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Kooperatlfler İrandaki Hırvatistan' da 
Birlfğtntn heyeti 
uınumı t 1 t Almanlar hakkında ye op an ısı . 

lnglliz gazeteleri-
Doğan ciddi 

hAdlsele - ->. 

- 8-
1941 -1942 yılı iş siyasası

nın te~biti hakkındaki ek ra
~~run müzakeresi sırasında 
d oke mümessillerinin Kuşa
k asındaki zeytin yağı fabri
b asının birlik tarafından mü
t ~aa eiil nesine dair olan 
-~. lifin çok muvafık görüldü
gu ve Üzerinde durularak bir 
mesele olduğu halde henüz 
zeytin Y v h l" - b. ı· , . agı ma su unun ır ı-

R'•n tnevı:uu dahilinde olan bir 
rn~dde olmadığı için evvele-
ınır ;le b 1 . h il' . et . . . u mese enın a ı ıcap 

1 lııa ve temenni mahiyetinde 
o an bu . . - .. - d k" · . ışın onumuz e ı sene 
ıç.and f e ormülleşmesi hususnda 
mahalli kooperatiflerin de be
rabe 
i rce çalışması lüzmüne 
Şaret ed"ld' 1 ı. 

Beşinci ve altıncı maddele
re g" 
r ore müddetleri biten ida-
l e meclisi azalıklarına yedek
.ere ve kontrol kuruluna iki
"er iz: . b' a ıntihabı işi epeyce 
ır Zıt 

i illan heyeti umumiyeyi 
fgaJ ett' 

ı '· dare ın ı· . . k' .. dokt ec ısının es ı reısı 

Fevz:~r l~abri Akın tekrar ve 
Yen'd utf! Karaosmanoğlu 
tna~ en asli izalıklara ayrıl
Ka .

1 
ve Mustafa Güney ile 

de ~· k Ôz:emre mürakiplikler· 
hap'~ .a edilmek suretile inti-

A. ış~ sonuçlandırıldı. 
rnecr~· mad Jeye göre idare 
. .ısıne .. k. 
rıı~cek ve ınura ıplere ve-
ler huz:ur hakkı ve ücret-

rnesel . d kbal esı e uzunca müna-
lisi~ · ardan sonre idare mec-

ın tekt'f' d edil i' 1 1 airesinde kabul 
Ücret~· Ancak murakiplerin 
heyet ke~e~elesinde umumi 
göre b' dı noktai nazarına 

7 8 ır karar kabul etti. 
dete~d '~ ve 10 uncu mad
rin h e ıstenilen salahiyetle· 

ernan he . b' v. t re ıne 1. . psı ırlgın da-
leri-· c ısıne verilmiş Büyük-

·-.ıte t . , 
vôtz:ifes' . azırnatta bulunmak 
rne,j t •nı . ba,kanhğın ifa et

Qu ensıp edilmiştir. 
T arada İ . ok,81 zrr ır valisi Fuat 
birliie ın çok cazip olan ve 
ve da\~ok yakınlık gösteren 
liğin id a hkdirle andığı bir-
b •rec l . . 
aşarılar d" crıne yenı yıl için 

J> ıleyeu uzun bir hi· 
efıa ,,11 l >t • 

1nci S,1hifede 

nin mutaleaları 
T ondra, 22 ( A.A . ) - ln

giliz gazetelerinin diplomatik 
muharrirleri bilhassa lranin 
İngiliz - Rus teşebbüslerine 
verdiği cevapla meşgul ol· 
maktadır. Deyli Telgrafın dip
lomatik muharriri diyor ki: 

İran cevabinin mahiyeti 
hakkında Tahrandaki İngiliz 
elçisindeft iptidai bir rapor 
alınmıştır. Londraya gelen bu 
rapor Iran cevabının İngiliz 
cevabının İngiliz hükumeti 
tarafından şayanı memnuni
yet telakki olunamıyacağını 
göstermektedir. lngiltere ve 
Rusyanın Alman Ajanının 

