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Kooperatıııer 
81rlttı l<ongrest 

-ı-
ftnair incir, Üzim Tarı:n 

Satış Koopetatifleri Birljjiniu 
'ılhk teplanbıı --1 l Aioıtoı 
p•ıatleıi rllni ... t .. 14,s ta 
iz · " 
d 

ınır Ticaret odaaında yapı!-
ı. 

Birliiin camiasına airan 30 
kooperatiften yeni ıiren "'-1i-. 
"'• kanuni formalitesi heniı 
ta•amlanmadığı içia 27 koo· 
re~atifin miınessilleri içtimaa 
ttirik. et•i• bulunayorda. 

Ticaret kanununun hllldim,, 
len dairesinde yapılan yokla· 
~aya ve usulen a11lan esami 
~fttrine konulan imzalana 

18Ytaına g&re toplantıya itti· 
rtlc edea lza adedinin niaali"t 
ekıetiyeti doldurdatu anl8f1l· 
clıtından birliöio idare mecliıi r.. • 
eıaı Doktor B. Sabri Akıa 

ri 
1 

Yaaet kGraGsüne ıelerek lza· 

1 
•ra beyanı bot Amedide bu-
~nlbllf Ye ekaeriyetin mevcut 
~dutunu bildirerek konıreyi 
le •re etmek Cl&ere ana mu· 

avelenamenin maclclei mah· 
~~ına tevfikan bir bqkan 
t tibabını 11mumi heyetten iı· 
e11ıiftir. 

b" Koaıre Heyeti umumiyeıi 
" •11 dam tevekkuf ve te

~~dd1t etmekeaizin heman"Tir-
Yede kooperatiflerin ilk te• 

::ı t-.ıaı koyan" lnclrliowa 
8 •t81ili Ye A7dın mebuau 
teİı NllZDii T epçotlunu .ml\t-

A.~arı reia intihap etmiftir. 

1 1 
k1tlar ara.anda kllr•iye 

... ~ en Nauni T opçağlu umu
cliii he1etla hakkında 16ater· 
le Yakın allka ye tevecclibe 
tik'l• tlHcranlannı bey&; et• 
dı.,t•rı •oara celıeyi açmıt ve 
lar ~ kitipleri İ•tihabı yapı· 
d~ndruzn_••enin birinci marl
liai e zılcredilen idare mec-
la •e koatroı karala rapor• 
tıt~nıa oluııuaaaına batlan•lf· 

tla "11tea.tdit kitipler taraf111-
1a ...... t, • p0111 ve e ıle okuaan ra· 

ria •ltealdp .az ••rileale• 
deld lll•lıtellf ••Ynlar lzerin-
te11ae..:.'da.laalan, arı•' ara ve 
•• ie •rı alika ile clinlen•it 
•la~~ t•kllacleld suallere 
k..: t.t •rlar tarafuadan tatmin· 
rere~ ._,.., •erll•elr caretile" 
he)eti 8'aal sahipleri •• ıe~k 
mıiftir. '1•9 1aiye teavir edil-

- aonu iltinchle -

Ruzv·elt - ÇörçiJ 
Bir gemide bu • 

Juştular 
Londra, 14 (A.A.) - . Roy

terin H~dirdiğine göre Alte 
bucin öileden &OOrA rildxo 
ile ilen bir beyanatt• 
bulun orçil ile Ruzveltin 
denizde r gemide b'lUJmUŞ 
ve m6ttefiklerin uirunda ~ar
p"tıldarı bedefl~ri bildiren ve 
istikbalde daimi bir , dilnya 
ıullıu planlannan temelini teş· 
kil edecek esas prea,.ipleri 
ılıteren bir mtişterek lniiliz 
Amerikan deklaraeyonu ha
zırlamış olduklarını ifşa eyle· 

• 
mittir. 

Almanlar 
Bir Sovyet D\"CI 

alayını imha ettik
lerini söyliyorlar 

Berlin, 14 (A.A.) - D. N. 
B. ajanaı limen ı5lii civarında 
cereyan • len mubuebel..-de 
103 incll SoYJet avcı alayı 
Alman lutalan tarafından 

,evrilmit ve elimiu eıir dü· 
şen pek az yaralı müsteına 
olmak iizere t\!man ile imha 
edilmiıtir. 

