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16-liacik&nno Pszıırte~i 194'1 

tmtl7•z ıtahlbl. ve l ' . N Jlcl. 

Fuat şa 11ln Eri için 
idarehanesi 

nitatpaşa. caddeıii .X o. 

AY D 1 N 

FIATI 3 KURUŞ 

Sayı 12' Paz·ardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl 1 

Türkiye ile ~omanya 
'ticaret anlaşmaaı 

.Ankara 14 (n.a .) - Türkiye ile H.omanya ara
ıında akt€'rlileo ticaret ve tediye anlaşması diin 
IIariciye Y ;kii.letinde imzalanmıştır. 

HükOmet Buödau, Arpa, Yulaf 
Fiatıarııı arttırdı 

A.nkara 14 (a a.) - Ha.rbın ve dünya iktitiadi 
huhrsnınıu toprak ürünlel'imiıin yt1tiştiriJmuinde 
kullaoılıın yardımcı maddeler fia.tları üıerinde de · 
lamlı bir artı• hnsnle getirmesini göz önüude bu· 
lunduran büktlmet öniinıüzdeki i~tihsal yılı için 
•kimi attırmak Te Çiftçilerimizin bu aland" faali
)'etlerini bı.ılanclırmak maksadile 10· 12-194:1 tari
hinden itibaren btitün memlekette Buğdııyın fiatını 
ll,51 knro• Arpanın fiatını 11 kuruş Yulafın fiatını 
11,iO kuruş Çavdarın fiatını 11 kuruş Te malılutun 
fiatını 1 l,iO kuru' olarak teıbit etmiş Te lıüku
!rıetce lın fiyat üzerinde mubayaa yapılma~ını ka· 
tar1aştırmıştır. Buğdayın fiatına yapılan bu zamm· 
ln mihıtehlike ve ekınek fiatlarına ttııirini azaltmak 
İçin hel' hald• hükiimetcse gerekli k.ararfarııı alına· 
~aıı ögrenilnıi~tir. 

Ankaradı ıkonomi ıe arttırma 
haf tası monaııbatua tören uapıldı 

Ankara. lf (a..a.) - On ikiD.ci tasarruf Te yedi 
ltıallar haftası mlinasebetile dün ögleden sonra ulu 
bleyd&nıada Ankara'1aki Yüksek okul, Lise TC Or
ta okullı\r tıtlebelerinin Ve binlerce halkın iştira-
~ile büyiik bir toplantı yapılmı~, 1ıtikld maı.ından 
•onra fıhideye çelenk konulmuş, okullar ve HnlkeTi 
ldına ekonomi ·n arttırmanın lüzum ve faydaları 
hakkında nutuklar eöyleıımi,tir. 

Sovyetler 
.\imanları Stratejik 
lloktalardan attık
larını bildiriyorlar 

MoskoTa 1' (a.a) -
l)ravda gn.zeteıinin 'imal 
batı cephe11inueki ınuha
birioin bildirdiğin• göre 
8ovyet kıtaları cenup ve 
Ceonp dofaya intizamsıı 
l.ir surette ricat eden 
~üşmanı takibe devam 
\\diyor. A.lmanlar birçok 
ıtlülıim ıtratejik noktadan 

'tılmıttır. 

Almanlar 
Mevzilerinin yarıl
madığıııı bildiriyor 

Bertin 14 ( a . a. ) -
D. ~: B· nin ögrendigi
ne gure pek af1r kayıp -

lara rafmen Boı,evi.lıler 
12 llırkAnunda Alman 
mevzilerine karşı hiioum
larına yeniden bı.,ıamı•
lardır. Fakat Alman pi· 
yade. ve toı•çnsnnun fİd· 
detli kar,ı koyma faali
yeti aayeı5inde bu mev-
:tileri yarnıağa mn T&ffak 
olamamı,lardır. 

