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. R~porun ikinci maddesinde 
ıç ve dış aracıların fuzuli o
kr .ık yaptıkları nisbetsiz ka
ZaRcın mütahsillere malledil-
d" • .. 
. ıgı ıfade edilmiş ve verilen 
ııahat ile, birlik haricindeki 
rnüstahsil mallarıyla ortak mal
lara ara!ındaki fiat farklannı 
ve rnutavassılann ortak müs
tahsillere maledilen kazanç 
Paylarını her madde üzerinde 
g?strnek suretile vaziyet teba
ruz ctt• ·ı · · ırı mııtır. 

d Pi~asa nazımlığmdan bahse
cn uçüncü madde, bu üç baş 

tnahsulün birlik haricinde ya
~~la·~. alım ve satım işlerindeki 
ırlıg1n rolünü izah ediyor ve 

lıll ardan beri kavuşulamıyan 
gayeye varılmış olduğunu 

orta.klarına mlljdeleyordu. 
. Fıtvaki Aydın kooperatifi· 

~ın ilk kurulduğu gündenberi 
h aşta Nazmi T opçoğlu oldugu 

alde - bütün ortaklarının bi
~icik erneli, mahsullerini mu
l a~assıtların muhteris pençe· 
erınden kurtarmak ve piyasa-

yb~J bizzat kendileri hlkim ola-
1 tnek ·d· 1 ı. 

. Bir vakitler milstabsillerin 
•ncirle · · · 
). rını pıyasaya mu\&!ene-
ı \'e h . 
•t . eıaplı mıkdarda sevk 
"" rneJrı · · · id 1 . 1 i•nı arz ve talep ka-
l?! e kerıne göre nizamhyabilmek 
le a •adiyle yaptıktan - ve fa-
at üç ay . b' k b. - d det . . ~ı ı ısa ır mu • 

1 • ıçındekı ölçüsüz kazanç
arılc b'"t·· . u un yılı refah içinde 
itçıren -
fekr nı~tavassıtların ısyan 
har ı~de gosterdikleri - toplu 
sırf ebetler• kooperatifcilerin 
k u Ctncllerinin tahakku
c~~a rnatuf olan düşünçelerin 
teıa}ıı .. vle .•meli ifadeleri ve 

ur crıydi. 
Raporun b k 

lara u ısminde ortak-
rın emellerine kavuştukla-

ın rntı·d 
bun J eıi veriliyor ve 
bet unn t~atbik şekilleriyle müs

e ıcel · edil· erı rakamlarla irae 1Yord-.. 

Netekirn· · · 
Ort,kl ' ınçır ahşlannda 

•ran beher k'I · · · ver1·ı ı o ıncırıne e" f• larınd ıat, seı b !s piyasa fiat-
faıla. ani 2 kuruş 20 santim 
. odu- "b· tıccsind gu gı ı, Hbtlar ne-

e trdıakkuk eden 111 
- 30nu ikincid~ _ 

Milli Şef İnönü 

San'at mühendis okulunu ziyaret etti 

Ankara, 15 (A: A.) - R:!
isicumhur İsme ': İnönü bugün 
15.30 da yanlarında Maarif 
vekili Hasan Ali Yücel, tek
nik tedrisat umum müdürü 
genel kurmay talebe müfettişi 
olduğu hald~ erkek san'at 
okuluna gel.!rek müessesenin 
demircilik, marangozluk, elck
trikcilik, tes ıi. edlik ve diğer 
atölyd< r:ni birer birer gez
m:şlerdir. Euradaki san'at 
okulu ve öğretmen kısmı 

C H. P. 
G. sekrterliğlnden: 

Ankara, 15 ( ~ .A) - Önü
müzdeki ders yılı içinCümhu
riyet Halk Partisinden yardım 
isteyen talebeler tarafından 
vaki olan müracaatların tes 
bitine başlanılmış olduğundan 
bundan sonraki müracaatlar 
hakkında muamele yapılanıya 
caktır. 

