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19 Ağustos 1941 Sah 

lmtiy1tz sahibi ve U. N. Md. 
Fuat · Şahin Erlaçin 

ldarebanesi 
Mitatpaşa caddesi No. 1 

AYDIN 

F'IA Ti 2 KURUŞ 
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Kooperatifler 
Birliğinin heyeti 
unıuınlye toplantısı 

- ·>:-ı --!' <· -
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P~rnuk iılcrinc gelince: 
Btrliğin pamuk muameleıi 

d. 'k ıı re değer derecede 
hli.iıbct neticeler vermi,tir. 

h' 153 bin lira ribi yüksek. 
'r gelir rakamı ile ifade 

cdil-n b ~f· ı· h ~ u 'la ı g.! ır, mun a-
~ıtan kooperatif ortaklarının 

endi mahsullerinin verimidi:'. 

lık Mücıaeıclerine filen yakm-
.K'Österen pamukçuların bu 

v.erın:ıli hareketlerinin nctice
•ıdir ki; yüzde 5 ortaklık ıer;aye Payı ve yüzde 2.5 Ay-

h~n ınilti bankasına iştirak 
lSt " L 

~sı "arşılığı olarak avanı 
•uretile c1a" a evvel açılmıt 
~lan 1'eıapları kapatalmıt ve 

.u. •uretle emekıiz ve külfet
•ıı olarak " hayat sigorta11 
ta1'aiti verir gibi veya taaar-

~f· ~-n.dığına para kor ribi " 

1 
nkıntılerin sahibi olmuı

. ardır. 

Birliğin bu mevzudaki ba
,b~nlarının en mt\himlerinden 
..... d 111 e ıumerbankın doku-

ma fabrikalarının pamuk ibti
Y:<:ııu kendi ortaklarına bir 
I .11

' Zarar qetirmekıizin mi· 
•~ıt fartlart t k ırşıhyabilmit 
~ 11latdır. M·Jamelenin ıek-
ın~ ga b 1 k re u başarının mem-
e c.t hesabına kir kaydcdil
lllcsı bir cınritabii~ir. 

Birl' ;r.· in l 16ın menuu dalı lindeki 
c: r, Gıtıın ve pamuk gibi 

l"llahsu.tl · .ı erırı-.en b~ık~ alıp 

:~:~tiı .ına~delerin ve ittiral 
r. ıd l 1 tlerın her birisi iıc
ın e 

... , , ayn ayrı durmıyarak 
.. ııyef k •d l nı halinde mutalea 
L etek olurıak yine milıbet 
11enı d ı 

•iıb • (\lrura hak verecek 
•lııı;ttte yillcaek bir netice 

1 uu ıörllrüz 
Birli-· . 

rne i•n madde itibarile 
be v~uu.rnuı haricinde olmakla 

raoer 
ortalıtı muamele bakımından 
•rae darla •ilkah olan itler 

ın ' ın haıt evzuat meıeleai en 
t,ı a gelen bir it olarak mil-
i" ~· •dileltilir. 

tır •• .. "' h,, uı.umcUlerin ve bil-
ıa p 

haı .. 1 •nıukçuların çuval ve .,,, ık k . 
nın ita anavıça ihtiyaçlan-
fiataad r•ılanınası evvelki piyaıa 

'" k -çn aıaıı olmaa1a 

- sonu iki11<"id~ -

Varşovada 
Bugünkü yaşayış 

Berlin, 18 (A.A.) - Ana
dolu ajansmm hususi muha
birinden: 

Vartovada kın bir müd
det kaldırr. N!nhim hasarlara 
r<ğmen hayat normal gidişini 
alm ıştır. Fiatler dehşetli yük
selmiştir. Bir çift ayakkabı 
yüz Türk lirası, bir yemek on 
Türk lirası bir paket sigara 
dört Türk lir ısıdır. 

l okanta~ara &idenler işzal 
kuv\ eteri mensu.>larıdır. 

VariOV ıda O~UZ Türk var
dır. 

Bunlar hallcr:nden memr: u
t iyd gösti!rn.iılcrdir. Bir 
Tt:rk fırını şehrin iaşesincle 
mühim rol oynamaktadır. 

