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Yıl: 1 

K o opera ti f ler 
Birliğinin heyeti 
umuıniye toplantısı 

-5-
Birliğin mevzuu dahilinde 

olan incir, üzüm ve pamuk 
mahsullerinden olup ortaklar 
har· · d ıcın e piyasada yapılan 

~lıın satım işleriyle çul, çuval, 
anaviça, sandık ve s~ire gibi 

ıncvzuat işlerine ve yine bun-

I(~· gibi müsbet fiat fazlcsı 
ısturnu) ortaklara ait ol

~ıyan maddelerin muamele 
u~u:;nl?rına ve sonuçlarına 

daır bir k - 'lA .. f d aç soz ı avesını ay-
alı buluyorum. 

h Fiat nazımlığı vazifesini 

1.~~kiyle yapabilmek için bir
hgı'l piyasada daimi olarak 
'!Zır bulunmasını ve icabet-

tiği 2 ı d -b d b aman ar a mu aya a 
ulunrnası zaruretini kabul 

etoıek lazımdır. 
Birliğin piyasada hazı:- bu

lunuşll ortak harici kalan müs
tah ·ıı · 

• ~1 erın mallarım değerlen-
clır.-nek - . f' ti 
1 

ve en musaıt ıa er-
e en ist:fadelenmelerini temin 
etınekt 1 b .. .. f e Jeraber u gunun 
hevkalatle şartlarına karşı çok 
f'assas ve ··.rkek olan menfi 
ıat tahavvüllerinden ortakla
rını siyanet etmek maksa -:lına 
tnatı.Jf olduğunun unudulma
rnasi ic~beder. 
Ortak h .. k 1 .. h ·ı 
ı arıcı a an mu;;ta sı -e . 
b·rın parn ihtiyacını önliyecek 
ır teşekkül in mevcut olma

ması ·· ·· hh . Yuıunden bu gibi miis-
c sıtler p ·b . · d ara 1 tıyaç•arını gı-

erınek İçin mallariyle piya-
sd~Yla akın etmek mevkiinde
ır er. 

Arı ve talep kaidelerine uy
gun<ıuz ı 
kabiı b 0 an harektler müra-

b·ı ırakıldıkca naıım ola
ı ecek b' 

faaı· ır kuvvot piyasada 
ıyet g·· t rı os ermedikçe fiatla-

n normal b. . rne . . ır vazıyet arzet-
·S•ne ımk· k 
B

. a yo tur. 
ırlik 

v,. gerek bu bakımdan 
- gerek kl dış orta arı hesabına 

iş) . ~azarlarla yaptığ satış 
erını 

ve rn muayyen zamanlarda 
te ...... · uayyen evsafta ihzar ve 

·•ıın ed b·ı k f aaı · e ı me bakımından 
b 'Yetinin çer . . . d k. 

ıı Ü çevesı ıçın e ı 

ve v ç .rnahsul üzerinde günün 
aııyef . l mua ın ıcap arına göre 
flleled b l nun . e u unmuş ve bu-
net.c . ) k esı o ara incir mu-

- sonu ikincüie -

Büyük Meclisi 
Su işlerine 50 mJlyon lira tahsisat 

IUl.vesinl kahul etti 

Fuar 
Münasebetile D. D. 
yollarında tenzilatlı 

biletler 
Ankara, 19 (A.A.) - Bi.i

yük Millet Meclisi, tatil dev
resine girmeden önceden ka
bul eylemiş olduğu bir ka
nunla, yurdun muhtelif yer
lerindeki suların ıslahı ve 
sulama işlerinin tanzimi ve 
bataklıkların kurutulması için 
evvelce verilen 31 milyonluk 
tahsisata ilaveten daha 50 

Alman · 
Tayyarelerinin 

Moskovaya akını 
Moskove, 19 (A.A.) - Pa

zartesi gecesi A'man tayyare
leri Moskaya akın yapmağa 

teşebbüs etmişlersede bir 
tayyare şehre gelebilmiş, 
yangın ve yüksek infilaklı 
bombalar atmış~tır. Hasar e- .. 
hemmiyetsizdir. __ .., ____ 

Sovyet tebliği 
Moskova, 19 (A.A.) .- 18 

ağustos günü kıblarımız bü
tün cephede düşmana karşı 

şiddetli muharebelere devam 
etmiştir. Çetin muharebeler
den sonra kıtalarımız Kildu
iseo ş '!hrin itahliye etmişler

dir. 16 ağustosta 25 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 17 
ağustosda 22 Alman tayya
resi düşürülmüş, :ı.ayiatımız 

18 tayyaredir. Gambotları
mızdan biri ve hava kuvvet
lerimiz Baltık denizinde bir 
Alman denizaltısı iki düşman 
nakliye gemisini batırmı1lar

dır. 

milyon lira verilmesine ve 

evvelce teklif edilen havza
lar arasında Anadolunun garp 

'e cenup sahilini teşkil eden 

Akdeniz mıntakası ile orta 

Anadolu ve Dicle havzaları 

ve Sakaryanın bazı kısımla

rının da alınmasını tasvip 

etmiştir. 

