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Sayı: 46 -
I< coperatifle:· 
tlirı.g· inin he' ·eti 

·' Untuıniye toplantısı 

-7-
Yukarıdan beri t n kip et

ti jirr. i ~ hesaplar safi gelir 
esasına " k ld - .. gore çı arı ı gı ıçın ne 
toptan ne de ayn ayrı mad-
deler Üzerine masraf hesabı 
gösterilmemiştir. 

K.ooperatifcilik mezhebine 
i:~e [R İsturn] kelimesile ifade 
~ ılen ve Türkçe muadili müs-

et hesab farkı d enilen ka
rın fazhılığı bizi masraflar ü-
zerind f l f k t e aza tL vekku etm ~ -
b:n rnustağni bıraktı dersem 
ır hakikati ifade etmiş olu

rurn. 

• Gerek işl etme gerek satış 
Ve ' 

gerek idare masraflarının 
n a:ld .. l ·· · b t• h 1. d " ere g Jre nıs e ı a ın-

e bazılarına düşen masraf 
~ayı bel < İ istiksar edilebilir. 
nc1ı, • · ı A t . t d '" · e"' ' ı at ve es ısa ev-re . . "t 
11 1 nı h _ı iiz tamamlamıyan 

lllli .. s~ ı 
P~" ·•r --alışmalarını ras-

Yo 'e1;.ı.·1 1·1 .,. ı· t ··ı 1 ~ r\..ı t ce ma ıye e yu < e-
nen ' 
ka nıasrafJarından fr sarruf im-

. nlarını eld.. ettikce netice-
nı -
t nb·~ Cthı müsbet olacağım a n .. 

B gormek lazımdır. 
ilhas .k. . .h h b sa ı ıncı cı an ar-

ını o se . ·ı . d k 1 d k rpıntı erın en nrtu -
lau ca ve previzyon adile anı
p n :ııuhtemel zararlara karşı 

ay ayırma mecburiyetinden 
V:\tt"~t 1 
ah e ~ aldıkça fevkala de 

\tal h · · b. b arıcı zamanlarda ıle 
u ~evkalmcmu' gelirin gü~el 

seyrın· 
iirn·t ın kaybolmıyacağını da 

1 edebilıı iz. 
Bu ·· . 

lllek gun ı~ başında buluı;.an, 
1 e b anızmayı elinde tutan ida
le . aşkanlarının hüsnü niyet-

rı Urnd -
lar. ugurnuzun zımanıdır· 

Raporun s·ı-kik ve ı ançonnn t et-
at f vek tasdikile ortaklara fi-

ar ının t .. .d 
rne ı· . . evzııne ve ı are 

cısının ·b 
1 2 1 rasına dair olan • ve 3 .. 
mü k uncü madddelerin 

za ere · 
mü . 81 

• sırasında bir çok 
rncssıller f k. 

etrn· l ı ırleri n i beyan 
ış er ve b . 

hulun azı t >!klıflerde 
nıuşlardır. 

Ezcümle· f t f 
Ş~kı· . ' ıa arkının tevzi 

ı , ıhtiy d . 
seJeı ~ . aç ma delerı me-
her krı, anbar fazlalarından 
ınat ~oPeratifin teslim ettiği 
ınesi nısbkctindc bisselendiril· 

' e •p t • · l farkını er ızc ış eri, Fiat 
n tt\tıiinde iyi mal ve-

PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SİYASI GAZETE 

Voroşilofun 
beyannamesi 

-·>", -,. -

Moskova, 21 ( A.A. ) -
Mareş ıl Voroşilof Lenin Grad 
halkına h.t.ıben neşrettiği 

bir beyannamede ezcümle 
demiştirki : 

Sizleri şehri sonuna kadar 
müdafaaya davet ediyorum. 
Kızılordu Lenin Grada varan 
yollan şiddetle mü-lafaa et
mektedir. So\ yet den:z tay
yareleri Alman kuvvetlerine 
karsı faaliyet halindedir. 