İrandan dışarı çıkarılması ta
leplerine (hayır) ile cevap ve
rilmesini kabul edemezler. 
Eğer İranın tahriri cevabı 
şayanı memnuniyet olmazsa 
derhal yeni tedbirler alana· 
caktır. 
Şu cihet münakşakabul et-

mez bir tarzda taayyun et· 
miştir ki İran ortaşarkta beşin 
ci kol Azası olan ve Iraktaki 
kargaşalıkları çıkaran sabotajcı 

iki ili üç bin Alman casusu
nun umumi kargAhı gibi kul
lanılmakta bu•,lar İranın bil· 
tün hayatı merkezlerine hücu
ma hazır bulunmaktadırlar. 
Deyli Hereld diyor ki mütte
fiklerin İran hakkında alacak
ları önümüzdeki tetbirleri7' 
mahiyeti ifşa edilemez. Yal
nız şurası bilinmelidir ki: Bu 
tetbir seri ve kat'i olacaktır. 
Eğer İran harekete geçmek-

Berlin, 22 (A.A.) - Alman 
Hariciye Nezaretinde İtalya 
ile Hırvatistan arasında zu
hur eden ciddi hadiseler kar· 
şısında vaziyet al anmaktan 
şimdilik imtina o!u~makta ve 
yalnız halen bir taraftan İtal
ya ile Karadağ ve diğer ta
raftan Hırvatistan arasında 

hududun tesbiti için müzake· 
reler yapıldığı kaydedilmek

tedir. Bitaraf mahfillere ge
len haberlere göre İtalyan 
kıtaları Dubrosusniski ve Ra
goza 'yı işgal etmiş ve Hırvat 

Karadağ, Sırp muvakkat 

hududunu geçmiştir. 

Lord Halif aks 
ı ... ondraya geldi 

Londra, 22 (A.A.) - Lord 

Halifaks bu sabah bir bom· 

bardıman tayyaresi ile İngil
terede bir ha va meydanına 

gelmiştir. 

Sefir, muhtelif cepheler 
hakkında bir rapor yapacak· 
lır. Bundan başka Londradaki 
ıneılekdaşlarına yaptığı son 
seyahat bakında izahat vere· 
ceği de tahmin edilmektedir. 

ten imtina ederse İngilizlerin 
ve rusların vaziyetini olduiu 
gibi bırakacakları muhtemel 

değildir. 

........................ .. ............................ .. 
f , HATIRLAT~B:~~IR MiYiZ ? i 
! Bir haftadır, halk tiki· rinde kendini bize istediği i 
: yeti dinliyoruz, her ti· bahada sattıracak dedik. ı 
i kiyete çabuk inanıv~~enler· " Çayı gö.rnıede~ . paçalan ı 
: d.e~ olm~dığımız . . ıçın bu sıvama ,, dıyecek.sı.nız amma, i 
• şıkayetlerın sebebını tahkik perşembenin gelııı çar,am· • i ettik. hadan belli olmaktadır. 1 
: Hakikaten, Aydın kömDr· Kııın on beş kuruıa k6-
: cülerinin bir kilo kömürü mür alampyıp Uşilyecek yurt· i 10 kuruştan aşağı satmadı- daşlann bulunabile~eğini, bu J 
ı ğını öğrendik ve halkla yazın ııcak ıOnJerı~de ~il· ı 
ı düşündük. Ağustos ayında ş~nmek ve kömur fıatlerıne 1 
: kilosu 10 kuruşa olan ka- şımdiden müdahale etmek 
ı mür, kara suratına raimen li~ı!"geldiğini hatırlatabilir 
ı en çok sevildiği kıt günle· mıyız? j 
: ................................................... .. 

Başvekilimiz 
ıngillz elçlslnl 

kabnl etti 
Ankara, 22 (A.A.) - Baş

vekil Dr. Refik Saydam baş
vekalette İngiltere bllytık 
elçisi ile Lord Karlayl'ı ka
bul etmiştir. 