Aıneril{ada 
bir bomba Patladı 

Havana, 19 (A.A.) - Şeh
rin ortasındaki umumi bah
çede kuvvetli bir bomba pat
lamış ve halk arasında telaş 
uyandırmıştır. 

AJmanlar 
• 

~ llerilediklerinl 
bildiriyorlar 

Berlin, 19 (A.A.) - E N,B. 
17 Ağustosta tankların ve 
topçunun müzaheretini gör
mekte olan Alman piyade te
şekkülleri bütün gün Dinye
perin ağzında -ricat etmekte 
olan bolşevilderin peşini bı
rakmamışlardır. Hücum eden 
Alman lcuvvetleri küçük Sov
yet dümdar kuvvetlerini ez
mışlerdir. Bitkin bir halde 
bulunan Sovyet askerleri si
perlerden ve sığnaklardan 
kütle halinde çıkarek teslim 

: olmaktadır. Kamplara s~vke
dilen uzun esir kafileleri yol
ları dolduran harp malzeme
sinin ve büyük topların önün
den geçmaktedir. 

.......................... .. ........................... . 
f HA'YIRL~T~~.~~IR MiYiZ ? l 
i ördüğümüz bu, çöplerin çıkanların görebileceği yer- ! 
: " _ve taş yığınlarını~. to~- de de bir kaç çiçek, taş yı- i 
• !andıgı yer, uzak degıldır. ğınları, çalılar ve çöpler bir ı 
: itfaiye yapısının önünde, be- l ·ş bul kt ı • d araya ge mı unma a, ı 
: tediye yapısının arkasın a, ı·rkı· ı t' k 
ı . . manzarayı ç n eş ırme - • 

bitişik bulundugu bır gazıno tcdir. : 

:ı ve bir dondurmacı dükka- Halkın sağlığı bakımından i 
• nına gelen insanlara "saygı- b ı 
• zararlı, zevki a~ımından 
: sızlar helası,, olmakta ve ı 
: kokmaktadır. çirkin olan bu hallerin yok ı 
: Otomobil taksi yerinde ve olması lazımgeldiğini hatır- ı 
: belediyenin önünde trenden latabilir miyiz? ı : { . . ı ........................................................ 

İzmirde 24 saat kaldıktan 
sonra İzmir Fuarında değişti
rilmek lizere D. D. Yollarında 
istenilen yere on beş günlük 
seyahat biletleri 20 Ağustos 
941 tarihinden itibaren her 
istasyondan verilmeğe başla-

nacaktır. Bu biletlerin üçüncü 
mevki 1 O lira 59 kuruş, ikin
ci mevki 15 lira 84 kuruş, 

Birinci mevki 21 lira 8 kuruş 
tur. 

Yalnız 19 ağustos ve 8 ey
i al tarihlerinde ayrıca fevka
lade tenzilatlı biletler verile
cektir. Bu biletlerin de üçün
cü mevkii 150, ikinci mevkii 
234. birinci mevkii 330 olup 
müddetleri gidip gelme dahil 
olmak üzere yedi gündür. 

--l{l!{~~ 

Almanlar ve 
~ Mareşal Voroşilof 

ordusu 
Londra, 19 (A.A.) - Roy

ter bildiriyor: 
Maıeşal Voroşilofun kuman

dası altında Lenin Gradı mü· 
dafaa eden Sovyet ordusu 
Almanların Estonyadan yap-
tıkları yeni hamle karşısında 
harbı•dcrck çekilmektedir. 

Dün geceki Sovyet tebliği 

Kir.giteh ş~hrinin tahliye edil
diğini b ldirmektedir. 

Kinglteh şehrinin tahliyesi 
mareşal Voroşilofun dümdar· 
!arının Lenin Gradın dış mü
dafaa hatlarına çekildiğini 
göstermektedir. 

İstokholmden gelen bir ha
bere göre Peykun gölünün 
iki tarafından ilerliyen Alman 
kuvvetlerinin ltu gölü Baltık
dan ayıran 50 kilometre ge-
nişliğindeki Navugudin·de hir
leşmeğe muvaffak oldukları 
anlaşılmaktadır. • 

Y tınanistanda 
ekmek 

Roma, 19 (A.A.) - İtalyan 
makamlarının müdahalesi sa· 
yesinde Yunanistanın iaşe 

vaziyeti ~on zamanlarda dü
zelmiş ve ağır sanayi ile yapı 
inşaatında çalışan amelenin 
gündelik ekmek tayinini 300 
grama çıkarmağa imkan ha
sıl olmuştur. 



