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Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete :Yıl 1 

Gönouorimizin 
Eşit istekleri 

B. MillET ME liSi TOPlANOI 
Bazı d vl t dairelerindeki 

Bütçe degişikliaini kabul etti 

ı iki Japon krövazörü 
ve 4 asker göklü 

Sovyetler 
ıızd ordunun ilBri 

Giiri.iyoı·nı ki; istek
lerimizi; ortak kadrQsu 
her gün hir hat daha 
artıyor. Yazılarımız. sa-
1ısı gittikçe ka haran dert 
ortn.klarınıızırı fikir bir
liğine tempoluk yaptığını 

•nhyoroJ:. 

Vakıa; Zl\İf iradeli o· 
ılanlnr ıuasında açık Ö~
ltre karşı dudak kıvJran· 
lar istihfaf ve is t ifhaın)ı 
bulnıııuılar, lıaLta arslan
lar gibi kiikroyivoreııle
rin eksik olmııdığını bı
liyoroz. Fakat uınunıun 
havatını "Ve memleketiu 
lll~nfaatlarını ilgilendiren 

i'ler ha.kkınuıık~ yazıla
tımııu ınubitimızde i1i 
kar,tlaınıyacak l~ir iclare 
'efini n bul una bıleceğini 
biç bir ıaın•~ ha~ırımı~
dau geçirın~dıg- mız için
dir ki ar• eırn nmunıi 

arzulara, ilıtiyaı;lara, da
ha a<·ık ifa.de ile halkın 
ıztır~:phrırıa t.er~ü_man ol
ınaktau kendırnı:ıa alamı
yoruz. Bn hareketimiz; 

davalarımızın bir ıiirö 
gönülliisii olduğnnu gi;r

düğümüzdendi~ . . ,.Çünki 
her giin çeşitlı şıkayetler 
dinliyoruz. 

Bizim gifriişiiınüze gö

re; yapılabilir o!~rn ufak 
tefek i1o1lorin ihmal veya 
imhal •edilmesi halkın 
ıızlanma lınkkına kuvvet 
'terir ~ikfn·etloriui hızlan-

' ' .. . . 
dırır. Hatta bonon ıçın-

Anknra 15 ( a.a ) - Büyük Millet Mcdi iııin 

bu giiııkw toplaııtısında bekı\rlar vergisi hakkındakı 
kannn teklıliııin ruzı a oyo alınwusına daiı' olan 
takrir l[tyılıasının lıüıı;e encömenino gelmiş olma~o 

dolayisiJe gori alınmış ve bazı Jevlet dairolerı hiıt

çelerinde <lngişiklik yapılması lıakkıudaki kannn 
layihaları müzakere ve nıünakaleler icrası kabul 
edilmiş ve bir nıe. ele hakkındaki kaııutıun birınci 

maddesindeki müddetin uzatılmaliına Te aııkel·ıik 

kanununun 39 TO 61 inci uıaddelerinin dogiştinl

mesine ve Tiirkiyo - .Almanya ıunsıııılı• imıa oluııan 
ticaı i anla~malann tuthikine Te ecnohi memlt:ket
lerden golen teclıizatın gümrük resminden i ti nası 
müddetinin nzatılmt11:ona karar verilmi~tir. 

• iZ Basvekili 

Mersinden Si lif kege gidip aeldller 
Mersin 16 ( a. a. ) - Baş Vekil Doktor Hefik 

Saydam hu ıa.balı otomobille 8ilifkoyc gitmi~ler ve 
akşam M6rsiue dönmüşlerdir. 

Muölada şiddetli ger deprenmesi 
Mugln 15 (a.a.) - · Mnğlndl\ S ve 14 uılarında 

2 yer sıırımıtıaı olnın~tur. 

2 Ki•i yaralanıııı' ,.e 1G3 E>V ilo 4 okul ve hir 
lıaıtanetlt~ Iıafıt' ha ar olmnştur .. F~zıa. zarar güren 
Yatagan nolılye~iııe vilf\.yetten (100) \!adır göude
rilnıiştir. l\Iarınaris kazasında (40)oYde hafif 3 evde 
fazla lı:u~ar olmu~tur. Milaa kazasında (ô) enle ha-
sar vardır. 

llıdkın dili - Muğlalılara geçmi., ol~un deriz. . 
dir ki idare ıuakin~siııi Ortaklar 
elinde tntaıılnra karşı Japonlar 
knvvotıonınui i teneo halk Köyiinde ckn1eksizlik 
'Sevgisinin bagları çiizü~ .A.ytlıııa eknıok, uıı, 
lür, lıo~nudiyııt çenherı bnğılay gılıi g-ıtla ıusd<l"· 
claralll'. lerinien ne bulurlarsa 

