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Kooperatifler Birliğinin -heyeti 
umunıiye toplantısı 
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Pamuk 102100 10200 
Kük" 184000 18400 
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y k 4200JO 41950 

b. I~ arıdaki cetvele nezaran 
ır 1- • 

tığı gın °rtak!ar hesabına yap-
net' rnuarneleden hasıl olan 

ıceye - .. k kd te . gore gere na en 
vzı d'I rn e ı mek ve gerek ser-
ayı~· hesaplarına ilave edil-
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ları muamel~ler. 
2 - Eirliğin hükmi şahsi

yetini alakalandıran ve hası
lası münhasıran birliğe ait 
olan muameleler. 
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20750 

Ortaklara 

Lira ----111000 
85000 

153200 
8100 

357300 
inek ve gerek Aydın Milli 
Bankasının hisse senedine sa
hip kılmak suretile her üç 
nevi mahsulün ortaklarına 

357300 lira gibi mühim bir 
para Ayrılmıştı! . 
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Ü ~r 122000 

---
. ıurn _ 122(0 16500 93300 
ıhtiya 38:>000 
dtleriç ınad- 44000 

38500· 52ııoo 294500 
4400 5950 33050 

Yuk 551000 551utı 7445u 421450 
birliğinar~~aki hesaba .. g?.re.~e deki seneye. devredilen stok 
deki se ~ .şafı ve onumuz- mal bedellerı hesabına muh-
~e k ne ıçınd k b' ı·-. v edil e ge:-e ır ıge temel zarar ı arşılığı olarak 
tıın ecek ortak mail arı- · 
d evsafını koru b k ayrılan 578000 liradan ele ge-

an ma a ımın- k k · ı· 
th k ınuhaf . . çece ısım bu senenın ge ı-
··•a s d. azasının temmı . ~ h . 
ru··ı a ıyle lüzum· u . - .. rı oldugu alde 1941 Bılanço-en d zarurı go- . . 1 . . f111 epoların . suna geçırı memıştır. 

a, v ınşası masra-
}'anrn e gerek üzümlerin bo- Ancak stoklar satıldıktan 
llluk1 ası ameliyesinin ve pa- ve karşılıklar kapatıldıktan 

arın ç t " d k 'kd rantabl ır~ır işlerinin daha sonra ~~y!un. e ece mı ar 
t:'e mali (e verı~Ji ) olabilmesi pek tabudır kı gelecek sene-
ulınesj ı?a t f_ıatlarının düşü- nin gelir hesaplanna eklene-
fabrikal Ygısıyle tesis edilecek cektir. 
k arın i r arşılık ola "tası masrafına, Yine yukarıdaki hesaplara 
ıra gibi mü~~ (421550) (1) nazaran; her iki kısım gelir-
ayr~lrnası i•' ırn bir tahsisatın den 41950 ..ı.. 55100 = 97050 lira 
"erıl . ytne ön ,. b' 11\t•f emıı ır yer 

ş T ır, 

kıs u hale na 
( tlıın ın.. b z ıran her iki 
gt!lir h us et he f k 

420 asılası ) sap ar ı 

gibi~~ 551~~- 971000 lira 
bartıfar ~etlı bır rakam ka-

B larak •· .. ı·· ununla goru ur. 
< ı > ti t sapı beraber önürnüz-

3olı il arcıa 
ra kadar kllı~llsbet menfi 4z:ınıi 

llrat hrkı görGtebilir. 

ihtiyat akçesine a) rı~mış ve 
9411942 yılının sermaye hesa
bına işbu yüz bin liraya ya
kın olan mikdarın eklenme
sine muvaffakiyet hasıl olmuş"
tur. 

Birliğin ana mukavelena
mesinin 46 ıncı maddesine 
göre ayrılan yüzde 7.5 ve 

- B:ı, f:tr:ıfı hirint•i :-ıyf:ıda -

Eden'in 
Radyodaki nutku 

Londra, 26 (A .. A.) - Ha
riciye nazırı Eden radyo ile 
verdiği nutkunda de:niştir ki: 

İzmir enteraasyonal fuva
nnın açıldığı bugün asil Türk 
milletine bitap etmc:k benim 
için hakiki bir zevktir. Harp 
zama11ında böyle bir fuvarın 
tanzimi çok güçtür. 

Bu fuvarın açılması ve fn
gilterenin pavyonunun bulun
ması Türkiye - İngilterenin is
tikballerine ohn itimatlarının 
bir hür hanıdır. 