Üçyüz bin Yahudinin göz 
altında tutulduğu Gettoiyu 
gezdin. Gnttoiyun kendine 
mahsus bir hükumeti, • tram· 
vayları, taksileri ve elektri1< 
santralı vardır. Ôlllm nisbeti 

Sovyetler 
Almanlara ağır za
yiat verdirdikleri
ni iddia ediyorlar 

~; oı·. ov.-, 18 (A .AJ - Sov 
yet emniyet istihbaratının teb-
l!ği: . 

ŞiddatJi Sovyet mukaveme
tiyle karşılaşan Almalar mu
harebeye mütemadiyen yeni 
cüzü tamlar göndt•rmekte ve 
bunlar harp me) da .. larında 
eriyilp mahvolmaktadır. Bir 
k~ ç gün evvel 262 inci tüme
nin iki alayı tamamile ezil
mi~ tir. A~ni tü:nenin diğer 
a!ayı tcchıutının yüzde sek
ıer,ini kryıp \'eya inha cdilm
işi tr. 

- ..._.,. --..... 
Sovyetler 

Nikolayef ve Ksl
kooy'u tahliye 

ettiklerini 
bildi rlyorlar 

yUkacktir. Her gün üçyüz ki- l\~oskova, 18 (A.A) - 17 
tının öldüğü tahmin ediliyor. ağustos gUnil anCidane muha

rebelerden ıonra kıtalanmız 

Nikolayef ve Kıidoyoy şehir-
J a pü Il Ya lerini terketmişlerdir. Niko-

Bl rman ya yolunu layefdc gemi inıaa~ tezgah-

ı lan berhava edilmiştir. Onaltı 
keserse Dglltre ve ağustos gü~U on doku7. diiş-
A merlka tedbir man tayyaresi düşürülmüş-
almış olacak iür. Bizim zayiatımız oniki 

tayyarcdir. Karadenizde de-
Çun kin, 18 (A.A.) - Roy- nizaltılarımız iki biiyilk Ro-

ter: iyi malumat alan mahfil· 
men nakliye gemis ni batır

ler Japonyanın uzak şarktaki 
mııtır. 

Sovyet ordusuna taarruz et- _ ---------------
mek niyetinde olduğu hak· büsllndc bulundkları takdirde 
kındaki ıayiaları açığa yura- Çine bu yolun mUdafaaıı için 
cağını tahmin etmektedir Çin İngiltere ve Amerika llzım 
menbalarına sröre Japoalar Bir- relen tedbirleri almakla meş-
manya yolunu keımek teşeb· guldur. . 

.......................... .. ........................... . 
i , HA'YIRLAT_!'-~~IR MiYiZ? i 
ı Etrafını otlar, dikenler iimlı •• yereceğinıiz cum- ı 
ı blirümüf, kaide mermerleri huriyetimhı:in, onuncu yıl f 
ı

1
ottan ıörO.nmllyor. Büyllk kita- anıtının bu hali beni mllte- ı 
hedeki yazılar, buronz harf- e11ir etti. ı 
leri dil18nce1iz eller tara· Anıtlarımız d1ı1rumlarile, ı 

ı fından kopanla koparıla .. Ay- ıelecek neslimize Türk ktil- i 
{ dın balkı onuncu cumhuri· türDmftzll qılarlar. Anıtları- ı 
i yet ... , : . dan co . · mııın ve bilha11a Denizli-iz- ı 
ı koılukla . . . , . . . , . . la- mir caddesi illerinde olan ı 
: dı ., ıeklinde okunulamıy•· u cumhuriyet " anıtamı"zın ı 
ı cak hale gelmiı, tarih ye- her ıaman için çok temiı ı 
ı rindeki buronı harflerden ve muataaam bulundurul- ı i bir taneıi · bile yerinde yok: ması laıı~g•ld~ini hepimize J 
ı Uğruna canlarımızı verdı- hatırlatabıllr mıylz? ı ..... ( ................................................ .. 

Şehrimizde 
İlk pamuk mahsulü 

Kooperatif ortaklanndan B. 
Ah mel İı: cktenka tarafından 
ilk pamuk mahsulünün buıün 
pamuk tarım satıı koopera· 
tifine hslim edildiği haber 
alınmışt ı r. 