Halbnki bi;ı;İm biricik almak için gelen Ortak· 
emelimiz o dur ki; lıal- lar köyliileriııin anlattık 
lem i:;teklerini açıkce bil- larını, yazınıızııı çoklugıı 
direrok yaralara merhem eeb"bile yarırıa bıralltık. 
bulacakları aydınlatmak Umarız ki dilekleri bu 

e bu snretle halkın sev- gi1n ytıı ine getiril ir. hı z 

'Iİ bağını perçinlemek ' de ttıeq:-;iirlo bize ıw lat
binnetice ho~nndiyet il· tıklarım ) azmak nı cbu 

nır1 nı genişletmektir. riyetiııden knrtuhıru~ . 

- Devamı sahife ~ de - Halkıu dili 

Sovyl~tlerin Alınan

hırı kovaladıklarını 

bildiriyorlar 

Tokyo 15 ( a. a. ) -

Domoi aj ırnn hildiriyor: 

.Mo:5koYa ceplıeıoıiıııl c ki 

Sovyet kıtaJarı ikir r.i 

Almnn tiimı ııi i e (l06) 

piya lo tüınerıiııi kovala

maga devam ediyor. 

Gcn1i batırıldı 

l\Ianil a 15 ( a.n. ) -
Japonlarm şiddetli hii· 
oumlarıııa rligmen Fili
pin a.dalıumda clarum 
eyidir. Bn mi.idılet ımr

fıorla düşmanın (2) kr()

vaziirii batırılmış ve bir 
çok nakliye gemisi ile 
(40) tnyyare tnlıribedil
miştir. Viogaybn de ya
pılau bir a:-keri çıkarma 

teşehhliıii püııköl·tülnıiie· 

tur . Sahil bataryaları 

Vigayhn ve I.ıüzon acla!-u

nın ~iınalirıdskt .Japon 
mevzilerini ıli>vınii~ ve 
tayyareler bomhnlanıış

lardır. Asker yüklü di>rt 

gemi batırılııııştıı· ve di
gor iki gemi hasara 
uğratılmı~tır. 

harekete devam 
ettiğini bildiriyor 

Moskova 15 (a a.) -
dün kızılorda (57) köyii 
işgal etmiştır. Kalinin 

bölgesinde şiddetli muka
vemete ragmen ileri ha
rekete devam ediliyor. 

Japonlar 
Honkonga hücum 

ettiler 

Tokyo 16 ( a. a. ) -
Ka.ulnn'deki Japon kuY
vetlttri diin Honkooga · 
hücum etmiştir. Piyade 
teşekkülleri hava kuvTel· 

lerioin şiddetli bir topçu 
ate.inin lıimayetıinde aı

ker çıkarmaga teşebbüs 
etmiştir. 

· Hatırlatabilir miyiz?. 

Epi zaman oluyor ki Mtmleket !ıastaha
!lesi yolunun yakmda yapılacağım ve halkın 
baramur yoldan lwrtarılacağını duymuştuk. 

Bu /ıaberi duyduğumuzdanberi iki aya 
yakm zaman geçtiği irin, artık otomobillerin 
sarsılmadan gitmesi gerekli olan bu yolun 
yapıldığım veya tamamlanmak üzere olduğu
mı tahmin ediyorduk. Fakat bir /ıasta salıi

binill şikdyeti üzerine mulıabirimize yerinde 
yaplirdığımız incelemeden sonra, o zaman 
söylenilenlerdetı boşuna iimitlendiğimizi ve 
talımitıimizde aldaııdığımızı anladık. 

Mulıabirimiz şöyle diyor: 
Bu yolun yaptlması, Memleket hasta!ıa

nesi kapıstndan başlamış ve henüz 30 metre 
kadarı yapılabilmiştir. Beş gündür bu yolda 
iki kişi çalışmakta ve ancak 12-15 metrelik 
bir yol yapmış bulunmaktadır. 500 kusur 
metrelik bu yolun bu iki kişi ile en az 180 
günde bitmesi nuimkün görünmektedir. Bir 
/ıajf adır kurak giden Jıavalara rağmen M em
le ket lıasta/ıaııesi yolu, gece kaf(vyen yaya 
gidilemiyecek kadar çamurlu, çukurlu ve bo· 
zuk bir lıaldedir. 