Ameril{a 
Hariciye nazırının 

beyanatı 
Vaşington, 15 ( A.A. ) -

Amerika hariciye nazırı Kor
del Havvll, Rozvelt, Çörçil 
deklarasyonunu •• umumi tat
bik ,, ıahuında cihanşümul 
umdeler ve " umumi siyesi 
hatlar ,, suretinde tavsif et
miş ve demiştir ki: 

Bu prensipler şimdiye ka
dar bütün medeni milletlerce 
l<abul edilmiş ve bazı memle
ketler medeni milletler ara
sındaki ır:e1eni münasebetler 
sistemini yıkmak ve fesholu
nacak milletlere karşı vahşet 
ve 'barbarlığa dayanan bir 
tahakküm usulü kurmak yo
lunda cihanşümul harekete 
tevessül edinciye kadar da 
şiddetle müdafaa edile gel
miıtir. 

Sovyetlere göre 
Moskova, 16 (A,A.) - Bu 

ıün öğle üzeri neşredilen 
Sovyet tebliği; 

14115 Ağustos gec~ıi kıta 
larımız T ekslin, Smolenks İ5 
tikametlerinde ve cephenin 
Estonya böf ıeşiode anudane 
çarpıfmışl-ırdır· 

: tal.!bcleri ile staj yapmakta 
ve ileride mühendis çıkacak 
olan subaylarımızın işlerini 
ayrı ayrı tetkik ve memnu
niyetlerini ifade buyurmuş· 
lardır. 

Üç saatten faz~a süren bu 
ziyaretten sonra gelen Baş

vekil Ot. Refik Saydam ile 
beraber toplanan halkın iç
ten sevgi ve saygı tezahür
ltri arasında okuldan ayrıl
n:. ışlardır. 

Ruzvelt- -Çörçil 
MilHlkatı Uç giln 

devam etti 
Amisterdam, 15 (A. A.) -

Ruzvelt - Çörçil mülakatı hak
lsıoda Attllee t21.ıfmdan dün 
Radyoda yapılan beyanat 
hakkında İngiliz istihbarat bü
roau tarafından verilen malu· 
mata göre iki devlet adamı 

arasında üç gün sürmüştür. 
Bu mülakat esnasında iaşe 

meselelerinden başkü uzak ıark 
Dekar hadisesi ve Sovyet -
Alman barbı da görü~ülmfiş
tür. 

Vaşington, 15 ( A. A. ) -
Ruzyelt, Çörçil mülaktı otuz 
beş bin tonluk Preinceof Va
les zırhlisinde ceryan etmiştir. 

Riyaseti cumhur sarayı ta· 
rafından matbuata verilen bir 
fotoirafta Ruzvelt il~ Çorçil 
yanyana görülmektedır. 

Resimde şu ibare vardır; 
(Pri!mcesf Vales) zırhlısında 

10 Ağustos 1941 ruhani ayin
dan sonar 

Almanlar 
20 bin esir aldık
larını sUyllyorlar 

Berlin. 15 (A. A.) - Mun· 
tazam ilerliyen kıtalarımız 
şark llölgeıinin bir yerinde 
oldukça fazla mikdarda Sov
Yet kıtalarını muhasara etmiş
ler ve dar bir sahaya sıkıştı
rarak imha eylemişlerdir. Şim
diye kadar 20 bin esir alıa
mıı ve 32 tank 25 kamyoa 
bir zırhlı tren iitinam yeya 
imha edilmittir. 