Sovyetlerin 
Bulgar milletine 

kini 
Sofya, 22 (A.A.) - D.N.8. 

Hükümet partisine mensup 
mebuslardan Janep bir maka· 
lesinde Buliaristanın Sovyet 
Ruıyaya karşı olan va:ı.iyetin
den bahsetmektedir. Almanya 
ile Sovyet Rusya arasındaki 
münasebetlerde vukubulan de
ğişiklik üzerine Bulgaristan 
Sovyetlere karşı olan noktai 
nazarını değiştirmeğe mec-
bur kalmıştır. Çünki Sovyet· 
lerin Çorçil prensiplerine geç
meleri ile Sovyet Ruıyanın 
enternasyonal vaziyetinde bir 
tahavvül olmuştur. 

Ayni zamanda Sovyet 

Rusya Milli birliğine mızır 

olabileceği ümüdile Bulgar 
milletine karşı müstekreh bir 
kin seferine başlamıştır. ---Fransadaki 

Aiti bin Yahudi 
kamplarda 

Nevyork, 'l.2 (A.A.) - Ga
zeteler işgal altında bulunan 
Fransada " 6000 ,, Yahudinin 
tevkif edilerek temerküı kamp 
larına gönderildiği hakkın
da verilen haberi bilyük baş-
lıklar altında neşretmektedir· 
ler. Bu Yahudiler tabrikkir 
bir faaliyette bulunmuş ol
makla suçludurlar. 

Re=sicumhur 
Rozvelt kongreden 

19 milyon dolar 
istedi 

Vaşington, 22 (A.A.) Roz· 
velt kongreden 19 milyon do
larlık munzam bir tabıisat 
istemiştir. Bu para ile dört 
sahil mu haf aza gemisi ve 
Groenland ve civanndaki 
sularda kullanılmak üzere bir 
buz kıran gemiıi inşa edile
ccı:ktir. 



Sayfa: 2 

Koopera lifler 
Birliğjnlİı ~eyeti 

umumiye toplantısı 

-8-• 
- Ont'lnral'ı hirineiı1e -

tabesi dinlendi. Nihayet h~yeti 
umumiye reisi Nazmi Topçuğ
l Jnun kooperatifcilik mevzuu 
iizerinde ve yeni mahsullerin 
alım ve satım vaziyetlerine 
dair kıymetli mutalaalarını 

a1aka ve sevgi ile dinleyen 
meclis alkış1ar arasında top
lantısına son verdi. 

*"* 
Akşam: 

Birliğin mümessiller ıçın 

İncir altında hazırladığı zıya
fetine gidildi. .. 

İzınirin seçme ve güzide 
sim!'llarının iştirakile yapılan 
eğlentideki Milli oyunlar cid
den ğörülecek şeylerdi. 

: Gece eğlentisi çok samimi 
ve çok neş'eli geçti. Birliğin 

umum müdürü ve yenilenen 
idare meclisireisi dört beşyüz 
davetlinin bulunduğu masaları 
ayrı ayrı ziyaret etmek ve 
misafirleri taltif etmek neza
ketini esirgemiyorlardı. 
·· Saat .ikide beklemekte · blan 
hususi yapurla ayni neş'e 

içinde İzmire dönüldü. 

§ 

Yazılarıma bir 
iki söz ek: 

Yeni yıl iş' siyasasına göre 
idare meclisine tevdi edilen 
i'şler arasında en mühim gör
dü~üm ü; mesele hakkında 
bir iki söz ilave edeceğim. 

Bunlardan birisi ekspertize 
işi dir. G eçen yıl içinde ortak
larla keoperntifler arasında 

Acaba bu kız bir başkası 
~ıl.. ( 

r .. 
Bununla beraber düşüyor 

one .. 
• - Peki öyle olsun .. 
Kadın mihveri tekrar 

şına geçiriyor .. 
Bir şamdanın donuk 

huzmelerile f ydınlanan 
koridorlar. 