· Kızılay 
Eşya Piyangosu 
Kızılay cemiyetinin Aydın 

merkez reisliğinden aldıgımız: 
tezkereden anlaşıldığına göre 
15 Ağustos 9U tarihinde çe
kilmek üzere tertip olunan 
"~ya piyangosu keşidesinin 
görülen Jüzum üzerine 7 cylul 
941 iilnüne bırakıldığını sayın 
okuynculanmıza bildiririz. 

-tl-c>-i•-

İngilizlerin \ 
Denizlerde tayyare 

faaliyesli 
Londra. 18 (A.A.) - Hava 

teliği: 

Dün öğleden sonra avcılar 
refakatinde bir tayyare te
şekkülümüz Manş açıklarında 

bir dilıman petrol gemisine 
torpil isabet ettirmişlerdir. 

Gündüz avcılarımız Mant 
ve Fransız sahilleri üzerinde 
birçok harekatta bulunmuılar 
ve yedi düşman avcısını dO
ıürmüşlerdir 

bütün bu harekltta iki 
tayyarcmiz kayıptır. 

Afrikada 
İtalyan - lnglllz 

harbi 
Kahire, 18 (A.A.) - lngi-

liz ortaşark tebliği: . 
Tobruk mmtaksında düı

man ıiddetli bombardıma•
Jarda bulunmakta ve lnıiliz 
keşif kollan faaliyetleriae 
clevam ederek düşmana mll
temadiyen kayıplar kaydet
tirmektedirlcr. Hudut mınta'· 
ka11ada normal ketif faali
ye~)eri vardır. 

~ 1 

il Bir tasarruf ~ 
1 Bonosu almak ! 
" KENDiMiZ i~in tasa~111f, i 

1 ORDUMUZ için r Çelik i 
Zırhtır. . : 
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K ooperat lfleı· 
blrllğlnin heyeti 

umumiye toplantısı 
-4-

- B11şt1trıtfı hirincide -

bile gllnfi g:inüne temin edil
mesi ,nkranla ifade edilmesi 
IAıım gelen bir harekettir. 

Bütün 'e"e içindeki eme
iinin mabıuUlnG kabsızbk yfi
zftnden tamamını olmazsa bile 
bir kıımmı kaybeden ortak 
harici müstahsilleri görmiyor 
değiliz. · 

Onların çektiği iıtirap, bizi 
takdir hiılerimizi izhar etmek 
vazifesini ifaya davet eder. 

Burada teessürle ifade et
mek meburiyetindeyim ki ; li
zOmcü kardeşlerimizin taah
h6tlerini ifa hususunda giis
terdikleri ihma!e rağmen re
rek gCSz tqı kara boya gibi 
•alzeme ile kükürt, potu gi
bi ihtiyaç maddelerini millait 
fiattarla üzüm müstahaillerine 
temin edilmesi ve batta bu 
mevzuda ortaklar payına Ye
levki cllzi olsa bile 8· 10 bin 
lira I<adar safi bir gelir payı 
ayırma11 ayrıca kayda tayan 
olan bir mu,ameledir. 

Birlijin şarap imalihndan 
ve bllkGmetçe vazife olarak 
tevdi edilen ker..te itlerinden 
6n&m0zdeki yıllarda mtlsbet 
netice alabilmek için ıarabın 
istihsali iflerinde daha teknik 
ve dahı rasyonel çabt&lmua 
ve iç pıı zarda iatihllkini41 
11izam1an ııaıi ye yerli kereı
telerimiz üzerinde vaktiyle 
yapılan etütiln bir kat daha 
kuYvetlendirilerek tatbiki neti
celerinin faydalandırılması im
klnlarınm bulunabileceğini tah
min etmemek için bir sebep 
yoktur diyebilirim. 

F. f. Erlaçln 
11!!! 

r 2 

Ne çaldıjı belli olmıyan 

çingene g&ruhundan bir saz 
hey~ti.. :ı 

Suyun aai onlannkinl baı· 
bnyor .. 
~c~ il&hi bir htızllp .,.gibi 

ltalutauz aemadan yavq ya-
,. y~ae akıyor. 
~~"-hadan kınlan yaldız-

lar. ~ .. 
,. Saat ubabın biri. 