Türkiye ye 
Verilen lngiliz-Sov• 

yet notaları hak
kında Almanların 

hisleri · 
Berlin, 15 ( A.A.) - Yan 

resmi bir kaynaktan bildi
riliyor: 

f ngiltere ve Rusya tarafın
dan Türk toprağında hiçbir 
emelleri olmadığına dair An
karaya yapılan müşterek dek· 
larasyon hakkında Alman ha 
riciye nezaretinde şu cihet 
müşahede ediliyor ki, Alman 
makamlarının elinde Moloto· 
fun son berlini ziyareti eına-
11nda çok salahiyetli ağzın
dan çıkan ve azami derecede 
sarih ve mü~bd vesikalara 
dayanan deliller vardır. Bu 
vesikalar Türk toprağı üze· 
rindeki Sovyet emellerini 
reddedilmez bir tarzda isbat 
etmektedir . 
Eğer Sovyetler birliği hiç 

bir zaman böyle bir emel 
beslemediğini zannettirmeğe 

uğraşıyorsa, Alman mahfille
rinin kanaatince, bu iyi olmı 
yan bir har~kettir. Sovyetler 
birliğinin Türkiyenin bazı 
mıntakalan hakkındaki emeı! 
leri hala ve daima Kremlinin 
genişleme ve harici siyaseti 
nin ayrılmaz bir parçasını 

teşkil etmektedir. 

300 İngiliz 
Tayyaresi Alman

yaya akın etti 
Londra, 15 (A.A.) - Cuma 

gecesi Almanyaya bava hare 
katına 300 İngiliz bombardı 
man tayyasi iştirak etmittir. 
Sanover, derinving, Madreburg 
bombardımanlarda İngiliz tay 
yerelerine hedef olmuşdır. 

- ·>:•.()•:::: <·-

Pariste 
Komünist isyanı 
Londra, 15 ( A.A. ) - la

viçre radyosuna göre, çar
şamba akşamı Pariste komü
nist iıyan harekeri olmuıtur. 

Polis, bir geçit resmi yap
mak iıtiyen nümayişçiler üze
rine atet açmıı, bir kişi ya
ralanmıt ve on altı kiti teY· 
kif edilmiıtir. 



Kooperatifler 
blrlfğlnln heyeti 

umumiye toplantısı 
-2-

:.:• 11111111 ııııuııııııırıııııııııııııııııııırııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııınıımıım111111111111 ı .... , , , ı ı ı ı c: 
= ' = 
~ Aşık Korkmazın · sazından ~ 
- I : 

l b k \ ==-~ Her gece sürü eşip taciz ıra an 
Rahat yoktur başıboş makamsız bu hav havlardan . e 

= = _ Bıtştarnfı hiriclde - _ Bunl ırın i~engi sona erecek ne zaman ~ 

bin lira müsbet fiat farkından ; Cece uy~.uyu köpekler çalmkta azizim ~ 
- .. = 

(Kardan) her ortağın teslim : Parkta hela kapandı artb kenara sapan=-;=-===--
ettiği İncir mikdarına göre ; Hiçte yok mu sazımıza sözünden sözkatan 
beher kiloya isabet eden bir : Bulunmıyacak mı temizliğe candan tapan 
kir hissesinin ayrıca ortaklara Parkımız da böyle mühmel kalmakta azizim 
tevzi edileceği yine bu mad- = : 
dede gö<Jteriliyordu. - .... =-=_;_ 

Hurdalara gelince; Ortakların ~= Görmez s ıbah toz tfıfanını uykuda yatan 
hurdaları piyasadan 55 santim Ço'c şahit olmuştur s:ıbahtan erkence kalkan ~ 
fazlasile 5,25 kuruşa mübayaa - Biz keselim rr:ikroplara bir ipekli fistan E 
f"dilmiş ve hurdaların ihracı ; Pencerelerden mikroplar dolmakta azizim : 

işinin münhaaıran birliğe tah- : ••••.. ~=== 
sis edilmesi yolundaki bükü- : Dağda b1şlı coşkun sulardır bikes kalan 
metin isabetli kararının verimi E Çağla nada:lır delice gümrah tufan _ 
rlaha ilk yılında alınmış ölduğu : Kalsa s:ıh i psi t. bulunur tarlaya akıtan ~ 
g ö r ü l 'ü y or ve hükumc- ; Pınarlar hep dereleri yarmakta azizim § 
tin bu yüksek k uariyle incir : •••••••• ~= 
müstahsillerinin y:ırım asır- ; Buğday almak için ellerde bir ferman ---
dan beri besledikleri emelle- : Bir kile almak için biribirini kakan = 
rine ancak bu yıl içinde ka- : Görülmfk~e çok işini y:ırıda bırakan § 
vu~~hıkları anla~ı l ıyordu. i Halk da ununu harmandan bu!makta azızım. _ 

