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ltesmi tebliği Resmi teblı2i harp durumu 
Moskova 21 (a a.) -

" l>ünkü 8ovyet tebliği: 
Sovyet kı tnlnn Klin 

~eLriuin geri alınmaıu 
tı.,ti<'eeinde mulıt.elif çaıı· 
ta 190 top 12 puıluk :i 
llğır top al tarık tnkri. 

t· hen 1000 ku uıyon 160 
:f~ nıa1in aleti 30:3 mitral
•f Yi)z 29~ otomatik silah 
il' 1300 bisıkler 47 nıotosık 
~· let 4500 tüfek 21600 ınn · 

1
,... tin yarım milyonda• 
· fnzıa fi~ek 18 telsiz ma· t•I ·< 

\inesi Ye dört sııucak ele 
~t 

g· ~eçirmi~tir. 
Hun<lan başka 2 mal

~eıne dcııo,ile bir elbi.ııe 

~llllOfü ve çok ıayıda di
ter harp malzemetıi alın

tııı,tı r. 1gtinam edilen 
1 tııu.l:itemenin sayılmasına 

~evaın ediliyor. 
Kalinin bölger.inde 

~imanların binden fazla 
'kori öldiiıülwilştiir. 

.~Li byad a 
O' 

~ihver kuvıetleri 
Ricat ediyorlar 

•' 

Berlin 21 ( a. a. ) -
A iman ttıbhği: 

Voğn c p lı o:sin de mu
harebeler ayııı ş i ddetle 

devam edı ) o r . Dii~mauın 

miitoaddıt lıiicuınları püs
kiirtiiluıüştur. Bir kesim
de 20 Sov) ot tankı t.ah 
rip edilmıştir. 

IJeningrat muhasara 
ceplıeıliııde düş ın a n ı n 
tanklarla yaptıgı çıkı~ 

h reketleri ı kim kalmış
tır. LU Sovyet taokı tu lı

rip edilmişti r. lngilıere

niıı faşe uıadcJfüH depo 
ları, trenler ve raylar 

talırip edilnıiı:tir. İngiliz 
h&lıillori açık larında Al

man keşf tayyareleri ta· 
arrnzl&l'da bulunmuş -
Iardır. 

Sovyet hava kuvTtıt

leri 8 l tayyare kıLy het
mişlerdir. Hı~im kaybı 

mız ıs tayyaredir. 

Li b y da 
ingiliZ tagg releri 

Kahire 2 L ( s.a. ) -
İngi lix hava tchli gi: 

Tnyya.rel.,rimız geri 

çekiltm düşman birlikle· 
rit.ıe ağır kayıplar ver-

Singapur 21 (a.a) -
lteı,mi tebliğ: 

Malezyaııırı ~imalinde 

kayda deger bir hadise 
olmamı1tır. İugiliz banka 
ticarı:ıt geıubi kay bol
ınu~ t 1u. M urettebatt a u 
6 kişi kurbrılmı.~ada 

4. l ugiliJ'. ıubayı Te (!O) 
Malezyalı tayfa. kayıptır. 

l a.lalıuııi'or'u bomb:ır -
dıınan eılen ,J ıtpon tayy· 
areJerino tayyare kar~ı 

koyma topç.urııuz nınvaf
fakiyttt le hücum etmiş

tı r A vcıla rımızıla hare· 
kete geçerek bir du~man 
tayyaresini dü~iirmü~ • 
ler<lir. Diger lıir tnyya
l'eninc.le tahrip edilıu ş 

olma8ı mulıt€•meldir. Tay
yarolerimi1den biri dü

şüriilmüş iıe de pilotn 
sağdır. 

a eri de 
Atatürk günü 

kutlandı 

Ka~· ~ori 21 ( a a) 
Atatiükün Kayeeriye ilk 

geli~leriııin vıl dfüıiimii , . 
olan dlink.ü günii Kayıe
rililer ic;ten tezRhiiratla 

kutla mı ~lar<iır. 

Spor hareketleri 

Dünkü Maçıar 
Diin Aydın ıpor ıa

hıtsındl' yıqnlan birinci 

maçta Nazilli Sümer iis· 
tiio bir oyun ile 6 - O 
Çineyi yonıni,tir. 

İkinci rıınç .Aydınspor 
ve Nazi ili M on ılru ara
ı:ııu da yapılmı,, birınci 

<levre Aydımn 1-0 gali

biyeti ile neticelenıni~ 

ve ikinci devrede Men
dro irı bir gtıliino muka
bil Aydınspor iki gol ya 
parak oyunu 3 ~ 2 ka
zanmıştır. 

Dünkü ikinci maçın 
hakemi maçı hl.yikile ıda· 
re edeme<ligiaden billıa~

sa ikinci devrede oyon 
gayet ze,• ktıi~ cereyan et· 
mi~tir. Ve oyun üzerin
de hakemin otorite teljis 
edememosindon son daki

kalarda iki oyuncu ara
sında çıkan ufak bir me
sele büyümü~, biitün halk 
sahaya yığılmış ve büyük 
bir dieip!' insizlik meyda· 

ııa gelmiştir. 