Birkaç ay evvel s'z" eri Tür
k iyede ziyaret etmek ve Re
isicumhurur.uz ·.İsmet İnönü 
ile, devlet adamlarınızla, as
kerlerinizle samimi görüşme

ler yapmak fırsatını bulmuş 

ve daha iyi bir istikbal vü
cude getirmek için çalışan 
memleketlerimizin müşterek 
inanını müşahede ilemiştim. 
Ziyaretimi takip eden birkaç 
ay zarfında büyük hadiseler 
oldu. Fakat bir unsur değiş
meden kaldı. Türkiye her
hangi mütecavize karşı istik
lalini muhafazaya kat'i surette 
azmetmiş bu!unmaktadır. 

Kahramanlık Türkün an'a
nevi hasletidir. Türkiyenin 
yakın ve orta şarkta oyna
dığı ve oynamakta devam 
edeceği mühim rol bu kah
rarnauhk üzerine İzmir fuvarı 
Türkiyenin ekonomik istik
balinin bir sembolüdür. 

Bu münasebetle Türk• hü
kıiınetini ve milletini tebrik 
.eder ve kendilerine şimdiden 
gelecek yıllar için tam mu
vaffakıyf!tler dilerim. 

Sovyet tayyareleri 
Macarfstana Bomba 

attılar 
Budapeşte, :ıo (· A. A. ) -

18 ağustos günü saat 3,30 da 

bia sevyet tayyaresi şarki 

transilvanya hududu yakınında 

Necsralna kasabası civarına 

yedi bomba atmıştır. Tarlalara 

düşen bomdalardan altısı pat

lamıştır. Patlamalar kasaba 

kilisesinin bir kaç camını kır

mıştAr, Başka hasar yoktur. 

21 Ağustos 1941 Perşembe 

lıııtiyHz sahibi ve U. N. Md. 
Fuat Şahin Erlaçin 

r darebanesi 
Mitatpaşa caddesi N o. 1 
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l'er~emhe KonuşmRları; -
Herkes uyurken 

Gazeteci •• 
Gecenin yirmi üçü, geçmiş

tir. Şehirde sükun yerine ge
tirilmek için, dükkanlar ka-
panmış, radyolar susmuştur. 

İnsanlar artık istirahat edi
yor değil miya? .. 

Siz böyle düşünürken sağı
nızdaki caddeden gelen tiz 
perdeden çıngıraklı kadın 
kahkahaları ve bunlar ara
sında bozuk baritonluk yapan 
kadın kahkahası mukallidi 
züppe erkek gülüşleri kulak
larınıza çarpar ve size düşün-
düğünüzde yanıldığınızı söy
ler. 

Biraz daha beklerseniz. 
saat üçe kadar... Böyle gece 
sosyetesi mensuplarının ( ! ) 
sokaklardaki kahkahalarından 
başka bozuk seslerle şarkılar 
teganni ettiklerini de duyar
sınız .. 

Sırası gelmişken, bütün ya
saklara rağmen saat 23 den 
sonra başlıyan bu " hayhuy ,, 
arasında gramofon çalıp bale
Jik yapanları, çetme başla
rında tangır tungur teneke 
yuvarlıyanları ve bunların pek 
çoğunun ertesi günü sabah 
sekiz buçukta işe gitmeğe 

mecbur insanlar olduklarını 
da zikretmek lazımdır. 

Bunları yazarken, gecenin 
birine kadar uykusuz kalan 
bayanların, sabahları kocala
rından ve çocuklarından önce 
kalkıp kalkmadığını, bu gece 
sosyetelerinin müdavimi olan 
uykusuz bayanların gündüz 
sekiz buçukta gitmeğe mec
bur oldukları işlerini görmek 
için sağlam kafaları olup olma
dığını, bu yazın her gecesinde 
saat üçlere kadar anne ba
yanlarla baba baylar · gezer
lerken evde kalan çocukların 
hizmetçilerden neler öğrendi
ğini, iş sahiplerinin ve halkın 
( uyknsuz asabiler) den neler 
çektiklerini düşündüm ve 
bozulan sıhhatlerle ocakları1 
aksayan işleri hatırladım da 
müteessir · oldum .. 

Siz bana, bunları görüp 
yazdığım için " hoca verir 
talkını kendi yutar salkımı ,, 
diyeceksiniz amma, dünyanın 
her yerinde bütUn insanlar 
uyurken huduttaki askerle 
matbaadaki gazetecinin uya
nık bulunması gerekliğini 
hesaba katmanız lazım, değil 
mi sevgili okuyanlarıin. 