Çün ki; hurda fiatını teshit 
etmek demek incir fiatmın 

asğari haddini tayin edebil
mek kudretine sahip olmak 
demektir. 

Bu sebeblcdir ki; hurda ih
racı lisansının birliğe verilmesi 
hususuniaki kararın müsbet 
neticelerini erkam ile ifade 
eclebilmek imkanı elde edilmiş 
bulunuyor. 

Egenin imtiya! 1 ı mahsulle
rinden üçünün fi at nazım lığı 

ve hakimliği rolünli birliğin 

ifa edehilme,i meselesi müs
tah-;il!erin hayatına taalluk 
eden çok mühim bir davadır: 

Dava; miitah~i!in istihsal 
ettiği • maddeleri maliyetine 
göre satabilmesi ve subş iş

lerinde bizz:ıt amil olabilmesi 
davası dı.-. 

Hülasa dava rr üstahsi'in sır
tından geçinen tufeylilerin or
tadan kaldrılması davasıdır. 

Bu gün davanın halJedilmiş 

olduğunu şükranla görüyoruz. 
Alım satım işlerinden alınan 

müsbet neticeler bunun canlı 
şahitleridir. 

Okuyucularıma bir fikir 
verebilmek için gelecek ya

zımda göreceğiniz rakamlarla 
bu vaziyeti izaha çelışaçağım. 

F. Ş. lı'rfaf in 

Muhabir arayoruz 
Gazetenin şehir iç ve dış 

mphabirlini yap r•ak İİZ.!re üc
retli bir muhabir arayoruz. 

Orta tahsilini ikmal etmiş 

olması matluptur. 
' . .......................... • • i Abone şartları i 

: Seneliği: 500 Altı ayılığ ı i 250 üç aylığı 130 kuruş.Jı 
........................ 
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Bir mektup 
Aydının llıcabaşı ve Kepe! 

mmtakalarınd:ı mutasarrıf bu
lund uğu:n zeytinliklerim ve 
nümune olabilecek bir tarzda 
yenid\!n yetiştirmekte oldu
ğum Zafer mahallesi üsfün
d eki zeytinliğim o mıntakanın 
kırbekçisinin alakasızlığı yü
zünden hemen hemen hara
beye dönmek üzeredir. 

Ziraat Vekaletinin ve bü-
yüklerimizin tavsiyelerine u
yarak çoluğum çocuğumla 

yetiştirdiğim malımın bir bek
çmın alakasızlığı yüzünden 
harap olmasına acaba ne gibi 
sebep vardır. 

Sabahtan akşama kadar 
zeytinliklerin içinde dola
şan başıboş sığırlar her türlü 
zararı yapmaktadır. 

Ziraat Vekaletinin ( 3573 ) 
numaralı kanununun 36 ve 
37 nci maddelerinin saraha-
tine rağmen alın terimle ye
tiştirilen mala hayvanlarile 
zarar verenler hakkında ta
kibatı - kanuniye yapılmama
sına bir sebep mi vardır. ya
hut başkaca bir zorluk mu 
hissediliyor. 

Şimdiye kadar müteaddit 
müracaatlarla malımın korun
masını istedim. Kırbekçisine 
ve zabıta Amirlerine sözle. 
yazile başvurdum. Belediye 
riyasetine 27 şubatta vilayet 
kanalile dilekçe verdim. 

Martta yine be~ e liyeye 
şifahi müracaat ettim. Bütün 
bu müracaatlarıma hala müs
bet bir netice alamadım. 