İngiltere ye 
Yeni Kanada kıta

ları geldi 
Londra. 21 (AA.) - Rad

yonun bildirdiğine göre bugün 
Kanada kıtalarından mürek
kep yeni bir kafib İngilteye 
gelmiştir. Yeni gelen kıtalar 

arasında n:uhr:p cüzütamlar 
ve sıhhiye teşekkül!eri bu!un
maktadır. 

ren mıntakaJara is~isnai mua
mele yapılması, işletme ve 
idare ıı.asraflarında daha has
sas hareket edilmesi, risturne 
tabi olmiyan fiat farklarından 
da bir kısn ı ın l.ooperatiflere 
vc rilıııL1'i \'C d aha bunlara 
benzt r mevzular üzerinde ba
zı mümessillerin mütalaa ve 
istekleri heyeti umumiyece 
dinlendi. 

Sorgulara u .num müdür 
başb ol !ı:ğu halde idare 
meclisi reisi ve azaları tara
fından cevaplar verildi. Bun· 
lara ilaveten heyeti umumiye 
başkam Nazmi Topçuğlu ma
lum.. olan selis ifadesile iktı
sadi ve içtimai kaidelerin i
caplarına göre hareket yolu· 
nu izah etti. Koo peratifcilerio 
babası ve bu m ezhebin kı· 
demli bir hocası sıfati!e heye
ti umumiyeyi tenvir etti. 

Dilek ve istekte bulunan 
mümessillerde dahil olduğu 
halde mevcudun heman yüzde 
doksan dokuzu tatmin edil
mek suretile raporun heyeti 
u :numiycce tesdikin '! ve ida
re heyetinin ilusına karar 
evrildi. 

F Ş. Erhırin 

Belçika 
Harbi ye nazının 

nutku 
Londra, 21 (A. A.) - Dün 

akşam radyoda bir nutuk söy
leyen Belçika harbiye nazın 
Kut demiştir ki: 

Sovyetler harbında ilk yedi 
hafta içinde Almanya bir bu
çuk milyon asker, sekiz bin 
top ve altı bin tayyare kar 
betmiştir. Almanya mağlubi

yete yaklaşmaktadır. 

Yalnız İngiltere ve Sovyet 
bombardıman tayyareleri fe
laket saçmakla kalmıyacaklar 
fakat tesbit edilen günde İn
gitere Avrupa kıtasına seller 
halinde asker, top ve tank 
çıkaracak ve bir çok millet
lerin kinini alan Alamanlar 
1918 de olduğu gibi liderle
rine ve kendilerine olan iman
larını da kaybedeceklerdır. 

Geçen eylfılde İngiliz mey 
dan muharebesi Almanya için 
mağlubiyet olmuştur. Çünkü; 
Hitlcr İrı gilerl!yİ zabtetmedik
çe kazanarnıyacaktır. Netekim 

bizde tanklarımız Unterdeminde 
geçit resıni yapmadıkca harbı 
kazanamıyağız. 

~--·~ 

İran 
Harbiye okulunda 

• · nıerasım 
Tahran, 21 (A.A.) - Dün 

yüksek haı biye okulunun 
ders kesimi merasin i Şehin
şah ve Veliaht hazretl~rinin 
huzurile icra edilmiştir. 

Hali hazır vaziyet dolaynile 
tatiller kaldırılmıştı. Okuldan 
1073 subay mezun olmuştur. 
Şehinşah hazretleri bir nutuk 
iradcderek demiştir ki: 

Bu sene talebeye senelik 
izinleri verilmemiştir. 

Sebeplerini bilahara anlıya
caklardır. Bu sebeplerin on
lardaki fedakarlık hislerini 
takviye edeceği fikr;n 1eyiz. 
Vazifeniz ve yaşadığımız sa
atin hususisiyeti üzerine dik
kat nazarınızı çekmeğe lüzum 
görmiyoruz. Ordu ve subay
lar halihazır vaziyete pek bü
yük bir dikkat ve alaka gös
termelidir. Lüzumu takdirinde 
her fedakarlığa hazır bulun
malıdır. 

22 Ağustos 1941 Coma 

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

1 darehanesi 
Mitatpaşa caddesi No. 1 

AYDIN 

F'IATI 2 KURUŞ 

Yıl: 1 

Çin - Sovyet 
Cephesindeki 

harekat 
Berlin, 21 {A.A.) - Alman 

Fin harekatı dün de lam mu
vaffakıyetle inkişaf etmiştir. 
Sovyetler kıta)arımızın ilerle
mesini durdurmağa çalışmak
ta iseler de muvaffak olama
mışlardır. 

