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Ankara 16 ( a a. ) -
O. H . P. Umumi heyeti 
bu giin 16-12 1P4.l i!~at 
15 le reis vekili Seyhan 

nıebusali Ilinıi Urau'ın re
i~liğinde toplnıım ı' t ı . 
Ruznamtıde ilk madde o

larak Milli korunma ka
nun an un ı•, i5 ~e 65 
inci m:ı.ılıle le ri n i ıı degi,. 
tirilm<>si lıakkıudaki ka
nun proje~ine d~ir . daha 
• vvel tt•,kil edılrnıt bu
lunan pal'ti komisyonu
nun mazbatası Tardı • 
Celsenin açılmaınnı ve 
geçen toplantıy& ait za
bıt hulft.a uıın okunma
•ını ıniiteakip k<'mi11you 
lllazlın.tası mü:1.aker eye 
tnevzn ittilınz edilmiş ve 

lüz alan bir çok batıp. 
lar le ilgili Tekillerin 
be1anatı'ldao sonra nıu. 
bata ile birlikte madde. 
lerin teshit e<lilıni~ hnlo
tıan eıaslar rttislikçe u
ltı.uwi heyetin reyine arz 
olnn muş ve bu esasların 
llY-nen ve iıt ı rl\kla kabul 

edildigi anlıı~ıl~ı' .~ ı r.' 
"V'" ak tin gecikmesı uzerı. 

ile rmrnaıııede bulunan 

di~er mt'ddeler gelec.ek 
l toplantıya bırak.ıla.rak ıç-
6 llıaa son verilın1 ~tır. 

Moskova 
e· ~adyosunun Sovyet 

harel~iıtı kakkında 
~övledikleri 

•• 
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Mo~koTa 16 ( 9 •8 )

~oskorn rudyosuuu dün 
'lt~am lıildinli~ine gfüe 
~ovyat birlikleri Moıko
\'a ceplıeıinde ilMi ~are-
~tıtlorıne dQ"ı\m etmışler
~ir. 300 kamyon, 80 top 
bir çok lıa;an topu bii
tiik mi k taroa kauçuk 
'lınmıştır. 35 inci Alın· 
~n piyade tümeninin 101 
1tıci o.layı yok olma.tor. 

c L > ınevkiiude .Al-
"ıanlar 3500 ölii vermi~ 
lir. Bir çok kamyon ve 
~lltık karşı koyına topu 
1Ctinam edilmiştir. 

Siogapıır 16 (a.a.) -
lngilz telıliJti: 

Japonlu Scı,rauh da. 
hücuma kalknrn;ılar ve 
agır ka.yıp1 ar bahasına 

arazi kazaıın11~lardır Se
ganh mn cennbuuda ~üç 

bir arazi ic;incle ~ıddcli 

çarpı,malar devam fi tli
yor, vaziyet karı~ı ktır 

Dun l!"'olhntnn da bazı 

faaliyet olmnştnr. Hon · 
gong tan yeni bir haber 
gelmemj~tir. 

AL l' AN 

Mahfillerine göre 
sovyet ilerleyişi 

Stokholın 16 (a. a.) 
Alman mahfilleri ~ark 

eepheıinde RuRlanıı yap 
tıklar taalivetiıı oldukc;a 
büyük olduğunu kabul 
edi,or. Bu f•ı·di ret hak-. . 
kında şöyle d"tıiliyor: 

Bu Iı :ırf'llrntler tali e
lıemruiyette<l ır. Şu veya 
bu ormanın veya hir şe · 

hrin torkt•dilıne~i lıir şey 

ifade elm~z Ehemmiytjtli 
olan nokta kı~laınnk İ<; İn 

nıünıuip yerlerin t ntül-
ınaı:nuır . ' ' 

Rus mukabil kıtaları 

kıüaklar iizedııe bindi
rilm i ş top bataryaları, 
tayyarele, kayakçılar ve 
bilha ~a Alnıan tankla.· 
rına bombalarla lıii cnııı 

eden ıivariler tarafıadan 
Y•pılıyor, 

Sovyetler 
Ve Klin meydan 

Muhartbesi 
Mo"lkova J6 (a.a.) -

Klin ve Gan m~ydan mu· 
harebesin'de Almanlar 13 
bin ölü ve yaralı Ç't rmiş
tir. A imanlar hıı mııha . 
rebede iki hın lrnwpuı, 

122 taıık, 120 lıvvaııtopu 

1 

ve 250 mitralyo.t: . ~ay
bttmıştir. 

