri görülen Oünıhuri
vet müddeiıımumiıi ve 

1 ;ııuavinl_eriuin başarılal rını &evınçıe anarııı. 

!arımız hötün cephelerde 
düşmanla çarpışmışlardır. 

Batı Te cenup batı 

cephelerinin bir çok böl
gelerinde Sovyet kıtRla

rı şiddetli mnharebeler 
vererek ilerlemege devam 
etmişlerdir. Bir çok yer
ler i'gal edilmi,tir. 

6 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 2 tayya
remiz kayıptır. 

ALMANYA 
Ve Sovyetler 
Arasında Sulh mu? 

N evyork 12 ( a.a ) -
Kurbişeften a.lına.n tel
grafa rört1 yük,.ek Sov
yet memurlarından biri 
Alnıanyanın RuBya ile 
Bolb yapmak için sondaj 
yapmakta bnlunduğonn 

söylemiş, fakat Rusyanın 
ancak İıığiltere ve Ame
rika devletlerile mu ta bık 
kaldıktan so!lra sulh ya
pabileceğiai söylemiştir. 

Bir Amerikan şilebi 
batırıldı 

Nevyork 12 ( a.a. ) -
tik seferini yapmakta 
olan Oredon şilebi batı
rılmıştır. ln11arıca bü1ük 
kayıplar olduğn sanıl· 

maktadır. 

Zabıtada: 

Kız Kaçırn1a 
Dalama nahiyesinin 

Kozalaklı köyünden Ali 
kızı 20 yııın<la Emir 
Ayşe Ceylanı ayni köy
den Kamil oğla 338 do
ğumlu Ahmet Ünsal 7.0r

la. kaçırmı~. suçlu yaka
llln&rıık atlliyeye teslim 

edilmiştir. 
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Müzik meselelerimiz ila Küçük Bikıiye: 
. - -

Yazan· Hüseyin Hilmi Bayındır K nd0 sini biliyordu 
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Aydın Tapu sicil 

muhafızlığından 

Yazımda, fik.rlerimi 

yeni miizık telflkkhıi ile 
ıöy lumok istiyornm, ne 
alaturkanın makam! rını 

ne de majorgamlttrı izah 
edecek dogilim. Makıa· 

dım bugüukü müzik da

rumnmuz hakkında hal

kın duyu' Taziyotini iza
ha Ye müzik kültürümü 

müıı temel atılması Çl'ğın· 
da mfü~ik lıaroketltırimi-

zill daha derin küklü · ve 

ıemereli olmneı i~in dü · 
'ündükleriıni bildi~im 

kadar nnlatmaga çalış

maktır. 

Söı başında. yeui mti
sik toltı.kkisindon bahıe-

derken tarafgirlikten a

zami derecede sakınaca
ıımı kaydetmek isterim. 

Bunun i~in mümkün el
dngu kadar ilmi ve en· 
ternasyoııal müzik kültii

riinden ı~ıklaııar:tk yeni • 
diinya medeniyetinde yer 
alml\k gaye inde ola.u 

Türklii<'>iin bir ferdi ııfa
tile kalemi kulla.nac,tğım. 

Tiirk.iyede bn günkii 
müzik maıızarnsının amil

leri şunlardır: 

1 - Meyhane muaı· 

ki 

2 

1 
ıııiği(!) 

4 

6 

Fasıl mm.ikisi 

Klf~ik Tiirk mü-

Halk musikisi 

Yeni Türk mü· 
zik duruma 

6 - Yeui ıniizik kie-

Tesindeki anlaşı lmıyan 

müzik. 

Meyhane musikisini 

izalıa. çr.lışalım: 

Halkın m;kur peşkir 
haTaın dediği müzik halk 

araırna , aygm baygın 

nağmelerile a<;ık ıaçık 

sfüı;;lerile karış ıuı, moda 

olup batarı V6 <l ua çok 
çingene temleri taşıyan 

möıiktir, 

Bu müziğin ne sUzleri 

ve no do seslol'i iizerinde 

müzik değeri bakımın

dan duruıaga değmez. 

Ekserisi beıce itibarile 
t 

birhirlorino lıen7~rler ve 
Aydının sözlerinde çtııgtrno .ugo-

1 
ıunnn izleri •ardır. Jıahiyesinin 

incirli ova. 

Hacı Ali o 

Zehram türkii ü. k'1--
1ap türküsü Te ılah .. lu&
valar bu kabildeudir. 

~ - 1!.,asıl musiki · 

sindeu unla<lıgımızı nöy
liyelim: 

Bu ın iizik OjWf\U I l 

BurjQvazisinın son u,ü

zik kanaatloriııi ta~ıyıtn

ların, yani yarı fraıuıalı 

yarı ' tırklı dn) u'lar au
ıırıdıt o lıuı Ju tarafıudan 

basan rağbet gören m11· 
ı:ıikidir. 