Sayfa: 2 

Kooperatifler 
blrllğfnin heyeti 

umumiye toplantısı 

-5-, 
B11~tanıfı hiriııcide -

a:nelesinden 122 ve üzüm iş
lerinden 385 bin lira gibi mü
him farklar elde etmiştir. 

Bunlardan başka mevzuu 
iie bilv.ıtitı alakalı olduğu iş

lere karşı elde eltiği müsbet 
netice hem ortaklarının çeşitli 
iMiyaçlarınm karşılanmasını 

ten:in etmiş hem de birJ:ğin 

ileri . yıllardaki işlerinin daha 
teknilc, daha reele olal>il
mesine karşılık olarak ayrı'an 
hesaplara 60 bin lira kadar 
bir gelir payı eklemiştir. 

İkinci cihan harbının bize 
yaptığı menfi tec;irlerden bir
lğm kereste işine isabet eden 
155 bin lira gibi bir zarar 
payını kapadıktan sonra ta
hakkuk eden bu 60 bin lira
lık gelir birliğin iş alemindeki 
hercketlerinin müshet bir ifa
desidir. 

Hulasa; .bu.kısmın hasılası, 
yüzde on nisöetindeki ihtiyat 
akçesi ve yüzde on beş niq
betine kad<ı r kabul edilen 
idarecilerin hizmetleri karşılığı 
gibi kanuni mükellefiyet pay
ları ve hesapları kapandıktan 
s~nra, 421 bin Jira gibi aza
metli bir fazlalık arıetmekte
dir. 

F. Ş. Erl•ırin 

I·: .. tasarrıır ~ 
Honosu almak ; . -

- XEND''\ılfZ için tasarruf, E 

1 ORDUMUZ için Çelik § 
Zırhtır. ; 

.1111111111111111! .. ••mmmııın:: ...... $ 

Açık pencereden sızan ayın 
solgun zıya huzmeleri yüzünde 
dolaşıyor. 

Uzun, parlık san saçları 
altın teller gibi yastığın üs
tüne dökülmüş .. 

Üstün :le bol bir gece en· 
tarisi .. 

Yarı belioe kadar açık göğ
sünden memeleri dışarı taşı
yor. 

Bembey"az bir vUcut.. Par
lak dişler. 

Gece mahtap gibi bu ka
dın .. 

• 
Toplanan etekler arasından 

fildişlerine benziyen beyaz, 
do1gun bacakları görUnüyo~. 

Biri ) organın üstüne uzan-
n ı~. 

Altı çift göz onda topla
Dlj or bir anda .• 

Oniki kı•ılcım. 

( Halkın Dili ) 

Kaygı 
Düşmeyor kayğıdan kaleme sıra 
Her hayal denizi nedense kuru 
Gitm;yor mısralar birbiri sıra 
E -;ki geyecın yok her buluş kuru. 

En hücra yerinden bin ses gelirdi, 
Sararmış nedense benzi dağların. 
O eski hastalık gene belirdi: 
Yüz1~de y~myeşil nefti bağların 

Ve yanan ateşler görünmez oldu. 
Artık o dağlarda akş1m olunca 
Ü nitl~r d.!ğişti sevgiler soldu 
B!:ıı!;n~di subr dü:ı neden tunca .. 

;;w;;tt Ci M»5" 

Almanlar 
llört piyade tümeni 
bakayasını imha 

ettiklerini 
söylüyorlar 

Berfin, 19 ( A.A. ) - Bir 
Alman piyade tümeni 17 a
ğustosda Nikolayef mıntaka

sında ~ dört Sovyet c'izü!am:
nın bakayasım imha etmiştir. 

Gece Sovyet bakayası Al
manların elinde bulunan bir 
şoseyi tutmağa teş bbüs et
rr i~ ise de sabah erkenden 
topçu ateşi açı1m 'l ve- Sov
yet kıtalarmın g-:~tendi~i köy 
ve çiftlikler yanmağa başla
mıştir. Hücuma geçen Alman 
piyadesi karşısında paniğe 

uğrıyan SÔvyet aqkeri Alman 
kur.şun ve obüileri altında 

c~n vermişlerdir. Demiryolu 
civarında Sovyet kıtalan tek
rar toplanmağa teşebbüs et
mişlerse de Alman piyadesi
nin ateşi, dört Sovyet t Jme
ninden geri kalanları imha 
etmiştir. 

NO. 37 

Ağızları açık, başlan ileri 
uzanmış.. Yalnız bu kadını 
süzüyor .. 

Bayazıt paşanın yüzünde 
adi bir tebessüm .. 

insanı iğrendiren dudakları 
ve sersem sersem bakınan beş 
kişi.. 

Dışarıda acı acı haykıran 
bir köpek .. 