Konsituvar dairesi. ' 
Halbe kapısı. 

ba-

ziya 
boş 
' 

Arkalarmd a üçüncü bir 
hayalet daha .. 

Sessiz adımlar. 
Bahçe .. Ve ilanihaye uzanır 

gibi görünen deniz .. 
ır 

Sağda büyük havuz ve bir 
kameriye .. 1 Sütunlar .. 

F ostin" denilen gölgeli yol.. 
Aslanla boğanın h'eykeli.. 
Nihayet meröivenler .. 
Şehrin büyüR Ayasofya 

kilisesinin çanı ağır darbelerle 
sabahın üçünü vuruyordu. 

. - / 

.. J 
( Halkın Dili) 

Vilayet Daimi Encüıneniı1den: 

Adet 
Kıymeti 

Lira K. 
3188 75 54 Muhtelif cins evraki matbua 

Vilayet hususi idaresinin 1941 yılı ihtiyacı olan 5 4 kalem 
3188 lira 75 kuruş muhammen kıymetli evrakı matbuası 
tabedilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 4/9/941 tarihli perşembe günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere 20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Fazla malumat almak isteyederin her gi:n Vilayet daimi 
encümen kalemile hususi idare müdürlüğür.e ve eksiltmeye 
iştirak edeceklerin sözü geçen günde Vilayet daimi encüme
nine müracaatları ilan olunur. 

lQ 23 27 31 (33) 
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Lozovski'nin 
tleyanatı 
. Moskova, 22 (A.A.) - Sov 

yet istihbarat . d11iresi şef 

muavini Lozovski, Almanların 
Nikolayefte ~ inşa~ı • bitmemiş 
bir zırhlı ile başka Sov)ı!.et 
harp gemileri zaptetmiş ol
d ukian ii :liasını yalanlamış 
ve demiştir ki: 

Sovyetler deniz tezgahlarile 
beraber inşası bitmemiş ve 
makineleri konmamış bir 
zırhlıyı ve bir kruvazörü ber 
hava etmişlerdir. 

ve kooperatiflerle birlik ara
sında en çok münakaşa mev
zuu olan ve müstahsillerden 
bir kısminin mağduriyetine 
sebebiyet veren bu işe düzen 
verilmesi işi; teşekkülün yaşa
ması ve ortaklarının kendi 

. a";üesseselerine olan · bağlılık
la~ının percinlenmesi bakımın
dan çok önem verilecek bir 
mesledir. 

İdare meclisinin bu hususta 
umumi heyete verdiği malu
matın fili neticelerini bu . yıl 

içinde görmek müstahsillerin 
biricik emelidir. 

F. Ş. Erl:ırirı 

NO. 39 

İki hayalet prenses öaire
sinin altın işlemeli kapısın
dan giriyorlar. . Önde mih
verli kadın. Arkada herif.. • 

Bir kapı daha .• 
Karşıda heykeltraş Lizipin 

eserlerinden birisinin kopyası. 
Kadın ilerliyor. . Eli kapı

nın tokmağında. . Çeviriyor 
aleti. .• 

Hafif bir gıcırb. Kapı dışa
rı açıldığı için ikisi de ·,_geri
liyorlar .. 

Herif hayret ve heyaca2-
dan önüne bakmaktadır .. 

Hafif bir ses emrediyor: 
- Giriniz!. 
Adam tereddütle bir kaç 

adım atıyor. . Bir kaç adım 
daha· .. 

Odesa 
Yine şiddetle 
bombalandı 

Berlin, 22 (A.A) - D.N. 
B. Ajansı bildiriyor: 

Dün Odesa Alman tay
yareleri · tarafından yeniden 
şiddetle bombalanmı ştır. Soy
yetler rıhtımlar, antrepolar 
ve askeri kıtalar üzerine isa
bet eden müthiş darbelerden 
insanca ve malz~mece büyük 
zayiata ,, uğramışlardır. Dört 
Sovyet vapuru hasara uğra

tılmıştır. Bir çok hava dafi 
topları mevzilerine tam isa-
betler kaydedilmiştir. 