Moı.korn 1 Ü (a. a.) -· 
Diin geceki ~foçyet tebliği: 
15 ilk kfuıundl\ kıtala

rımız ılii1nıaula hiitiin 
cephelerde lıarhotıııişlor 

dir. Bııtı ve cenuı> batı 

ceplıcl e r i ııin bua koaim
ltwinde ~iılüctli çarpışma 
lar olnıu~tıı. 

Klin, Fol na ~ a, Dtıdi· 

Joho ve Holıaro·lipak tlü~

marıdaıı geri alııınu~tır. 

İleri lıarekoti deYaın edi
yor. 14 ilk kaııuuda (24) 
alınını tayya"i talı • p e· 
dilıni~tir. Hiziııı kaybı

mız (7) iayyared ı r. 15 
ilk .kaonn<la Moskıwa ya
kııılarında yapı lan bir 
hava muharebe~iude (6) 
Alman tayyarclli dü~it 

rül nı ii~tü r. 

sovyet tebliğine ek 

Mo~kova 16 (a.n.) -
Sovyet tehli~iııe ek: 

Moıakova cophe ·inin 

hir k siminde bir gündo 
(24) taıık (9) zırhlı oto
mobil (18<;) kamyon (54) 
havan topu l"e hiiyi.ik 
sllyıda talı~idat alınmış

tı r. Donez <wpheıııindo bti 
yiik 8a~· ıtlil kamyon vo 
top ele geçirmi~lerdir. 

( Tuta) h())geHiııde çete 
kıtahın Alman rnahal ı i 

kamrgfılııııın telefon Çflll · 

beri ıı i ktıtitu i~ !er vo lıii

yük b~ı· n akliye ve cop
lıane kolunu ele geçir

mi~le rdir. 

Amerikan 
ıuan meclisi 

Salahiyet Uıyihasını 

kabul etti 

Vaşington 16 (a.a.)
Aya.n meclisi a<llı~ e bn

ciimf'ni harp zamanında 

de vl t>t rNsı H.ozvelt'e 
r~vJ,n.lfl<Je salftbiyotler ve 
ren kanun layihaımu ka
bul etmiştir. 

Berlirı 16 ( a. a. ) - Yarımadasına asker 
Doğn cephesinin bir çok 

keı1irnleri0 Je yapıla a 
ınev:1:ii savaşlarda düş

man diin de büyük ka

yıplara uğramıştır. Al

man hava ku.-vetleri Si
vastopol yakınlarında n 

(Voroşilof grıtp 9evruin

de hedefleri bombalamış 

ve büyiik s:ıva• Eştoka 

tetekkiilleri ile kara mu

lıarohelerine iştirak et

mi~tir. 

Şimal afrikads Tob-

rugun bntı keıiminde 

yeniden elıemıniyetli mü

dafaa 8avaşları olmuştur. 

Bir karşı hücum esna

aınd:ı Alman , İtalyan 

kıtala.rı ehemmiyetli düş-

ınaıı müfrezelerini 

ın ı ~l t:• rdir. 

yen-

Biri Tıığ General ol

mak iizere yüzlerce eıir 

alınmış v~ pek çok düş

man tankı tahrip edilmiş 

voya ele g~çi ri hni şti r. 

Alınan ~:uao tayynreleri 
Tobruk limanı tesi8l•-... 
rini ate~e \'ermişlerdir. 

Mısırın ş:ımilinde e

beınruiyetli bir yolu ka

Tıı~agı olan Agdo ~ay
damnada lıava taarruz 

ları yapılmıştır. Rir Al· 
man deniz altııı hken

deriye a~~ ıklarında İagi

liz kra vazör te,kiline 

hücnm euerek. bir lngiliz 

ktıra•özörünü 

ikiye ayırmı' 
batırıuı~tır. 

oıta da 11 

ve hemen 

Hakikat İngiliz hava 

kuvvetlerinin Alma.n ko 
yuna ve batıda iş~al al· 

tıııdl4ki m"mleket le r e 

yaptıgı akınlarda. düşman 

bır bomba tayyareı:ü kay· 
betmi,tir. 

çıkardılar 

Singapur 16 (a.a,) 
Büyük kayıplara uğra

tılmasına rağmen Japon
lar Malaka yarımadası

nıa şimal batısında bir 
noktadan ilk müdafaa 
hattımıza girmişlerdir . 

Seganh'ııı cenubunda 
şiıldetli mnhareler oluyor. 
İngiliz kuvvetlerinin şid
deUi makal"emetlerine 
rağmen eayca üstün olan 
J apGnlar ağır ba.aıyor. 

İngiliz kuvvetlerinin 
büyük kısmı daha geri
lerdedir. 