Spor haberleri: 

Voleybol ve 

lik maçları 
Dün aaat 11 de spol' 

tıalıa11nda Çine - Aydın 

futbol bkımları karşılaş
mışlardır. Birinci dene 
Çine takımının Aydına 

attığı 2 golle neticelenmi' 
ikinci deTre de .Aydınıa 

Çinelilere 1 ve Çineli le
rin Aydına bir gol çıkar
masile oyun Çineuiu 1-3 
ralibiytıtile bitmi,tir. 

Bantlan sonra Nazilli 
Sumer·Mendrea takımları 
arasıodaki maça ba,ıan · 

mıştır. 

Birinci devre 1-0 Sn

Litvinof'un SOVYET 
Amerikan Hariciye Resmi tebliii 
Nazırına söyledikleri İki şehri geri aldılar 

Vaşington 14: (a.a..) -
Sovyetler birli:inin Va
•i•gton büyük elçiıi Lit· 
vioof Rıızvelt'le Korde) 
Ho.ll'a şnnları tıöylemiş· 
tir: 
Almanyanın mağlop 

edilmeıi mümkün oluna 
Japonyanın aiiratle hak. 
kından gelinecegine biç 
~üpho etmemelidir. Biz 
şimdi Rusyada Alman 
ordularına öldüriıcü dar 
beler en dır iyoruz. Rusya 
bütün kaynaklarını ve 
bütün kuvvetini Alman
yayı yenmege lıaaret -
mi.tir. 

MoıkoYa l' (a. a.) -· 

SoTyet tebliıi: 
SoTyet kıtalarının Li

oni ve Estrenos u geri 
aldıgı biJdiı ilmi.tir. 

Sovyetler 
ıoın Tahrana ıııın 

Tanklar 

merlilerin lehine netice- ~--~~=========~ 

Tahran 14 ( a. a. ) -
Knvvetli ıtilahlarla teclıis 
edilmiş birçok hafif tank 
lıagiltenden buraya 'el
mittir. Tahran garında 
bulanan bu tanklıu ya
kında Rualara veri le. 
cektir. 

lenmi,, ikinci denede 
MendreRliler lehl erine 2 
gol kaydotmi,len~e de bi
rinci devredeki gollerine 
4 gol daha iluve eden Sa.
merliler, 6-2 ile galibi
yeti temin etmi,lordir. 

Voleybol: 

11,30 da Aydın-Çine 
takımları araaında bir 
Voleybol maçı yapılmış
tır. 

Birinci ve ilrinoi devre· 
leri Aydın takımı kazan
mıştır. 

Nazillinin Rumer ta · 
kımile N asilli Mendreı 

takı.mı arasında. bit' TO

ley bol miisa bakası yapı 1-
mt~ neticedn Sumerliler 
kaıanmı,ıardır. 

İngilizler 
Akdenizde bir İtal

yan kruvazörü 
ha ttrmışla r 

Londra 14 ( a. a. ) 
R eimen bildiriliyor: 

Merkezi Akdenizde 
bir İtalyan krovazörü bl\
tırılmış ve diger bir kru
vazi)r de lıasara ugratıl

mıştır. 

Yurttaş!. 

1ara'f her 
cUrüındür . 
hiyanetti r. 

zaman 
Bugiin 

bir 
bir 

Ulnsal Ekonomi ve 
.Arttırma Kurumu 

Litvinofun beyanatı 

N evyorktan bildiriliyor: 
Gazetecilere beyanatta 
bnlunan Sovyet büyük 
elçiıi Litvinof Japonyada 
dahil oldağ11 halde mih · 
Ter deTletlerini beynel
milel gaactA1erler çeteıi 
diye TaaıfJandırmı.tır. 

Hatırlatabilir miyiz?. 

Bir ay kadar önce hu lıöşeci4te hatırlat
mıştık, fakat hatırlattığımı~ ba mıvzuun yüıe 
eskisi gibi kaldığmı ve dtEişmtdiğini görüyo 
ruz. 

Yint hükfımtt hulv•rındalıi yaya kaldı
rımlarda gtcı gelip gidenlırin ayaklarını, ya
rım biraktlmış betonların vt bu betonlar ara· 
sındaki çamur çulr.urlarının çeldiğini duyu
~oruz. 