Şovyet mukabil hücumları 
her yerde püstülmüştür. Bu 
muharebelerde 526 ncı Sov
yet piyade alayı tamamile 
imha edilmiftir. Birçok mal
zeme, tank, sahra topu iğti
nam edilmiştir. 

Kanada 
Başvekilinin Çörçll 

ile mülakatı 
Londra, 21 (A.A.) - Bu

raya gelen Kanada başvekili 
B. makcuzeh Lu gün uzun 
müddet Çörçilin nezdinde 
kalmıştır. 

İki başvekil erkenden Çör
çilin evinde bu!uşmuşlar ve 
bilahara öğle yemeğini bayan 
Çörçil ile birlikte yemişlerdir. 

Tobruk'ta 
Son harp durumu 

Kahire, ..'. ] (A.A.) -- Orta 
şark İngiliz kuvvl!tleri umumi 
karargahının t\!bliği: 

T obruk mıntakasında hü
küm süren büyük fırtınalar 
devriye faaliyetini tahdit et
mektedir. Hudut bölgesinde 
hiç bir değişiklik olmamıştır. 

İngiliz 
tayyarelerinin 
Norveçe akını 

Londra, 21 {A.A.) ·- İngi
liz hava nezaretinin tebliği: 

Dün gece cenbi Norveç 
sahilleri üzerinde yapılan bir 
devriye hareketi esnasında 
sahil muhafız teşkilatına men 
sup Kupsan tipinde bir tay
yaremiz bir iaşe kemisininı 
ortasına bir tam isabet kay
detmiştir. 

Savaş tayyarelerimiz İşgal 

altında bulunan Fransa üze
rinde taarruzi bir keşif uçuşu 
yapmışlar ve müteaddit düş
man tayyare meydanlarına 

hücum etmişlerdir . 
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ilik i11P. 

Sel gider ktım Kalır 

- Yollarımız ayrıldı Tura". 
- Zorla ayırdıkr Kerdim-

den çok sana acıyorum Peri. 
- Bu"'rın sana bu sözleri o 

söylerk en nao;ıl yaşı yabildiği-

me şaşıyorum. Elimde~ gelen 
herşeyi yap~ım. Fak'lt! Zorla 
evlendiriyorlar beni. Birbiri
mizi hiç görmememiz lazım 
artık. Dosll;a aynla!ım birbi
rimizden. 

Ne g iizel hulyalar kurmuış
lar, ne1er vadetmiş! !rdi bir
birlerine. Mes'ut bir yuvaları 
ve çocukları olacak. Onlardan 
başka hiçbir şey düşünmiye

rek mütevazi bir 9mür stire
ceklerdi. Ne yazık ki bütün 
tasavvurları tahakkuk etmi
yen bir hülyadan ileri geçe
memişti. Hugün, bir daha 
birbirlerini görmemek üz.ere 
ayrılıyorlardı artık. Perihan'ı 

bütün y-.ılvarmalarına ve is
yan la rına rağmen ıengin bir 
alamla zor 'a evlend ıriyorlar

dı. Şimdi, ikisi de yüzleri bir 
balmumundan farksız, zorla 
konuşabiliyorlardı. Turan bir
den doğruldu. Genç kızın 

ellerini elleri arasına a'arak 
onları öptü, öptü. Titriyen 
bir sesle: 

- İnşallah mes'ut olursun 
Perihan. Şimdi senin rrıe~'ut 

olmana dua etmekten başka 
ne gclır dımden. Ben nasıl 
olsa mes'ut olamadım. Bari 
Sl!n ın ı.;s'ut ol. 

- İnşa <Sh sen de mes'ut 
ol ursu ı-·;H 

- Bunu hiç zanı'etmiyo
rum. Belki ben de evlen c c~

ğim. Fe ı t sevgim ebediyen 
yaşıyacak. S ~ ni her an seve
ceğim. Seni elimden :ı o la 
aldılar. Fakat seni alanlar 
sevgimi de alamazlar. ( Sel 
gider kum kalır ) Derlcı·. O 
daima kalacak. Allahaısmar
ladık artı'<. Sana tekrar tek
rar saad. tler temenni ede
rim. Haydi gül biraz. Send.!n 
gülerken ayrılmalıyım. 