Hollandalılar 
Japon mıntakasına 

asker çıkardılar 

AıaJy& 16 ( a.a. ) -
Ne,redilen ltir teblig Ho
llanda Hindiıtaoı T• do· 
nanmaaının İngiliz bor
no~u nda bir J apoa imti-
1aalı mın takaıııııa aıker 

çıkarıhıını bildiriyor • 
Hollandalılar motorlu bir 
kaç Japon gemiıine el 
koymu.lardır. 

Yurtt~l. 

Eline geçen şeyin kıy

metini bil. 

lu•f bozgoncnluktur. 

Birikmit paralarını e

liade tutma. Bankalara 

yatır ki i•leıin. İflerimiz 

geni.lesin. 

Ulusal Ekonomi ve 
Aı·ttırma Kurumu 
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e el )erimiz 
Yazan· ffiiseyitı /filmi Bayındır 
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},asıl musikisi <lenilen 

müzikte bu surotle s .ıbit 

bir ka.ide. izlik, kararsız
lık şahsilik hakim ba-

lunmaktatlır. Ve bu çetit 

b9steler zaman ve devir 

ge~likçe ele alrndıkları 

zamanki ritim ve alıeıık 

duyuşuna göre ~~ı\lınmak
ta Ye tcgauui edılınek-

tedir ki taşıdıkları c Ma

zi• kültürü aıılaşılama

maktaJır. )fazı faınl mu

sikisi dog<latu devinin 

yaptığı tesirini koııdisin 

den Nonrakı devirlerde 

katiyen muluıfıom edo

miyecek bir alıenk, ritim 

ve hareke karışıklığı ve 
kaideı;izligi içinde bulun

makta vo kendisine ge
lecek ic;in bir tleğer ,·e-
rilmoıncai gerektigini an

lanlatmalrtadı r. 

lfaml mutıikisinde u
suller: Bn ııınzigin ağır 

akıak, aksak, iıfer ak

ıak' sengin semai, sof'yan, 

çift. sofya.n, cnrcina ve 
denhındi illıh.. usulleri 

ve ta hiat luuliselcrmin 

hareketlerinden yalnız bi

rine ~i>l<loki tle"\"oııin aı r

ıında giden arabın icat

gerdesi olan • aro;1; vez· 

ni > niıı usul Te nhenginıt 

uymRktauır. Yani deniz 

dal g:,ları m n kıvrılarak 

-akışının tempo. u, yerleri 

iDleten bir ordunun yü

rüyüş temposu, bahar 

rüzgurlannın velıla rda 

biısedilen csis tcmposıı 

fasıl ınu1:1iki inin tempo 

usulünden uzaktadır. l~a-
• 

ııl ıumıiki~ıııiu temp ıısıı, 

yalnı1" deve sırtnHla ara.
hın huIUugıı 2 hin yıllık 

hi ç degişınok ve yeuile•

mek iıtemiyen bir teın

po<lnr. 

Fa-.ıl musikisinde giif

tcler: 

1 - ~"'irlrntin aldı bii
tün neşvei tabıııı bu gece 

2 Koklasnm snçla-

rrnt 

3 - Gı"ı•n cana gel
di bir yerdeo sesin 

4 - Kumru gibi ıe

•itelim can ·ana 
5 - Ninniler söyledın 

uyutt.un beni 
gilıi sayıu bir lıayli 

olan bu ~ trkı giift~lerinio 

a11la~ılın:ı"'ı, mahdut hir 
Hıuıfııı hıuJudııuu •ıeçmiş 

degıldir, hu ~ar kı an 1ilz 

Tü ı kte bır Türk hıle an 
lamıı •ııış ve. öylomeıuiştir 
Bu, akşam weyh rneleri
ııin, çelengir ımfr11larlnın 
ıniidavimleri t:ırafıııdırn 

yarı anlaşılan yavau lafl ı 

ıniiziğiıı nytth ta l.:::llmeı-ı 

için emek lııncamıdı:, boş 
ve faydaııız<lır 

- Sonu var -

ilin 
' 

Türkiye cümhu-
. · z· 1 h rıyctı ... ıraat aıı-

kası Aydın şubesin

den: 

Evvelce arazi alacak

Jannda.n balı ,. ile b.uık .' :ı 

bor~· la.11 arı ve fakat gon~ h. 

vaıle ğoreksd tedi, e 

~artlarında kendilerine 

kolaylık gö•terilmesiue 

rağmen bor\'.hrndıkları pa
raları ödemekten istiukil.f 

eduıılere karşı haııka ııer

bestiıiııi tamamtın k ul

laııarak taıı•ıları henüz 

banka ve maJıye ulıdetıin · 

ılo olan gayri ıneııknlle

ri yeui<len ıatışa çıkarma

ğa karar vermiştir. 