Aydının ... k tavanlı, qup• 
bal,, rumbab hanay)afUUD 
biriaclen ıokata araıır~ dl:-
ktllea aarbof airalan: ..... 

- Doldur aiki .. 
Batka birinin ıesi: 
- Kamil hatunum kıml.. 

Kul k•rban olayım aanal •. 
Sonr• tuh bir kaclıa- kah· 

kabua: 
- Satol efendim. 
Ahmet· bey ıallana aallaaa 

•Yat• kalkıyor: 

Bir tavzih 
16181941 tarihli nllıhamızda 

:z:eytinlerimizin korunması hak
kında bir okuyucumuzun mek
tubunu netretmiştik. Bu ne,
riyatımız Ozerine meseleyi 
tavzih eden zeytin bakımı 
fen memurluğunun mektubunu 
aynen dercediyoruz: 

.. Filhakika mektup sahibi 
tarafından iddia edildiii gibi 
3573 sayılı zeytincilik kanu
nunun 14 üncli, ve tatbikine 
iit nizamnamesinin 27, 28 nci 
mı. ddelerine gCSre zeytinlikler 
içtrisinde ba,ı boş hayvan 
gezmesi ve zeytinler içerişinde 
ağıl kurulması yasaktır. 

Bu memnuiyeti temin ede
rek köyllinün malını zarardan 
kurtaracak olanlar da, zeytin 
bakım teıkilita memurla.ı.ı, 
fehir hudutları dahilinde be
lediye memurları, köylerde 
ise muhtarlardır. 

memuriyetimiz tarafından 
zeytinliklerde kontroller ya
pılmakta ve batı bot bayvan
hakkında zab t varakaları 
tanzim edilmelite iae de me· 
muriyetimize lit zeytin mın

takalarının iki kaza, ve bun
lara batlı mllteaddit nahiye 
ve &cay lflbi genİf bir ••haya 
inhisar etme•İ y\lzlndendir ki, 
aynı mıntakada sık ıık kon
trol yapılamamakta ve maal
esef bazı k6y muhtarlanrı1n 
da vazifeıini yapmadığı g6-
r01mekte ve hayvan .. hiple
rinin de bu muvakkat ıerbes
tiden mllstabsilin zaranna is
tifade ettiği anlafılmaktadır. 

Mart ayı içerisinde memu
riyetimize •ifabea mtlracaatta 
bulunarak bay•ın tabribabn· 

· dan tiklyet eden mektup sa
hibinin şiklyeti naz lndikkate 

.ez 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
K1ymeti 

Lira K. Adet 
3188 75 54 Muhtelif cinı evraki matbaa 

Villyet lıuıual idaresinin 1941 yılı ihtiyacı olan 54 kalem 
3188 lira 75 kuruş muhammen k1ymetli evrakı matbaası 
tabedilmek llzere eksiltmeye konulmuttur. 

Taliplerin 4/9/8U tarihli perşembe günll aaat 15 te ihale 
edilmek &zere 20 glıı mllddetle eksiltmeye koaulmuttur. 
Fazla malumat almak iıteyenlerin her g6n Villyet daimi 
encOmen kalemile hususi idare mlldlirllljiine ve eksiltmeye 
i,tirak edeceklerin ı6zii reçen gOnde Vilayet daimi encllme-
nine mliracaatlan Hin olunur. (33) 

JQ 23 27 31 

----------------------------------------------
alını ra.k civar köy•ere ııkı 
tenb batta bulunulmuş ve bu 
t~nbihata raimcn akli te· 
kilde hareket eden hayvan 
sahiplerinden 18 kişi hakkın
da muhtelif tarihlerde zabıt 
vara kalan tauzi.-n edilerek 
mahkemeye tevdi edilmiş
lerdir. 