N. R, 
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yüzde 15 )erin baliği olan 95 
bin liradan 55 bin lirası ikin
ci yedek akçeye ayrıldıktan 

sonra bakiyesinin 58 inci mad
denin B fıkrasına göre idare
cilere maktuan veya maaşlı 
olanlara aldıkları maaş nis-

- betinde ücret ve ikramiy~ 

vermekle beraber memurinin 

kaıa , bela sandığı ve sigorta 
karşılığı ve bunlır.ı müteferri 
mas:·aflar h esabına paylar 
verilmek suretile iyi hizmet 
gören faydalı unsurların tal
tifi tensip edilmiştir. 

Kurulduğu gündenberi her 
daim artan ve bu artış içinde 
bulunduğumuz yılın verdiği 

neticeye l öre iftihar duyacak 
nisbette hız'anarı s .! r .naye t e
rakümü vaziyeti gelecek yıl-

1 ırın muhtemel gayri müsait 
şartlırın si?eri saikasıdır. 

Bu hu m ;t 1 kooperatifciler 
istedikleri kadar övün ebilir
ler, gururlan'lbilirler, bu on
ların hem tabii hem de mük
tesp haklarıdır. 

F. ş. Erhırlll 

· İngiliz tayyarele
rinin akını 

Londra, 20 (A .A.) - İngi
liz hava nazaretinin tebliğı: 
Bombardıman tayyareleri-

miz dün gece Kiel ve şimali 
garbi Almanyadaki hedeflere 
hücumlar yapmışlar ve bom
balarının hedeflere üzerinde 
patladıgını görmüşlerdir. 

== 
Bir inilti ve derin bir ses-

sizlik .. 
- Bitti mi? 
- Beli efendimiz .. 
- Çıkın .. 
Sonra deli gibi kadmın ü

zerine ablıyor .. 
Gözleri dönmüştür .. 
Göğsünü, elini, yü:ıünü ö

püyor. . Sesi kısık kısık çık
maktadır. 

Canavar gibi o .. 
Kısa süren bir mücadele .. 
Arnavudun sesi: · 
- Bugün benim olacaksın 

~en!.. Hep .. hep benim artık. 
Hah, hah, hah, hah.. Ahmet 
bey iğdiş edildi. Kocan diri, 
diri mezara gömüldü.. Hah, 
hah, hah.. · 

•*• . 
Bir gece .. 

... 

Saat sıbahın ikisi.. 
Odalardan birinin önilndeki 

( Halkın Dili ) 

Yugoslavyadakl 
Romenler 
Bükreş, 20 (A.A.) - Eski 

Yugoslavya topraklarından 

700 Romen gönüllüsü, Bolşe
viklere karşı yapılan müca
delede Romen ordularile bir
likte harbetmek üzere Mora
viçça' da hududa gelmişlerdir. 

.. --~·- . t.; .. -

Aıman tayyareleri 
Silveyşi bombalad) 

Berlin, 20 ( A.A. ) - Dün 
gece Alman savaş tayyare
leri Süveyş limanını ve Sü
veyş körfezindeki iaşe tesi
satını muvaffakıyetle bombar· 
dıman etmişlerdir. Bir çok 
yangınlar çıktığı görü'müştür. 

- ·>. { "(. -

Fin resmi tebliği 
Helsinki, 20 ( A. A. . ) -

Sohravaaı'un cenubu garbi
sinde· vücuda getirilen çem
ber Finlandiya kıt~ları tara
fından daha fazla dı :altı t 

mıştır. 

Düşman anüdan~ mukave
met etmektedir. Finlandiya 
topçusu düşmanın tahliye et
liği mevzileri ateş altına al
maktadır. Külliyetli miktarda 
ganaim elde edilmiştir. Bir 
çok kamyonlar zırhlı otomo
biller ve otomatik silahlar 
ele geçirilmiştir. Harekata 
muvaffakıyetle devam edil
mektedir. 
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hayalet elini topuza atıyor .. 
Kapı gıcırtıları, karanhk 

odalar .. 
İçeri kayan bir gölge .. 
Karşıda yatak. Kesik ho

rultularla mışıl mışıl uyuyan 
göğsü kılla, iri yarı bir adam. 

Hayalet yatağın başında .. 
Kılınç, elinde, ucu havaya 

kalkık, dimdik durmaktadır .. 
Gece gibi esrarengiz bir 

çift siyah göz .. 
Yaklaşıyor yatağa .. 
Elini uzatıyor. 
Ay ışığı altında çelik par

çasından soluk bir ışık fışkır
maktadır. 

Yükseliyor eli .. 
Ve .. 

Sovyet 
Resmi tebliği 

Moskova, 2o (A.A.) - Dün 
neşredilen Sovyet tebliği bü
tün gün Sovyet katalara cep
henin heyeti umu niyesi üze
rinde aniıdane bir surette 
çarpışmağa devam etmişlerdir. 