Bir şehirde, bir caddenin sal yanındaki 
yaya yolu pldka döşenmiş sol yanı plakasız 
olursa ve hattd bir yandaki yaya kaldırımuı 
bir kesimi betonlu ve pldka döşeli, bir kesimi 
piti.kasız betonlu ve bir kesimi heto1Zsuz vt 
çamur çukuru olarak bırakılırsa ya-
pılmak istenilen güzellilı yarım kalmış dı
mektir. 

Bu durMmla ilgili Belediye ile arsa ve 
yapı salıiplerinin., binlerce lira harcanarak 
yapılmak istenilen şelzir güzelliğinin yarım 

kalmaması içill, artık lıarekete geçmelerinin 
lüzumuna hatırlatabilir 111.iyW. 



Sayfa 2 

üzik eselelerimiz 
Yazan: Hüseyin Hilmi Baymdır 

-~-

Rir aumaralı yazım· 

da meyhane muıikisinin 
donam ve mahirıtiniea, 
Fasıl muıikiıinin rağbet 

Taziyetinden Te dbrece
siuden bir ka\~ ıatırl& 

balıaetmiştim. Simdi, bir 
birinden ayrılamıyan ve 
a"lında bir olan Pasıl mu
siki ile k ili. ik Türk mii
zitinin mahıye tlerini bir 
arada w nknyeseli olarak 
izaha, birbirinin ayni olan 
bu iki gibi görünen bu bir 
IDÜ7.İğin tasnifini il ) Ol'N İ Z 

Te lüzumsuz sebeplerini 
anlatıntğa 9alı~acağım. 

Faıı.ıl musikiıi: Hicaz, 

hüzam, nihavent, hayatı, 

şata.rban, evç, ferahnak, 
ferahfeza, mahur, segah, 
bestenigar. sn.ha maka.m
larıuda bes telen miş ~ar

kıları, semaileri, ııeşrev 

ve saz ıııemaıleri oln.n m ü

ziktir. 

Bu mi.izikte nağme

ler daka ~abu k deği.ir. 

Ses imtillatl arı ve irtifa
ları çok t Lhın-· •i.iller gös
rır. En giir ve oyna& 

sefili kadın hanendeler 
tarafın<lan bile t~ganni 

edilemiyen 32 lik seıli Te 
32 lik iiçlemli s~sler fa-
111 musikisindeki beıtele
rin rnhudur. 

yazıldığı, bazan çabuk, 
hatt& çok 9abuk ıözleri 
nin konduğu görülü~ 

Aleh1mum alaturka 
müzikte ise ne ağır, ne 

~abulr, ne de çok. Ç"buk 
diye hir hareke koymak 
nıulü yoktur, fakaf bu 
harekelerin kuJJanılması 

be,telerin cüft.,leri ildeki • 
maoayi ifade (!) için lii
zamlu olduğu görülmek-
te Te n~t .. kim alıtturkeda 
ch.nl'ke> koy ma kaide8İ 
yokken hareke kullanıl
maktadır. 

- 8ono var -

ilin 

l·ürkiye cümhu
riyeti Ziraat ban
kası Aydın şubesin
den: 

Evvelce arasi alacak

larından bah .. ile bankaya 

borçlaoan ve fak.at gerek 

vade gerekse tediye 

'a.rtluında kendilerine 

kolaylık göaıterilmesine 

rağmen bor~landıkJarı pa. 
raları ödemekten iıtinkat 

edenlere kaı·tı banka ıer-

Bu müziğin be1teleri, bestiıini tamamen kul

lanarak taırn ları henüa 
ritım Ye harekeleri kalak-

tan alınarak çalınır. 

Fasıl ma.ıikisinieki 

bestelerin notadan lıak

kile icraeınt yapan, te
ganniıini ba~aran görül· 

memektedir. Bu beıteler 

her teganni edenin han

çeresine gitre değişen bir 

müzik ahengi (1) ve ritmi 

taşırlar . 