Sovyet tebliği 

il 

1 
İngiliz uçan 
· kaleleri 

Emdenl, kolonyayı 
i bombaladılar 

Evvelki pn iki biiy6k en
düstri merkeıine endirilea 
·darbelerden bahsedilirken, 
bombardıman tayyareleriniu 

· yapbj't bu hücumların parlak 
earette hazırlanmıt ve cl\ret• 
kar bir ıurett~ icra edilmiş 
olduio bildirame1 tedir. Bu ta
arruılarda bazı l:ıgiliz tayya· 
r:eleri Alman müdafaa tayya· 
releri i1.e karşılatmıı Fakat 
ekaeriıi hiç bir dnıman tay
yaresine rutlamamışbr. 

Uçan kaleler, Emdea, Ko
lonya ve dekaıo llzerinden 
uçmUf • çok y&kaekten bom• 
balannı bırakmıılardar. 

Ucu kaleler demiryollannı 
tay7are mcydanlanm ve en
dtlatri binalannı bombalamıılar· 
dır. · -----

Alman far 
Altmıt lnırillz 

tayyaresi dOşDrdOk 
lerlnl söyltlyorlar 

lerlin, 14 (A.A.) - 12 a· 
tuıtoı sabahının yedisinden 
13 ağuıtoı aabahının yediılne 
kadar olan milddet zarfında 

E 

ıs Ağustos 1941 Cam• 

ftnli~'ltZ 'Bhtbi \llb U. N. Md. 
Fuat ŞDia Erlaçin 

f dareıbınesi 
Mitatp... ca':ddetl No. l · 

AYDIN 
FIATI 2 ' KtlRUŞ 

· Yd: ··1 

· İzmitte · , , , . .. 
Dokumacılık ku•u 

lımit, 14. (A.A.) - l t~ 
maıda a;1lm11 oJaa ıe1 te...,.. 
dokum kurau bu ,nn kaöaa• 
••thr. Bu kana SS bayu 
yaıalmıt ve devam edealerdea 
yirmi lçtt muvaffak . oluak 
diploma al-.,larclır. diploma 
alaalan ~u bayulu• ltirer 
teıl'ih ilediye ledilmiftir. 

lktuat vekiletince Yill7etl• 
mize tahıia edilen tuılhlar. 
dan sekseni dağıtilmiş Ye ge• 
ri kalan yüı yirmi tespbta 
müteakip kutllarda muvaffak 
olanlanlara teyzi edilecektir. 

--..~~ 

Divrik 
Orta okul talebe

leri seyahatta 
Divrik 14 (A. A.) - Nnri 

Demirağ orta okulundan iyi 
derece ile dibloma alan 57 
genç ıeyabata çıkmlfbr. Ka· 
file latanbul ve lamire u;ra-: 
yacaktır. 

-.....~..._ 

Almanlar 
Odesa ve Nlkolaye-
11 v kuşatıldıtını 

blldlrlyorlar 
Alman arazial aahilleri ile Berlio, 15, (A. A.)- o-.-
Manf aabilleri 6zerinde 60 kuvvetlerini , takip ederek ile• 

Moı"kova, 15 (A.A.) - Sov- ınfiliı: tayyareıi tahrip edil· leyen ' Almaa, Romen, Macar 
yet tebliii: naiftir. ___ ye ltalyan teıekklUerinin ta•· 

12 • 13 Atuıtoıta lutalara· Sovyetler yiki altında ıarbi Okruya 
mıı Sakleblm, Smoleaka ye mndafaaaının tamamen 11kıl· 
"e Vlayaçerkof iatikaruetleri11· Finlandiya tebliğini geclkmiyecektir. 
de dlifmanla harp etmişlerdir. Odeaa Romen kıtalan Te 
lir kaç ılln evvel kıtalarımıı yalanlıyor Nikolayef de prk ve ıartan 
Smolenbi tabliye eylemittlr. Moıkyva, 14 (A.A.) - Fin- Alman ve Macar kıtalan ta· 
12 atustoata 43 Alman tay- landiya, Sovyet tay7elerinin rafından aanlmıftır. Bopa 
yar .. i dltllrlllmllştilr. Bizim dobriceye bir akın Y•pbklan· ıarbında mllhim mikdar .. 
kayabımaz SS tayyaredar. na dair 13 Aj"ultoıta yeni dGfmu kuTvetlerinin imhuı 