AIU.kadarlann şimdı
ye kadar yıııtıkları tes

limat. taı la •o ormanlık 

ar1t;ı;İuiıı tlek rıııtl l ,5 lira ve 

:.1oytiıılikler de ağ ~ ba~ı· 1 

rıa 50 kuruş heımhıle 

ic H · bedeline 

edilerek arta11 

makbuzlarını ibraz eden 

sıthiplerine iade olanacağı 
gilıi hiç. teılimat yıqnna
ını~ veya teı:ılimat ları 

bu ioar bedclinfi kafı gel
memi~ o ı aıdnr<l.1111 d ıt ay· 
rıoıt. icl\r b~deli talebinde , 

banka ınıılıtar<lır. Keyfi
yet altı.kada.rla.rın mu.ltl 
mu olmak üzere ilan oht· 
nur. 

(Halkın Dili) 

1 l a n 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 

Aydın şubesinden: 

Dosya 

.N o. 

46 

. '4 
4-4 

11410 

11! 10 
4 -23 

Sôko kemeri 

> > 

) > 

> > 

> > 

> > 

> > 

.MeYkii 

Tatarlar 

> 

> 

• 

Oiıısi ---
T arla 

)) 

Orın, a 

Tada 

Ormau 
Tuta 

> 

)[iktarı 

M.2 Pafta 

112.750 23 

205.200 23 

58.~00 ~3 

240.iOO 23 

15.000 
45.000 

58.6:30 4. 1 

4-1 

1-21 

Bıyıklı (52 ag •ç) zeyt.ıulık 2.310 

19.100 

76.300 

2t>.250 

68.800 

~4.64:0 

56.722 

14..272 

2;J 
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25 

24 
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22 

22 

1-21 
4.;~9 

4 40 

Söke kemeri 

> 

> 

> 

Tekeli 

Kasaplar 

> 

> 

> 

Tatarlar 

> 

> 

> 

Koca yalı 

Bayram beli 

Tarla 

Orw"n 

> 

> 

> 

> 

> 

1 

16 
15 

6-3 

6-8 

6 18 

77 B ıyıklı 

» 
Yeııiköy 

Sarıyer(225 ğaç)~f'yt i nlik 

78 
61-f5 

> (220 > ) > 

> > 

6 )-21 l Güdü'lü 
J!-l ! 
t>G-6 

67-27 

67 :~o 

67 tlO 

67 30 

67-30 

67 30 
69.g 

Karaatlı 

> 

Yaghanlı 

• 

> 

> 
, 
> 

Hdydarlı 

Koc~yah 

> 

Küy tımarı 

Köy:ıınarı 

> 

> 
, 

> 
, 
> 

Bayram beli 

'16 Söke kemeri Tat&rlu 

Orman 23.680 

'!'arla 43.609 

Zeytinlik 15 200 
(145 ağaç) 

Tarla 

> 

» 

zeytinlik 

Tarla 

> 

> 
, 

55.4.74 

51.712 

24.064 

2.000 

S0.976 
15-7,i( 

6.656 
34:-432 

2.000 

11 

12 
25 

zeytinlik 

Tada 

Orman 

38.784: 15 
17G. 750 • 22 

Ada 

1(8 
147 
U7 
147 

14.7 
14:8 
150 

151 
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14~ 

142 
3 
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97 

66 

70 
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91 
91 
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90 
91 
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Halen Banka ve Maliy e uhdesinde oll.lp OJVV~lce hazi eşhas hrafmdao be' 

delleriııin bn.nkaya borç lanmak suretiyle ÜUdlltnflRi t:ıalılı öt edilen ve fakat ge· 

rek vade gerekse tediyl'I ~a,.tlanndıı. göshri !e ı; kolaylığa ı agmen ha bedelltriı> ~.· . ., 
() lttnmesiuılon a lakadarlaroa istinkaf olunan yukanda eYaaf, miktar ve sal 16ll 

hu~n utı yazılı ar~zinin yeniden arttırma. ımrct iJe eatılm sına karar Terilmitti'' 

Ar ıtı ı ma ~·l 12-19-11 tarihine raslayan çarş•mb& günü saat onbe,te Türkif' 

Cümlıııriyetı Ziraat Baukaeı Aydın 'ubesinde yapılacaktır. 

Arttırma. bedeli haddi layiainde görülen gayri menkullerin kat'i ihalesi e' 
çok lH ttıranın üzerine yapılac'lktır. 

. ti· 
lsteklilorın holli gün ve saa.tta. Bankaya mür~r.n.r. tlıırı ve arttırmaya Jf 

d 1.~r rnk t•ılıınleri:ı de ıuulıa•ı uı n lıedollt;riui % 7,5 ni~botn e pey akçelerini .. 
l 

'1:~ 
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uıal .. rı i flh olur.ur. 

Balk Basım eYi • Aydın 