Zorla gülümsüyor Perihan. 
Turan birden geri dönüyor 
ve koşarcasına uzaklaşıyor 

oradan. Perihan da sendeli
yerek evine doğı u yürümeğe 
başlıyor. 

§ 
Sacide; 
Mektubun altındaki imzayı 

görünce birden şaşıracak 5-6 
senedir hiç sesi çıkmıyan Pe
rilu:. n beni nasıl hatırlamış 
diyeceksin . Sana şimdi bu 
b~ş. a!b senenin bir tarihçe
sini yapayim. Evlendiğimi ve 

Yazan: Şevket Aydınlır 

uzun lir balayı seyahatine 
çıktığımı bili) o:sun. Dönü
şümde kendi dert 1 .! rimle uğ
raşmaktan kimseyi arıyama
dı m. Bir arkadaştan senin de 
evlendiğini ve şimdi İzmirde 
oturduğunu duydum. İki ta
ne de çocuğun o!muş. Çok 
mes'ut i nişsin . İnşallah bü
tün ha) atınca mes'ut yaşar

sın. Onbeş gün sonra İzmire 
ge'iyorum. fki ay kadar kala
cağım. Senin de on gün mi
sa'. iri ı olacağım. 

Bedb.ıht arkadaşın 
Perihan 

Gen; kadın elinden mck
tulu bırakıuca çocukları ile 
oyr. ıyan kocasına döndü: 

- - Turan. Onbeş gün sonra 
misafir geliyor. On g:.in ka
dar kalacakmış. 

- Kim bu misafir Sacide? 
- Perihan isminde eski 

bir mektep arkadaşım. İzmire 
gezıreğe geliyornıuş. İki ay 
kaC'ar kalacak. Sizb de on 
gün nfisafirinizim diyor. 

Genç adam, Perihan ismini 
işitice irkiliyor birden. Fakat. 
~ acide o Perilıanı nereden 
tanıyacaktı ki, diyor \'C gene 
çocukları ile oynamıya baş
lıyor. 

§ 
Zırrr. Zırrrr. Kapının zili 

acı acı çalıyor. Kocası ve ço
cukiarı ile oturmakta olan 
Sacidt! lirden fırlı~ or yerin
den. 

- E er halde Perihan gel
di di) or ve kapıya koşuyor. 
Kapının açılmasile ikisi de 
birbirlerinin kollarına düşü
yorlar. Arkalarında Turan 
sendeliyor birder. Tutunacak 
bir yer arıyor. İşte sevgisini 
daima kalbinde taşıdığı Pe
risi karşısında duruyor. Fakat 
6 senede onal!ı sene ihtiyar
lamış gibi. Sacide birden 
geri dönüyor. 

- Peri sana kocamı tak
dim edeyim diyor. Beş daki
ka yalnız Sacide ile konuşan 
Perihan gözlerini biraz 3'Cride 
sapsarı bir yfü le onlara 
bakan Turana çeviriyor. O da 
birden değişiyor. Haykırma

mak için kendisini zor tutu· 
yor. Sanki eski sevgililer on
lar değil. Yeni tanışan iki 
insan halile ~ irbir!eririe uza
tıyorlar ellerini. 

- Müşerref oldum. 
- o şeref b~ndenize ait 

efendim. 
Üçü de eve dogru yürüyor-

Aydın Vilayeti Daimi Encüme
n· nden: 

Aydın - Söke yolunun 34 -1 500 de 3155.61 lira keşif be· 
delli Moralı köprüsü tamiratı açık eksiltme ile eksiltmeye 
kuımuştur. 

Eksiltme 28/8/941 tarihinde perşembe günü saat 16 da 
Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keıif ve şartnameler Aydıa Nafıa Müdtirlüğtn· 
de görülebilir. 