Bir deni• alhmıı: 15 bin bir tahrik tebliti neıretmiftir. muhakkak bulaamaktadaı. 
tonilatoluk Bir alma• petrol Bqtan baf& yalan olan b11 -, -, 
ıemialni babrm1tlarc1 ır. teblit dlue detmeı. .f ....................................................... i ~~\Tltıcltı ~~l'l 

; HATIRLATA8ILIR MiYiZ? . . 
ı -1 .'Ztr·._ Ayc:bl11a tanınmıı aılelenndea 
ı Ba'1 bot buıa;ılar hergliD •aktad1r. blylk haci lbralıim IMy oi-
ı ıu •akbaa kadar şehir Develer uldıi aibi ıelairde : Ja B. Tevfik Aydaaba~ ö-
! sokaklanncla clolqmakta u· atıalan torbalı ıezmeıaekteclir. IG•ünla ikinci 11ı cllallmll 
ı at o• ~e ıu içmek içi• Bu hayYulan• zararmclaa mlbauebetile rulauua tazilİ 

I• Naıilli klprl et r • f ı • • halk tlklyet et~ektoc:lir. için Ramazan p ... camiia4e 
top1 ... aktad1r. Hayvuıan. iDMalara za· 1'a akpm aaat 22 de uthltt 

Celep -tarları ve manda· rar •ermiyecek tekilde ini· lle't'ltidu · terif elratulaeafl· f tarı ıokaldarcla11 bqı bot b.tlanduılauı lbua ıeldi· 81 aayın lkallumııa t.ilcllriıb. 
ı Jeçirilirkea inunlara aaJdtr- iüai Hawlatabilir miyiz? 1 -- ·I 
.............................. ..................... L...... ----
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Kooperatıııe.r .· - .-. = L R A D Y O 1 
bt~ıı-! ko~gr~~· · ! S E L A M ... 1 

- Battantı b1rtt..'ide -

Tana Sabf kooperatifleri 
tsirİitinia ·.akaat Ye ıayeıi•İ 
i•la edea fıllradaa. ao•r• 
Mflıyan l»iriad maddedeki 
Marketinı faaliyetiae dair ol~a 
1&11•1 rakamlarla· ifade edil· 
••k 1aretile fili •• ameli va· 
ur•tleria bereket 1eyri teba· 
rls ·. ettirilmiş •• , dlrt acne 
enal ortaklanam NJ••• 38'6 
4aa ibatat. olan 16 koopera
~ifla 1'ir ·araya ı•lmeaind•• 
dqtaa birlik ( •uamel .. inia 
dlrlatllil •e bqaada bulunan 
idarecilerinin, bilbula midir 
B. Mulaibin çok temia •• im,anla 
çalıı•alannın semerul olarak) 
bu ılla 20 bin me•cotlu 30 
keoperatifi kendi camiaaı i· 
çiade toplıyabilmek · maabari
yetlae ka•uştutu iftiharla ıa
rDlm&,tür. 

E illnsaa incir ve pamuk 
kısimlerindeki inkitafın sey· 
riade .6rlllen ıilr'at koopera· 
tifcilik ruhunu taııyaalara in· 
fİrah veriyor. idarecilerle be· 
r•ber -ortaklann da ıururunu 
artırıyor, tezahftrlere vesile . . 
oluyordu. 
· Şurada heman kaydetme· 
liyim ki; bu inşirah V4! ıurur 
pamuk mıntakaamın mnstahsil 
mümeııilleri Ozerinde daha 
fazla canblıli rhteriyordu 
çlinkD: . 

· .. Blrlitin bu giln için ittiıal 
m.evıuu olan incir, Üıft111 ve 
pamuk. ·mahsullerinden üçün
cü olan pamutun koopere işi 
daha geçen sene ba,ladığı 
halde umum iatihHlitın (Re-

koltenh:ı) beman yanaı kadarınm 

1 5==- 15181941 CUMA ~ Lltfi 0~~11'~ 1.30 Pregram ve memleket 
Ey klylmla esrarla yllbelen mor clatları saat ayan. 7.33 Mlıik. 7.45 

ı-. · Zlmrlt fibi il.sa.nan yemyefil oyalan,, · f Ajanı haberleri. 8.00 lllbik. 
; · · · .Birer llnll yavua çılpca, ıe•enlerin 1 8.30. 8.45 Evin saati. 
i__ . Bat.ariana koynuada .... Ceanet fil»i . batlan. 1 12.30 Program ve meml .. 