Mektup sahibinin iddia et
tiği gibi müteaddit miiracaat
lanna hükümet dairelerinden 
cevap alamamış deiildir. Bili
kiı yul,arada arzedildiji gibi 
şif ahcn yaphj1 mllracaatıarda 
kendisine elden gelen kolay• 
laklar g6ıteıi1mif, gerek ıey
tin~· lik kanunu ve gerekse 
tatbikine lit niza.mnamenin -
hayvan yaaağına Ait madde-
leri liakkında ishdiği izahat 
ver.lmittir. Zevtincilik kanu· 
nunun tqkilibmız tarafından 
si•tematik bir ıeililde tatbik 
edilditlni, bununla beraber 
zeytin sahiplerinin hayvan 
zayiatandaıı tamamen kurtula
bilmeleri için gerek beledi
yenin ve le :ekse köy muh
tarlannm da aynı titizliği g6s
termc ıi lizım oldutunn arze
de~ken ronıuz ıaygı:arımıa 
kabulün& rica ederim. 

p:es 1 s l!!L 

J_RADYO J 
19181941 SALI 
7.30 Program ve memleket 

saat ayan. 7.33 Miizik. 7.45 
Ajam haberleri. 8.00 M&zik. 
8.3018.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket aaat ayan. 12.33 Mlzik: 
12.45 Ajana haberleri. 13.00 
Miizik. 13.15/14.00 Milzik 

18.00 Program ve memle· 
ket ıaat ayan. 18.03 Mllzik. 
18.30 Serbest 18.40 Mlzik. 
19.00 Konuıma19.1S Mlzik. 

19.30 Memleket sut ayan 
ve •janı haberleri. 19.45 MI· 
zik. 26. t 5 Radyo pzetelL 
20.45 Müzik. 21.08 Ziraat 
21.10 Müzik 21.25 Konuşm•. 
21.45 Müzik. 

'22.30 Memleket saat ayan, 
ajana haberleri. 22.4S Mlıdli. 
22.55123.00 Y annki Pl'Ofl'&ID 
ve kapanı' . · 

-r 

------------------~--------------.._ __________ . Ayni evhi auız koridorla· 
rırı korkak adımlarla ıeçea 
altı hayalet .• Cüneyt Bey 

NO. 38 Yazan: Ferruh Tok.az 

- lıtirabat buyurmak arzu 
edilir mi pafA hasretleri.. Ya
tağınız hazır. 

Diteri 11zdıp yerden cevap 
vermete çalıımaktadır: 

- Ha.. Nud dedin. . ayu• 
mak mı?.. Sahi yatal~ pyn. 

Sonra yerinden kalkınata 
çahtıJOr.. " · 

iki utak kol•• ginn ... 
Y &YAf yavq merdiveni t1r

man1yorlar. 
Kaime tabtdna flc:arbaL 
H~zneclen pnltdarla tqan 

ıu •• 
~~ aıo bir kAiaatl .. 
Rakkaıeler dqıl•lf-
Çiaıenel•r ctar aokakl..:da 

kotar ıibi ilerllyor. 

K6peli: ulumalan .• 
Birkaç ba1kat 11eıi. 
Ve aonra zulmetleten bir 

tabiat 
~ alnıı hafif 'bir g~ce rlz

rlnle hqardıyaa yapraklar. 
Sea uda yok bqka: 

/\y, m~ztarip bir Atık ıibi 
.arımtrrak gl9aılannı .. daka
yor yeryllzüne. 

Y atata uzanarak ıızmıı. 
Seı ıada yok. 
Bir tek bulut g&ıilamİyor 

•emada. Gece ıilzrln: 
- Seviyorum, aeviyruıal 
Diye :Uçlura bıçlnra atlı

yor. 
Bir aut sonra. 

Ellerinde 'lusa aapla kanca· 
lar. 

G6zleri bir çift kıvılcım. 
Riya ve biyanet tatıyan, 

alev . parçalan rlbi .oniki g&s. 
Saat ıababıq ikiai. 
Harem d~re,lnin kapg104-

dikiliyorlar. 
En inde Arnavut Bayud 

pata. Arbamcfa bet yardak-
dll. . . ' 

Kapa, rıardamadp ıeuiıce 
·açdıyor.. · ~ 

Hayaletler dalıyor içerjy~ .. 
Derin bir ıeslidik .• 
Ahmet bey, keaik ho~lta· 

larla uyuyor~· · 
Yanın.la kan11.. 

- A r4-aaı ,,.,. -____ :._ ~-- ,... .. .,,,,.. ... ... .... ... ~ 

Hilmi TIJlıel matba.ında bHılmı,tıl 