Muvakkat teminat miktan 236 lira 67 kuruştur. istekli
lerin muvakkat teminatları Ticaret Odası ve bu iş için iha
leden 8 gün evvel Aydın Vilayeti vesika komisyonundan ala
cak lan eh\iyet vesikalarile birlikte yukanda yazılı gün ve 
sa:ıtte Vilayet Deimi Encümeninde bulunmalan ilin olunur. 

lar. N· ş'esiz geçen bir gün 
ve akşam l emeğinden sonra 
hepsi odaların l çekiliyorlar. 

Sabaha kadar ıztıraplar i
çerisinde kıvranak sabaha 
karşı biraz uyuyabilmiş olan 
Turan gözlerini açan~a kapı

nın aıkasında üzerinde Tura
nJ. Yaz· lı bir zarf buluyor. 
Bu Perihanın yazısı. Hey(.C'ln
la yırtıyor zarfı. İçerisinde üç 
satırlık bir yazı. 

Turan. 
Mes'ut yuvanın üzerine gölge 
olmam; k için gidiyorum. Faz.
la kalamazd ım affet. Sel gi
deı· kum kalır dediğini unut
ma. İşte ben geldim gidiyo
rum. l\' es'ut yuvanda sana 
ebedi snadetler t emenni cde
rım. 

Perihan 

Turan elindeki yazıyı tek
rar okuyor. ylece belki ya
rım saat kalıyor. Sonra top
layor. kendisini ... 

- iyi yar-tın g-ittin de Peri 
diyor. Ve zorla neşeli o!ınıya 
çalışarak aşağı iniyor. Kahve 
altı masası başında Sacide 
ve çoctıkları Turanla Perihanı 
beklem ı kteler. Turan oturu
yor mascı ha~ına. Saat 9 uzu 
geçiyor. >erihan yok hala. 
Sacide. 

- Uyudu kaldı ga~iba Pe
riye bir bakayım diyerek Pe
rihana ayrılan odaya doğru 
yürüy( r. Kapıyı vuruyor ses 
yok. Tekrar vuruyar. Gene 
biç bir cevap yok. Biraz dik
kat edince kapının aralık ol
duğunu göruyor. Açıyor. O
dada Pt. riham arıyan gözleri 
uıesanın üzerine bırakılmış 
bir zarftan başka bir şey gö
remiyor. 

Sacide. 
Sana akşam söylen: e j i unut

ruuştum. Bu gün dönme:n la
zım. Hepiniz uyuyordunuz. 
Uyandırmaya kıyamadım. He
pinize allaba ısmarladık der 
gözlerinden öperim. 

Perihan 
Genç kadın yemek odasına 

eniyor. Perihan nerede diyen 

9 13 18 22 (26) 

_LRADYO} 
22/8/941 CUMA 

7 .30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15/14.00 Müzik 

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

19.30 Memleket saat ayan 
ve ajans haberleri. 19.45 Mil· 
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.1 O Tem si 1. 21.25 Konuşma. 
21.45 Müzik. 

22.30 Memleket saat ayan, 
ajans haberleri. 22.451 Müzik. 
22.55/23.00 Yarınki program 
ve kapanış 

::ı:ı::::ı::ııııııııııı:ıı 

Şehir haricindeki 
abonelerimize 

Gazetelerinizi her gün mun• 
tazaman posta ile gönder• 
diğimiz halde bazı abone• 
manlarımızın gazetelerini ala· 
madıklarını anlıyoruz. Vazi· 
fod;;.rlar nezdindeki teşebbn
sümüzü kuvvetlendirebilmek 
için gazetesini almıyanlanll 

idarehanemize heman malol 
mat vermesini ehemmiyetle 
rica ediyoruz. 

ııııııııııı:::ıııııııı: 
...................... 
i Abone şartları 
ı Seneliği: 500 Altı ayılığa 

ı 250 üç aylığı 1~ kuruş. .. .................... .. 
kocasına elindeki kağıdı uza'"' 
tıyor. Yazıyı okuyan Turall 
rayri ihtiyari, 

- Cittiği iyi oldu diy 
Haydi çayı hazırla kahve al 
tıyı yapalım daireye geç ka'"' 
hyorum. 

·---~"""~.,,,...,,..,,.. 

llilml TDkel mathaıında bası/mı 