Vazif esever doktorlarımızın ve hastası olan
larımızm, iş/emeğe başladığındanberi kaldı
rım görmiyen bu kô.lii yoldan çektikleri miiş· 
kii/dtın derecesini şimdi lıastalıaneye bir defa 
ols1111 gidecekler de atılıyabilirler. 

/!~ili/erin, Memleket lıastahanesi yolunun 
bir an evvel yapılması için harekete geçme
lerini lıailrlatabilir llliyiz? 



Sayfa 2 (HaJkıa Dili) 
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- Selıife 1 d n devam -

Bir kaç giirıdiir ~ebir 

i'çindeki ana yoll ıırın ba 
zı yerlerinin pek ki>tii 
olan durumundan şıka

yet edenleri dinleyoruz. 
Biz de: orı lnr eri hi her 
gün i~indoıı gec;tigimiz 
çamur derya ı halini a 
lan bu yerlerden sıCjra

nıak mecburiye tinde ka
lan •ikayetcilorin hu ha
yat palıalılıgııı<la yorine 

başkasını koyamıyacağı 

topu bir takım elbir:rnci

gini ve kurusu ile degi~ · 

tiremiyecegi t~k ayak 
kabcagzını gözünü kıı;ka
nır gibi korumak iste· 
mesını ve ha dileginin 
yerine gotirildigini gör 

Oç işçi grubu reisi ! 
İdanı edihli 

KoTno 15 ( a. a. ) -

8ovyet ve işç i grapları

mn ela başlarından (3) ü 

yakalanarak idam edil

ıni~tir. 

Huslardan bi ri 22 Lit , 

nınyalıyı fü<l iir ıuiiştür. 

Bıın lar Raıyailan LıtTlln 

yaya g-ö utırilıni~tir . Ban

lar baltalama lıanketleri 

yBpıyor ve LitnnyalıJa

rııı Almanlarla i' birliği 
yapmalarına manı olu· 

yordo, 

medigi için üziıliiJl sız- ı----------

lanınasını haklı görme-
mek iyin bir ıobep bula
mıyoruz. 

Belediyenin bw gibi 
ufak tefek tamiratı ya-

ı>abilecek durumda ol<lu 
ıuou, Belediye bioıı~;ı Ö· 

nündeki caddımin çiçtık· 

Jile kısmının kenarları

na dfikiileıı çimentolar 

"Ye dö.oneo plaka l a r 

için yapıl;rn süsJeuıe mas
rafJa rıun kabartılı ra

kamları araıında mem
leketin ıniihreın ilıtiyaç· 

larınııı da ı: i dorileh ı huesi 

miinıkiio oldngnnu st>y 
liyenloıle beraberiz. 

_J.j"'~rn tezi olmamak ~ar -
tile yapılacak gıizellikler 

i9in ihtiyar edilen feda
kArhkluın yanında hal-

kın ııhhati ve iıtirahati 
namınıı yapılmaıı 18.zım 

gelen iş l ere de yer Teril-

melidir. Uadde Te 8okak
lar i'iudo ilktince köprü 
ba~ınclaki 15-20 m et.ı e 
kareyi geç.miyeıı ufacık 

bir kaldırım hoıuntoım 

ile Ilastahaae ve Yeni 
mahalle furaııu önündeki 
bataklıkların temi.den· 

mesini ve Jıorn.lann g~<;İ· 
lebilecek hnle konulma
ıını pek h izumlu huluyo
ruz. BiiJ ük masraflar 

veya fazla kiilfot lore ih

tiyaç gösterıııiyeıı bu i•
lere el kouıılduğnnu her 
halde gi>rmek h~tiyenlerle 
fikir heraborliginde oldu

eumuzu söylem6'kle bir 
haki katı ifnde ot mı ~ ol n
ruz. 

Bomrnrleri gihı bu ya
~alarınıızın da rueyTe~irıi 
alacağımızı ummaktayız. 

r. ş. Erlaçin 

ilin 

Türkiye cümhu

riyeti Ziraat ban

kası Aydın şubesin

den: 

Evv~lce araııi alacak

Jarıııdan balı~ile bankaya. 

bor9Jaııan Vtı fakat gtıl'ek 

vade gorekse tedi) e 

şartl:trrnda kendilerine 

kolaylık gö~terilmer:iiue 

rağmen borçlandıkları p1' 
ralll.n örlcmo.kten iıtinkaf 

edenlere kar'ı banka ser

bestiıini tamam~n knl· 

]anarak tapuları henüz 

banka ve nıalıye uhdoı:ıia 

<le olan gayri menkulle

ri yerıideıı aatı şı~ çıkarma.