Bayazıt paşa işaret ediyor .. 
Beş kişi Ahmet beyin üze

rine çullanmıştır. .. Beş kurt 
gibi.. 1 

Diğeri kadının ağzına men
dilini dolduruyor .. 

Karanlıkta korkunç bir 
rr ücadele. 

/,Iİ I /ı n n llf'I/ 
H%:WA .... , -• 

ilan 
Aydın D «: fterdar

lığından: 
935 senesi kazan; ver_Jİsin

den Den;z1i emvaline borçlu 
olduğu 38 Jira 81 l<uru?U ver
miyen Güzclhiar mahallesinde 
rr.ult!m S:>fta Mushfanın mu
tasarrıf o!duğu mez'.dir ma-
hsllede 216 kütük 51 pafta 
553 ada 5 parsel numarasında 
kayıtlı ve 600 lira kıymetin
deki evi tahsili emval kanunu 
hükümlerine tedikan 29 ağus
tos 1941 tarihinden itibaren 
21 gün ır.üddett'e ve müza
yede sur ~tile satılığı çı 'carıl
mı1tır. 

İlk ihalesi 10 Eyhil 941 ta
rihine rast?ıyan çarşamba gii
nü saat onda ve kat'i ihale
si de· 20 eyli'ıl 9-t l tarihine 
müsacif curr artesi günü saat 
onda 'ilayet idare h~ye'tinJe 
icra 1' ılınacaktır. 

Almak isteyenlerin t ~minat 
paraları il.! birlikti! mezkur 
heyete müracaatları. 

(34) 

Yazan: Ferruh Toksöz 

Cüneyt beyin damadı atıl-
mak, parçalamak istiyor .. 

Fakat sarhoş .. 
Diğerleri sap sağlam . 
Kadın~ büyüyen gözlerle 

kocasına, kıskıvrak bağlanan 
erkeğine bakıyor.. Elleri, a
yakları buz gibidir. 

Bayazıt paşanın sesi: 
- iyice hkadınız mı kefe-

renin ağzını? 
- Beli sultanım. 
- Soyun!.. 
Elbiseler yırtılıyor, düğme-

ler kopuyor .. 
Ve sonra çırçıplaktır .. 
Diğeri ~layla gülilmsemekte: 
- Nasıl Ahmet bey .. Beni 

• 20 Ağustos 

LRADYO 1 
2o /8/941 ÇARŞAMA 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans h"lberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8. 45 Evin saati. 

12.30 ProJram ve rr: emle· 
ket saat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15/14.00 Müzik 

18.00 Program ve memle
kc• saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 S erbest 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma19.15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 19.45 Mil· 
zik. 2l>.15 Radyo gazetesi . 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik 21.25 Konuşme. 
21.45 Müzlk. 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans hab~rleri. 22.45 Müzik. 
22. 55/23.00 Yarınki program 
\ e kapanış 

0•~~•ı~•••••••ıı•ıııı•ı.••.ıı~ ••••o •'•~•••• • • ~ 

Şehir haricindeki 
abonelerimize 

Gazetelerinizi her gün mun· 
tazaman posta ile gönder· 
diğimiz halde bazı abone· 
manlarımızın gazetelerini ala
madıklarını anlıyoruz. Vazi
fedarlar nezdindeki teşebbü
sümüzü kuvvetlendirebilmek 
ıçın gazetesini almıyanların 

idarehanemize heman malül 
mat vermesini ehemmiyetle 
rica e::liyoruz. 

:ı:ııı:ı:~ı:ııııııı:ııııııı: 
.......................... 
i Abone şartları i 
ı Seneliği: 500 Altı ayrlığı ı 
J 250 i.iç aylığı 130 kuruş. J 
.......................... 

tahkir edenin cezasını göstc!· 
r~ceğim şimdi sana.. Beğe· 
. . ' nırsın ... 
Homurdanıyor zavallı .. 
Aı navut sakh: 
- iğdiş edileceksin!.. 
Cüneyt beyin damadı bir 

hamlede atılıyor herifin üs· 
tüne .. 

Beş kişi de onunla beraber. 
Kar anlıkta alt alta, üst 

üste .. 
Gür bıyıklı herif bir ke· 

nara çekilmiştir. . Bir elile 
kadını tutuyor .. 

Mücadele kısa .. 
Tekrar yakalanıyor Z<!valh. 
Yumurta şeklinde iki bü-

yük taş .. 
Baygın yatan Ahmet bey .. 
Korkudan büyüyen gözlerle 

kocasına bakan kadın. 

..\,. l;.1sı mır -
. .. .. _ ,_~~~,..,..,,,..,..,..,,.,,.,.,,..,,.,,..,,.,,,,., .,,...,....,.,., 

Hilmi Tükel m;ı/fı;ı."tnda l>asılmı1tır 
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