ket uat ayan. 12.33 Mllik. 
'=== Bayra;ımıa kıpkızıl al•• ıaçaa renkleri ~ 1 12.45 Ajau haberleri. 13.00 
:ı:: Habrlabr yardumda açan al çfçekler~ıi. Mlzik. 13.15/14.00 Mnak 

Haaretin yalcıyorken ıeçici alevleri 18.00 Prolram ve memle• 
§ Saadettir eliyorum T&rkiin releeckler~·~ 1 ket saat ayan. 18.03 Mlzik. 
i · · .. ; · İ8.30 Seı:best 18.40 Mllzlk. i Ordumun ıine•inde reçen her bir 'claldkam I 19.00 Kenaqma19.15 Mbtk. 
; Aıkerlik ecatıdır baDa ikinci anam; ~ 19.30 Memlekef uat ayan - -! Gliıllm kabarır bakıp atq ıaçan ·toplara 5 ye ajans haberleri. 19.45 MI· - -i Onlann 16l1eainde uyuyor çDnkl Atamt:. i zik. 20.15 · Radyo ıueteai. - -; .... 5 20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 1 GGnet bat~rk~n yavq, yavaı gönlümde sızı 1 21.10 Mliılk 21.25 Konaqma. 
E Gecenin ıulmetiode -parhyor harp yıldızı; : 21.10 Müzik. 
1 Zaferi• ıon•uz hızı sanyorke'n ruhuma ! · 22.30 Memleket aaat ayan, 
1 Neredeeia timdi ••• ıönlllerln ' ıe1a. kızı. 1 (ana haberleri. 22.451 Mllzik. 1 . .... · ' · ı 22.SS/23.00 Y annld prorram 

§ G6ılerimde daima ıular, dereler çağlar i ve kapını' 
i Benden 11zak bulunan bntna ahbaplar, dostlar i 
1 Gelecetimize tam bir inanla bakerken i 
- -~ Sise ıUlb batından y6z binlerce. selimlar. 5 - -~ Stferihf11r . S. Er"'~in S - = w11111un111nnmnııınııınıı11u111uııııııınunınnn1111Nnımııınn1111111111ın--- ••111111111111111111111111111 

--~~~~~~~---------------------------------
birlik eliae reçmit olmall, 
pamuk mlistabıillerinin diğ"er 

i" i madde mfttahıilhrine kartı 
faikiyetU.i ve müteaanit ha
reket tema}ftllerindeki mef
kQre bakimiyetiai bariz bir 
,ekilde ifade ediyordu. 

Birliie ıirişinin daha ilk 
yıhnda don, kırağı, ba,erc 
iıtillsı ve Mendres ta9kınlıtı 
ıil i muhtelif ve · mftkerrer 
if~ tler yiizftnden mahnıllerinin · 
ylh de 40-50 hatta 60 nu kay· 
llec' en pamuk müstahsillerinin 
iıtihıil vaziyetlerindeki bu 
menfi durumu birlikçe yllzde 

yirmi kabul edildigi . içind~r ki; 
940 yılının teahbftdll olan 10,5 

milyon kilonun 8 milyon ki
l09u: talim eclildijilİe · 11a1aran 

' .. .. • ·- ti' .. tealihGdOn yftıde sekıeni ifa 
edilmit aibi g&te'rilmişse de 
ni•betin ytıkseklftinc &öre 
teılimabn fili veziyeti yüzde 

· 120 yi bulduğu işıkir olan 
bir bakikattır. 

Bununla beraber yeniliiine 
raimen daha ilk yılında he· 
man bir misline yakın bir 
f aslahkla ikinci 941 yılı için 
teahbüt edilen 18,S milyon 
gibi biıyilk bir rakaır ın ifade 

r;;;;~;;ı~~;~··ı 
ı Seneliti: 500 Alb ayılıt 

L250 üç aylığı 130 kurut. f 
....................... 

Muhq.blr ~rayoruz 
Gazetenin .. tehir iç ve dıt 

mubabir'iri yapmak lzere Gc· 
retli l>!r m1ıha~'r •worus. 

C r~a tahsilini ikmal etmİf 
ol.;.asa matl!Jpl~~ 

----------------------ettigi mina birliğia ileri yıl
larda g6atereceji inkipfın 
yeglne unsurunun pamuk mis· 
tahsilleri olaca;uu tebfir eden 
bİr iprettir. 

itte bu sebebledir ki; pa
muk müstahsilleri lauıtuı •• 
rururlarını gizlemeır ekte ken
dileı ini halrlı l;Uluyc rlud.ı. 