ğ~ kanll' vermiştir. 

Alfıkadarların ~imdi

ye kadar yaptıkları tes

liniat t:ırla Te ormanlık 

sr:ıziuiu dekarına l,50ve 

zeytinlikler do ıığP Ç başı 

na 50 kuru~ hestdıil~ 

icar hodolıH" nuılı.rnp 

0tiiltırek utan pıra 
• 

makbuzlarını ihraz eden 

81lhiplerine iade olunacağı 
gibi lıiç teıliınat yapma
mış veya teslimn.11 arı 
bu icar bedeli ıu kaft gel· 
meııı i~ o la• lanl Hı tl ı ııy

noıı ıcar lwdoli tnl c lıinde 

lnmka nınhta r<lır. Koyfı

yet alakadarların malft. 
ınu olmak üzere ilan olıı· 

nur. 

1 ı a n 

ürkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 

Aydın şubeıinden: 

Dosya Kik tarı 

O insi . Köyü ------ MeTkii No. M.2 Pafta 

4 6 Söke kemeri 

> > 

> > 

> > 

•4 
4-ıi 

llıi 10 

lH, 10 
4 23 

> > 

> > 

,1 > > 

Bıyıklı 4-1 
1-~l 

1-21 

4-39 

Söke .kemeri 

> ) 

> > 

4 40 > 

6-3 Teıieli 

G-8 Ka8aplar 

6 18 > 

7 7 Bıyıklı 

7 8 » 
61-4.5 Yeniköy 

> > 

> ' 

Tatarlar Tarı~ 

)) > 

> Ormaa 

Tarla 

> Orman 
> Tarla 

• > 

(52 af•ç) zeytinlik 

Tatarlar Tarla 

> Orman 

> ) 

> 

Kooayalı 

Bayram beli 

> 

> 

> 

> 

> 

Sarıyer(2!15 • faç)zeytinlik 

> (~~o , ) > 

Koca yalı Orman 

112.750 

205.200 

i8 .~00 

240.500 

15.000 
45.000 

58.630 

2.610 

19.109 

76.SOO 

26.250 

68.800 

24.640 

56.722 

14:.272 

23.680 

6:i-21 ı Güdü,lü 
;i9-1 

Köylımarı 

Tarla 43.609 

Zeytiulik 15 2~0 
(145 agaç) 

ti5-6 Kl\raatlı Köy tımarı 

> > > 

67-27 Y ııglıanlı ) 

Tarla 

> 

» 

55.4:74: 

51.712 

24.064 
> > (21 agaç) zeytinlik i.000 

so. 976 

15-744: 

6.856 

34:-432 

67-30 

67 :so 
67·30 

67-10 

67 30 
69.g 

4 16 

> > 

> 

> ) 

> > 

> > (29 agaç) 

Haydarlı Bayrambeli 

Söke kemeri Tatarlu 

Tarla 

> 

) 

> 

zey tinlik 2.000 

Tarla. 38.784: 
Orman 176.760 

23 

23 

28 
23 
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2S 
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25 
24: 
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22 
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22 
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1'7 
14:7 

14:7 
14.8 

150 
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14:1 

14:2 
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97 

86 
70 
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lOg 
91 

•1 
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90 
91 
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Halen Banka ve Maliye uh'1osınd• olup evvelce hazi e'has tarafından be' 

delJeriuin bankaya borçlanmak suretiyle ödenmt1si taahhüt edilen ve fakat ı•· h 
rek Tade gerekse tediye •artlarında göaterileu kolaylığa ragmtm bu btdellıtifJ 

ödenmesinden alakadarlarca ietink&f oJnoan yakarıda enaf, miktar v• ı•i' 
husuııatı ya.zıh arazinin yeniden arttırma ımretile utılm"sına karar Terilmitti'' 

3 rttı r ma 24 12-194.1 ta· ilıiu e ra~Jayan ç ış:ımbft. günü saat oniette TürJıi11 

Cü mhuriyeti Zıraat Bankası Aydın tubesinJe yapılacaktır. 

Arttırma bedeli haddi layildnde görülen gayri menkollerin kat'i ihalesi e

çok a rttıranın üzerine yapılacaktır. 

ht~klilEı::iıı belli güo ve sa:ıtta. B~rnk:.ya mürac:ıatll\ rı ve arttırmaya ittİ ' 
r k edenltırio de muhammen bedellerini %715 nisLetn<lt1 pey akçtılerini y•tıt' 
walurı iiau oiuuur. 

Balk Basım efi - A1dı11 