Çarpışmalar bilhassa No
vograd ve Hindse ve Go
mel ve Odesa istikametlerin
de şiddetli olmuştur. 

Mütemrri n malumata göre 
pazar günü 22 değil 28 Al
man tayyaresi düşü ülmüştür. 

Pazar gecesi Kızıl hava 
kuvvetleri Roır..anyada " Ko
losti ,, petrol n: ıntakasını 
bombardıman et niştir. Büyük 
yangınlar ve infilaklar müşa
hede olunmuştur. Ba ltık de
nizinde iki nakliye gemisi 
batırılmıştır. 

Bulgarlar 
12 casus tevkif 

ettiler 
Sofya, 20 ( A. A. ) - İste

fani ajansı bildiriyor: 
Bir yabaucı devlet hesa

bına çalışan 12 casus Bulgar 
polisi tarafından tevkif edil
miştir. 

.-.•. ~ 
Bu sabahki 

Sovyet tebliği 
Moskova, 2o (A.A.) - Dün 

gece kıtalarımız bütün cephe 
boyunca çarpışmağa devam 
etmişlerdir. Bilhassa No . ograd 
ve Gomni istikametlerinde 
anudane muharebeler olmuş
tur. 

Yazan: Ferruh Toksöz 

Yataktaki herif şeytani bir 
kahkaha atıyor: 

- Geç bakalım delikanlı .. 
Hem beni öldürmek için pek 
zayafsın sen .. 

İnce bir kadın sesi sersem
leştiriyor sonra onu.. Aptal 
aptal tunç mihvere bakınıyor. 

- Ben sizi öldürmek için 
gelmedim ki.. , 

Diğeri şaskın, bir şey söy· 
lemiş olmak için mırıldanıyor: 

Ya!.. 
- Sizi götürmeğe geldim. 
Yataktaki hayretle doğru-

luyor. 
- Götürmeğe mi? Nereye? 
- Prense• har.retleri bek-

liyor. 

21 Ağuste9 

LRADYO 1 
21 181941 PERŞEME 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. lZ.')() Müzik· 
8.30/8.15 Evin saati. 

12.30 Program ve memlt' 
ket saat ayarı. 12.33 Müzi1'· 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15/14.00 Müzik 

18.00 Program ve memle• 
ket saat ayarı. 18.03 Müzi"· 
18.30 Serbest 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma19.15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 

ve ajans haberleri. 19.45 Mii' 
zik. 20.15 Radyo gazetesi· 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat· 
21.10 Müzik 21.25 Konuşm• 
21.45 Müzik. 

22.30 Memleket saat ayarı 

ajans haberleri. 22.451 Müzi~ 
22.55123.00 Yarınki prograıfl 

ve kapanış 

••:••:••••••:••:••••ı••:•.•S •• •• •••••• •• •••• •• • 
Şehir haricindeki 

abonelerimize 
Gazetelerinizi her gün mul1' 

tazaman posta ile gönder' 
diğimiz halde bazı abone' 
manlanmızın gazetelerini alıt' 
madıklarını anlıyoruz. Vaıİ' 
fedarlar nezdindeki teşebbiİ' 
sümüzü kuvvetlendirebilme~ 
için gazetesini almıyanlarııı 
idarehanemize heman mal01 

mat vermesini ehemmiyetlt 
rica ediyoruz. 

ıı::ı::::ı::::ıı:::::ı::ııs 
........................ 1 
f A~one şartları S 
ı Seneliği: 500 Altı ayılığı i i 250 üç aylığı 130 kuruş. S 
........................ " 

Ulan deli misin sen. ·· 
Prenses İren ne yapacak ge' 
ce yarısı beni. . Hem çak•' 
bakalım mihveri .. 

Kadın, elini başına uzat•' 
yor .. 
Omuzlarının üstüne akıJ~ 

gür siyah saçlar. 
Diğeri hayret içindedir .. 
Prenses karşasında.. ·r 
Kralın kızı. . Bizansın ıaı1 

dilberi.. 

- Burada konuşalım .. 
Diyebiliyor herif .. 
Siyah saçlı kadın itiraı e' 

diyor: 
t' - Hayır .. Prenses hazre, 

leri odasında konuşmak i5tı' 
yorlar. • 

Yatakdaki gözlerini uğ&Sf' 
turmaktadır .. 

- ArJcası var -. ,~ ~ ...... ...,. ,.,. ... ,."""""".,,...,,,...,.,,,.,.,,...,., I 
/ili ;,; Tükel muflıil!unda b11ılrrt1 