Bu müıikten 
narılar, yirmi sene eTel

kiler gibi ha~ daymnyor
lar Te bn müzigi de do· 
ğup biiyüdürıleri muhitler· 
de uzun ıeııeler dinJeaıe· 

leriııin toıiı ile edindikleri 
alı~kanlık ( duyoş d ... ğil) 
neticesi azıcık duyar"k 
dinliyorlar. 

3 - Klbik Türk mü
ziği.(!) Ben bundan bir 
~ey anlıuniyorum. 

hası kö.çüniin !)ün\eh. mt•v 

kıınde şarll. ıı H a • .il ogrn 

garbeo dülg6r ' g u şima 

ltm 'e cNrnb• .• ol i ltt 

~ııvrili 8 önüu; ·. ar l,. \'~ 

tty•ıı köy ·ı·! J.oc... baA" 

ınevk ıı ıde •nkıtıı yol 

gaı ben topa ı Ahm"t ve 

kis en Hatıı nglu şiınAlen 
pı , ancı lıHfız <'enuhen 

hacı m111ta ı ıle çevı ili 

16 dönüm brla. ve yine 
ayni köyden baldöken 
mevkiinde ,.,rkan kabak-

91 Te muhacir iınnail 

garbea uzun g.,n ~iwalen 

ulib oğlu c•n u b~n Ü Ter
di oğlıı iema1l ile çeHili 
tarla Te yine aynı köyün 
yol kıyısı mevkiıud.., şar· 
ka.n batan tarlası gaı ben 
tir verdi iımıai l şimal en 

muhacır iımail r..-uuben 

yol ile çevrili tula ve 
yine azoı köviit• u ıl dö
ktıo meTkiind" •arkan 

~anim oğlu 1Lli garben 
aavran ,ima1en dtnP oğlu 

Fası) mu ikiııiııcleu a.y- ı mehmet cı•uuben koca 
n bir makamı\ dayannn- 1 mıstan ile çevrili ~a.rla 
yaa bu mu~iki temlel'i· 'ı •im~ir aliain malı ık.en 
nin fasıl mnıikisine na- (0 seue evTel ölıne141la 

zaran daha agır tegaııniıi kuısı t-mir llY Ş • Y e 
ve ıeı iıntd~ttlarının dah" -Ye evlatl· rı "bnını vefat· 
uzun olu'n mndur ki 1\ - mAya k11IJ1ğ' Vf' ahUJo 
caba fa ıl mnıikiai ile din de 25 sen" ~" ve: öl-

moıile amıı mi rH~l kaı ı~ı 

Bir gün bir yerde genç 
hir kızın yazııırnı oku

dum, naz1 •• tnı ve.ra. ıı• · 

r •r lll l idi hi r 1iirlü ha
tırla.yırnıı onıP fakat hn
k "katfln bir ~iıııll. Keli· 
me!erin ru huıııı eınehil- 1 

. n•ek iç·n ıı.,r hiriRinin 
ı ii~tii• d.. dnrmakıa iken 

g .zlıri • tiu öuüntle ideal 
b,r ımı ı a1ıırı hayali can

bnmıştı. Bütün harflerin 
hü»yesirıde çok temiz ve 
cidden ~amimi olan bir 
kalbin h:ır ... kf'tiui görrlüm 
Te sessiz dinledim K<ın

dimi unuttum. Bn mu .. 
hayyel çehre beuim en 
yııkınımdı Onuıl le lıirlet

miş -Ye ouunla ıiiriiklen

mişıim. O deyoı d.n: 

ayni makam, ayni Jiun, 

ayni uııul knJlınıan ve 

ayni dnygnlıırı ifade ed•" 
hu musikiyi fa~ıl musi
kisinden ayıruıaa-a. hı r 

' omine •& oğ l u ali A k al

k.ılJ ı gı buıı ıardım •i m~i r 
al kızı f t- tm rnırıda 336<la 

- cGelowye1t Tfl ya
nımda balnnmayan ey 
ıtt-Ygilinı!. H>tMrtttili\ ıev

gimi hiıyiitecl'k ve ömrti 
mi dolduracak olan ıev
gı l im .. ~ttredt'sin, na ıl

sın bi!miyururn. Bu dü 
şünce ve beyni•lıi oymak

ta olan hu 1müphemiy•t· 
lor o~adar ''cı l'e oka.dar 
bhammülsüz ki. .. Senden 
uzıtk kalmak ve hiç bir 
haberini alam.ımıı k,saniye 
ile .alisenin uymadığı şu 
zamanda. koc" ıoııeler At' 

kasından senin için kuT
Tetlenen Lı~ıe ı imiu ayni
sini seudede iinıi tl e bek· 

lflm k Ö) u yoı· l'll "" in
'4anı Uy le hırpalsıyıcı ki.. 
Bilıyorııın. Belkide seni 
hiç i{Örmiy cı>giw. Bu da
kikalard1t seni flnmaklA 
'aşnyabilirken Ren keudi 
zevk ı •ıt .. kendi Aleminde 
heui gör.memit gibi ola
bilirsin . Yekdigerimize 
olan me11afe u.ıak . Seni~ 

takip edemem. 