Hnlfı.sn, fa~ıl musiki

Rindek i best elerin h or za

man ayni olan oir ahen

gi ve uiiaıııı yoktur, ka

icleıüzd i r vu osa•Hızdı r. 

h uni musikisi de lı a · 

rı J.elPı : Bıınıi11 l• la 

r ek f' it· lH • tt i'ı ıı 1, n ı m 

atine göıc U l"ğı~ir, baz'ln 

9-8 lik aksak uıullorin 

b1110da c ağır > sözünün 

banka ve maliye uhdesin

de olan ıayri menkulle

ri yeniden aatışa çıkarma

ğa karar vermi,tir. 

Alakadaıların şimdi

ye kadar yıptakları tes

limat tarla Ye ormanlık 

ar .'\Zİuin dekar.na l,fS ve 

zeytinlikler de ağ ç başı 

na 50 kuraş hesabile 

ioar bedeline m"hsup 

edilerek artan p.ıra 

makbuzlarını ibraz eden 

sıt lıipl e rine iade o lanacağı 
g ibi hiç teılimat yapma
mış veya t t> sl i nıal lan 
b u i cn r bcıle,l i rı< k~ fı g .. J 
rı o ı:ı o a 1 ı t! , , fi :ı \' 

noa ı<·ar , ı·~ r 

h.rn ~: m ıı lı · :ı ı1 ı r. }\ ı ·' f'ı 
ye t a l flkn <lar ııı rın nı a u 
mu olmak üzer~ il u otu· 
nur. 

(Halkua Dili) 
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. Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 

Aydın şubeıinden: 

Dosya 11.iktarı 

.MeTk:ii M.2 Pafta Ada Para,!1 ÜJnsi --Köyü No. 
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> (220 > ) > 

112.750 

205.200 

68.4&00 

240.600 
15.000 
45.0UO 

58.130 
2.010 

19.109 

76.300 

2d.250 
68.800 

24:.640 

56.722 

14.272 

Koca yalı Orman ~3.680 

> Tarla ,3.609 

6;{-21) Güdü9lii 
39-1 

Köyhmsrı Zeytinlik 16.200 
(145 ağaç) 

65·6 Knra.atlı 

> > 

67-27 Yaghanlı 

> • 

67-30 , 

6 30 > 

67 30 • 
61-30 > 

, 
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> 
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51.7li 
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69. g H ı1.ydarıı Bapaıııheli 

Hö l. tı k e urnri Tatarlıır 
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Halen Ra ıtka ı-e Maliye nhcles inde olup ,ı : Tvelce bazi eşhas tarafından b6' 

delleriuin bankaya borçlanmak suretiyle ödenmtıı;i taahhüt edilen ve fakat ge· 

rek n.do gerekıse tediye ~a•tlarında göıterilMJ knlaylıga rağml'n ba bedelleri" 

ö ıennıesiu •f (ln alakndarlarca. istinkM olunan yıı k llrJdıt. eTaaf, miktar v• 11•i' 

huımıatı yaıı lı arazinin yeniden arttırma sure ti Je ıtttılm~sına. karar Terihaitti'' 

Arttuma 24 12-l!l4.l ta.rihinfl rıuılayan 9aı' ınha ~üuü s•at onbette Türkif' 

Cümhul'iyetı Zıraat Bankası Aydın 9uhesind~ y:lptlacaktır. 

Arttırma bedeli haddi Jayikinde görülen gayri menkuJlerin kat'i ihalesi e' 
çok ı.rtııranı ı: ü z rin~ yapılaoaktır. 

lıtekliltria belli gtln Ti 11atta Bankara mtiraeaa ! strı ,.e arttırmaya ;ştİ ' 
rak edenlerin de muhammen bedellerin % '7,6 niıbıt rıcl P' y ak<;.o· lerini )' 1' tıf' 
aaları il&a olua11r. 

Halk Basım eYi - Aydın 
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