Dinyeper kavsinin şarkında 
trenlere ve Sovyd kollarına 
taarruz edilmi tir. Ayni ma-

halde 120 kamyon imha edil
olunmuştur. Dört tren hattan 
çıkmış, bir mü1:ıimmat treni 
berhava edilmiş ve bir hava 
dafi bataryası susturulmuştur. 

1 BI r tasarruf 
Bonosu r.almak · 

1 
KENDİ:\ıllZ için tasarruf, 

ORDUMUZ için Çelik 
, Zırhttr. 
~&ma••••~· ~ 

Yazan: Ferruh Toksöz 
--~---------

Kaldırıyor başını. 

Hayreti. Şimdi kendisini 
takip eden kadın karşısında 
bir gecelik gömleğile dinel
mektedir .. 

Başını birdenbire geriye 
çeviriyor .. Bu ne halt etmekti.! 

Deminki nerede .. 
Prenses tath tatla gülüm

semektedir .. 
Uzaklardan geliyor hissini 

veren içli, tatlı bir sesle hitap 
ediyor: 

- Oturunuz Cüneyt bey .• 
Diğeri itirazsız, şuursuz bir 

vaziyyette olduğu yere çö
küyor .. 

İren de karşısına geçmiştir . 
Pencereden kayan soluk 

. .. 
(J 

23 Ağustos · 

LRADYO 1 
23/8/941 CUMAARTERSİ 

7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Aj< ns haberleri. 8.00 MUzik. 
8.3018.45 Evin saati~ 

13.30 Program ve memle
ket saat ayarı1• 13.33 Müzik. 
13.45 Ajans haberleri 13.00 
Müzil<. 15.00/15.30 Müzik 

18.00 Program ~e 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 Mü
zik. 20.15 Radyo gaı:etesi . 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.40 Konuşma. 
21.55 Müzik. 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 
22.55123.00 Yarınki program 
ve kapanış 
.......................... 
i Abone şartları J 
: Seneliği: 500 Alt~ ayılığı : i 250 üç aylığı 130 kuruş. i 
.......................... 
ı:ı:ııı::ıııııı:ııı:ııııı:ıı 
Şehir haricindeki 

·abonelerimize 
Gazetelerinizi her gün mun

tazaman posta ile gönder
diğimiz halde bazı abone
manlaramızın gazetelerini ala
madıklarını anlıyoruz. Vazi
fedarlar nezdindeki teşebbü
sümüzü kuvvetlendirebilme1' 
için gazetesini almıyanlaruı 

idarehanemize heman malul 
mat vermesini ehemmiyetle 
rica ediyoruz. 

ı:ı:ı:::ı~::ı:ı:ı:ı:ıı:ı:ıı: 

zıya huzmeleri yanaklarındıı 
toplanmış .. 

Ful yaprağı üzerinde bif 
damla şebnem gibi o .. 

Koyu siyah, kalplere nüf&JI 
eden bir çift siyali· göz .. 

Uzun, parlak, siyah saçlaf• 
Gerdanı, gece gömleği içinde 
fildişleri gibi bembeyaz görO' 
nüyor .. 

Gıcıklayıcı bir güzellik .. 
Dekolte gömlek arasıod' 

omuzlarına kadar açık beıl>' 
beyaz kollar. . 

Gülilmsiyerek karşısmd•~1 

erkeğe bakan uhrevi bir f'' 
zellik .. 

Kadının eli uzanıyor.. 
1 

Cüneytin büyük elleri rııi.' 
ınini avuçlar içindedir şinıd,.. 

Erkek, bu temasın ini t' 
sirile birdenbire silkiniyor: 

- Arltilsı ıısr -
·~ ~.,._.,..,,,..,,,.,.~, 

ili/mi Tiikel m.1tbasında basılfTI 