Kanun devrinde işbu mü-

AJma11 

Tecrit kampların
daki isyandan 
UtUrU 41 kişi 
kurşuna dizlldi 
Zağrep, 15 (A.A.) - D.E. 

B. ajansı bildiriyor: 

Bosnada " Pravnik 0 civa
rında bir tecrit kampında 
vuku bulan isyan hareketi 
esnasında mevkuflardan 2Q 
kişi ölmüştür. Diğer 41 mev· 
kuf da divanıharp tarafından 
idama mahkum edilmiştir. 

) Divanıharp Saray Bosnada 
beyanname dağıtan iki ko

Fünisti de idama mahküm 
etmiş ve bunlar kurşuna 
dizilmiştir. 

------------
racaatların semere vermeme
sine hayret ediyorum ve hali 
başıbQş hayvanların zeytin
ilkler içinde dolaşıp zarar 
verdiğini görerek elem duyu
yorum. Zeytinlik komşum 

olanlar da aynı elemi duy
makta. Zeytin mıntakamızda 
uzun zamandır kalan kırbek
çisinin bu muraJ<abasızhğına 
artık bir so~ verilmesini ala
kadar makamlardan yalva
rıyorum. 

Bu mektubumun ( Halkın 
Dili ) gazetesinde neşretme
nizi sonsuz saygılanmla rica 
eder ve hürmetlerimi sunarım. 

Zafer mahallesinde mukim 
Zeytin mustahaili 

Silleyman Sinp · 

16 Ağustes 

RADYO j 
16181941 CUMARTESi 
7.JO Program ve memleket 

saat ayan. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. 

13.30 Program ve memle
ket saat ayan .. 13.33 Müzik. 
13.45 Ajans haberleri. 14.00 
Müzik. 15.00/15.30 Müzik 

18.00 Program ve memle
ket saat ayan. 18.03 Müzik. 
18.30 Serbest 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma19.15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayan 
ve ajans haberleri. 19.45 Mn
zik. 20.15~ Radyo gazetesi. 
20.45 Müzık. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik . 21.40 Konuşma. 
21.55 Müzik. 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajar.s haberleri. 22.451 Müzik. 
22.55/23.00 Y annki program 
ve 1Capc:.nış 

Sovyetler 
Odesanın Almanlar 
tarafından alındı
ğını yalanlıyorlar 

Moskova, 15 ( A.A. ) -
Sovyet istihbarat bürosu mü
dürü Odesanın zaptedildiği 
ve Sevyet cenup ordusunun 
sarsıldığı hakkında Almanlar 
tarafından verilen haberi ya
lanlamıştır. 

Tunusda 
Askeri mahkeme 
oniki kişiyi idama 

mahkum etti 
Londra, 15 ( A.A.) - Tu

nus askeri mahkemesi bugün 
oniki kişiyi ölüm cezasına 
mahküm etmiştir: Bunlar düş
man hizmetine girmek üzere 
Tunusdan kaçmağa teşebbU. 

cürrn ile zan albna alınmış

lardı. 

-·>~~<-

Sovyet tebliği . 
Moskova, 15 (A.A.) - 14 

ağustos günü kıtalanmız Be· 
·yazdenizden Karadenize ka· 
radenize kadar bütün ~epbe 
boyunca düşmanla şiddetle 

muharebeler yapmıştır. Ce
nup istikametlerinde kıtala
rımız " Kirovograd ,, ve 
"Hervomaiık,, şehirlerini tah
liye etmiştir. 13 ağustest• 

74 Alman tayyaresi tahrip 
edilmittir. Biz 27 . tayyare 
kaybettik. Baltık de~~inde 
denizalblarımızdan biri· bit 
dilşman denizaltısını batır" 
mışbr. 
-~.,..,,.,.,..,,..,,.,,..,,...,,..,.,,..,..,,...,.~ 

!Jilmi Tükel matbasında haıulmı1'1 