ıeb~p(!/ ~ol.ayor .. ve or~.l\~a 1 
bir c l\.lasıK Turk mnzı-

l« c:ısız olauk ölın<1ute 

anın dahi ınırası oğlu 

şerıf aliye kızı Talııd~y• 

gı » gihi Tiirkliikle sağ· 
)Rm vo ii.ı; miiııaMubetleri 

olmıyan bir muıiki çı

kartılıyor. 

- Sonu Tar -

Yurttaş!. 

N ek adar ekerReD yii
zünda okadar güler. 

Ulusal :Ekonomi ve 

A rttırnıa Km umu 

x=-=;s---za 

' kaldığı bun larılıın '' m•ir 

oğlu alinin kuıu emİt' 

ayşeoin 340 yılında ko 

caıız olarak ölmeıil• anın 

dahi mira11 kendisinden 

evvel öleıı ahmerlin oğlu 

aliye "fe yine kerıdiııirıden 
evTel ölnn fatmanırr t\f'• 

latları •eril ali Te Tahi

deye ve şim,ir <•~f u ali· 
rıin karısı eıoinerıirıde341 

senesinde kooasız öloıeıi 
le anın dahi mir:uı olln 
aliye kaldıgrndAn hahıile 

Dflmlarına ytırıiJfln tesri· 
ı lini iııt~dik ·~rınılt•ıı mıı .. 

halline tabkikar ,·aproak 
ö~ere ~~-1~ · 94:1 ıarıbin· 

Bu böyle iken neden 
hal& .. ni kendi istekleri

me -..e arzularıma "öre 
kıymf'tlendiriyo r 11 m de 
bekl11medigim net.ıcı lere 

kar•ı kendimi hı\zırla

mıyorum. H"'yatı.m bn· 

•1eı mew ur gönderilecek· 

tir. 
Bu yederde bir hakkı 

mölkiyet iddiaııuda o
lanlar varH gelecek o
lan memura ve yahutta 
o ıöne kadar d,.ııeJl'iİ?.tt 

~U8 fiş D Ulll ll l' ~ ~ i 1 e 
müracaatları bıldirilir. 

Yazan: A. ERD!]{ 

kadarını ehemmiyetsiz, ş&· 
yet bir zavallı vaziyete 
düşHm büt.ün mesuliy•ı 
benim üzerime yüklen· 
miyecekmi. Kime ne eöy· 
liyebılirim Beoı kıskı'f .. 

rak bağlıyan, hartıketıe
rımi tahdit eden -..e aorl• 
bu ıekle sokan bir mec· 
buriyet ve taıyıkmi vat• 
SerbHt degilmlyim. lst•· 
ıtım yeni bir muhite, 
herkeıio neşe . topladığ1 

yeni bir zemine giremtı· 
miyım. Mahrumiyet •e 
ıefal"t iç;ude degilim kİ· 
Hem diğtır insanlard•" 
neyim eksik ... 

L&kin yapamıyoruIJl 
sevgiJim, olnuyor. M.cı· 

vakkaı ve geçici ey,len•e: 
lere, 9üyiik bir tesirJ 
görölmiyen teıadüfi c°'" 
kanlulllara, a11l TO esa• 
gayelerimi teslim edemi· 

yorum· .A'1anasını kend!IJJ 
bile berrak olarak •1ıo• 
anlayamadııım gizli bit 
kn TVete bağlıyım. B• 
kuv'fetle aııcak mov•· 
zeoemi temin edebiliyot 
ve benligimi tanıyorutJJ' 

lşte genç kızın 'u y•· 
ııl"rı önünde büyük bit 
lıü.ımetle egildim. Od• 
hir insandı. Misafiri ol• 

do~umnz koca dünyıd1' 
nekallar ·kalacağını od• 
pek eyi biliyordu. IJiÇ 
bir emelinin tahakkukll' 
uu gözleri yumulduktt10 

.-onuya bırakmıyordu ' 
daima ıöyledigi ~u idi: 

- «Sevgilim ıen yo1'· 

sun ve bir daha görün' 
nıiyebilirsin. Be·n, bekle· 

ye bekİeye vakıtuz ol•" 
rak senin korkacatm 'fe 

igı·enecegin bir ••kle 1't! 

kalıba benzeyebiliriı:n ' 
Gcizierim, ıon ı,ıgı bek· 
temelde penleleuip k.11 

raya.bilir. Ömrüm, nih•· 
yeti olmayan bu yoluınd~ 
ıonuoa erebilir • Be1•1 

her faideden azade, k•Y' 
bolma11nd"n aiyade T&t' 
lıgile acınılan bir deli d~ 
olabilirim, fakat bunl•f' 
bütün her te1 benee hi9 .. 
tir Te ehemmiyehi11dit• 
Çünki sebep ıen oı111•· 

yacakmuısın. Benim iıt•· 
diğimtle sen degilmislflı 
evet ı"vgilim seni tao•· 
dıtım gihi görecegim ~e 

. ıt'nı , ()}tte Oıde Solll 86VeCep,1 ·· 

-----------------~ Halk Basıme•i .AydıO 
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