.;.;~~~!!l!!!J!'!!'!!!ZL!L!!!!i!'~-~-Rl~'!!!!!!!!'!'!!19!!1!1!1!1!!!1!!!!!'11!E!!!'!!l!!!!!!!!!!!!!!""!~~!m.!"!!'!!!!"!!!!!!!'!!!e"l!!!!!!!!!!B!!!~!!l!!!!!!1!!!!!!!'!!!1!!!1!!11!B!L~X:lll!!ı!ıı- &~!!!!!REYl!!!ll ... 
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••• 
.. A YI>IN'DA· 

: .. " . . . 
~ynı ıec .. 
!{am'aza'nı>aşa cami~iııin a~·· 

kasındaki evlerden biri .. 
Havuzun karşıaında ba1ırlar 

Qstllnde oturan sekiz erkek 
' • • t plt neı e ıçıyor .. 

K&,ede çingenelerden m8- · 
' tetekkil bir aaı heyeti .. 

Kıvrıla kıvnla oynıyan rak
kueler. 

Ellerinde, albn tularla t•- · 
1 1 

rap ıanu . ilki çocuklar .. 
Çılsıa bir etlenti receıL 
Cine~ beyin damadı Ah· 

met, miıafirlerini ağırlamak 

içıa boJ bol emirler. _şA~u~· ' 
makta.: • .· 
Mlnd~lerden biri~deki iti 

hı)Jklı, lor~;~İ y~~ü .~d~~ . 
azmanı . yerinden kıpırdadı: 

- Zahmet etme Alamet 

Cüneyt BeV 
N O. 315 Yazan: Ferruh Tokaöz · 

bey .. Ei~ miaafirmiyiz .. 
. - Aman pqa bauetleri .. 

Zahmet . detil, bir ıereftir bu 
bana. 

lri bıyıkla herif bir kabka· 
ha aalıveri7or: . . 

- Amma yapbn hal. 
Sonra sikinin eliaden tarap 

ıt>ardatını alarak ilave ediyor: 
- Şer-:ff oe Alamet ~jt: · ·· · 

1 Ev ıahibi de kaldırıyor ka· 
debini: · · . · ~ 

- Şerefinin ~ ·pap~·· 
· Ve o••· iliinc1, lçOnfi iİlh .. 
kadehler takip elliyor· 
. Bot . sok lllarda- laavhyan 
bir 'k~ .eneti klpek. . · · 
. Suyu• f1talblan ,.,.-hlaaedea .... 
tqı9ı .. 

--------
Ve., içki sofruı .. 
Batır:ırt, batırdıkça · aıka' 

gelen, qka reldikçe bol bol 
nlra ıawran aarbotlan. 

Meze tabaklan .. 
Boı sahanlar .. 
Tambur seslerinin çılıın 

Ahenıl.. 
Rakkuelerin kıvrıla kınıla, 

clhe eline aıçr•Ylf'· 
Ahmet bey, taraba bir tir

li doymak bilmiyea koca 
bıyaldı herife diniyor: 

- Bayazıt pqa lauretleri 
ltarb · pek net'eU ılrlnG· 
yorlar. • · 

Y ıhtık yılatık aıntai'ak yay
van bir aeıle cevap veriyor 

iieri: 
- Tabii değil miya! Aynı 

eyal-.tinia ıizin gibi mtlatuna 
,ah11lannın meclisinde bulun
mak cidden b&ytlk bir ni-: 
mettir. 

- Aman pqam .. 
- Ôyle· dejil mi Hamu 

bey. 

Qjieri sarbot, uy~ula bir 
seıle tudi~ etme;e Ç&J191yor: 

· - _Beli efeaclimill.~ 

Gece yanaa.. 
Saatler rittikçe ilerliyor. 
Havuzdan 111lar" laavatİ• 

t•mıiyeler: ~zdikten 10nr• 
;, '" .. 

pkırblarla dursun ••Jllfl ıse-
rine d&tOyor. " 

,. .. 
- :fr•a.ti l~r -• . _____ ...,..,.,.r 

'ii;L;/""'ni1t"eı matbasında t>aiıımıtl'' 