Önünıiizdoki haftalar-
da bu mahzurların göz
öoünde tutular11k sahada 
intizamın temini ve ma9 
idaresiuin daha otoriter 
hakemlerin ~llorine Te· 
rilmcıini temenni ederiz. 

Kahire 21 ( a.a. ) -
Ornel'in ricatı bozgnn 
'lioe gelmek üzeredir. 
~~ınauı hızla takıp e
tı Uritaııyn kıt l&rı 

1teneıı 'in 23 kilometre 
tınp doğusıına gelwi~
~. Dii~maDl'l gori çe · 
11isi okadar hızlıdırki 

dirmi~•ir Rir ~ok taşıtlar Am er·kalıl r 
kullanılamaz balo geti- ı 
rilmi,tir. Bolıini'n batı- Gaz mı kullanacaktı n g iliz ler 

Dernıgi atdllar 
~ , . 
Cak motorlu pıyademız 
tılnrı tııliip odehiliyor. 

oıanda H ind lstan ı 
Tayyareleri 

Hat:ıvya. 21 ( a a ) 
'>lfllıd::ı Hiııdistanının 
\ı· iği: 
l.1ayyıırolerimiz Niri 

'~lnrındaki ,J upon ge-
1f:ırı ııe muV"afrakıyetle 
~llın otmi~ bir kruva-
r ' (; ve bir tayyare ge· 
~ltıı;ı i ·abot kaydetmi• 
!, 

sıtıda diitnıanın motor:n 
birliklerine tanrroz ettik. 
Honiııft ve B raııe tayy. 
aro ıneydanlarııın ~yi ııe 

ticoln \"er(•n hücumlar 
yaptık, 

Japon ar 
9 Denizaltısı batırmış 

Tokyo 21 ( n. a ) -
tmparatorluk bahriye da-

iresinin bildirdiğine gi>re 

Japonya donanması bu 

rrokyo 21 ( s.:ı. ) -
.Tnpoo üzeiitıiiııiin bildir· 

<ligine gö t\ Ouam "da
.,ıııdı,ki Amerikan garni

zonu gaz knlla.u nıak nı

yetinde idi. Japon kuv
vetle ri bn rnakeatll\ top· 
laQa11 m:,Jıeweyi ele ge

çirmi~ti r. 

Belçika 
Japonya ile harp 

halinde 
giint kadar dii~maııın U 
deniz ıltısırıı bat ırmı~tır. 

Bundun lıa~ l· a hır çok 

Loııdrı\ 21 ( n.a ) 
Bel<;ikıı hiildimt•ti }l .. Jçi
kanın .Japnnya ilo harp 

düşman derıizaltıgııııa talı· : lıalindt1 bııJoııtluğnnu hil-

rip edildiği bildiriliyol'. \ dirmiştir. 

Roma 2 l ( a. a ) -
Bugiinkii t talyaıı tebliği 
Dı!roe'nin İngilizler tara
fından yeniden işgal edil 

miş olduğunu bildiriyor. 

Vatandaş!. 
Keseccğimiı ( KUR

BAN) ları göklere arma
~arı edı• lim. Havacılığa 

kıyıırnt veren millfltlerin 
daimi\ ha!-ıla rı dik ve ha-

' 
"aya lrnlkıktır. 

Hava korumu 

Neşriuatımıza 

gösterilen ilgi 
Yazı arkadaşımız Sab

ri Erlac;iniıı g eç.en niislıa

Jaı ımızdan birinde çıkan 

Aydın tıporan un inki~a fı 

yoluııda, samimi fikir ve 
temennilerini itado eden 

yazısrna, spor kulubii as 
uıı,kıuıı bay Fevzi Ger
ıne'nın cevabını bası

yorn;ı:. 

Okuyucul:ırnnızı n da 
g<frecelderi vechile, biz 

Sabri Erlaçin arkada,ı
mızın Te bııy l!'evzi Ger
ıne'niıı görüşlerinin, aynı 

~por meselesi üzerinde 
toplaudıgını gfümekie 
memnunuz. Hunun için 
yakın bir zamanda Ay
dın muhitiude iyi bir 
spor varlığının dogaca
ğından ümitleniyoruz. 

Ilalkın Dili 

Halkın DHi gazetesi 
sayın Müdürlügilne 

19 Birinci kanun ta
rihli nusharıızda Aydinda. 
spor bıışhğı al tındaki ya
zıyı okudum. Reııimde 

lıa.reketo ge~uıokl i g im 
emrolun<luğıı ayuı za.. 
manda ınlie.sislerintlen 

bulunduğum lıir kuJnbi.in 
bu günkii vaziyetinin a

cılığın<la n lıahsotlild i g i 
için bendo tlü~iincolerimi 
yazmagı mu\·af1k bul

dum. 

EvvelU yazı salıihin in 

hakkımda gösterdiği te· 
veccühe teşekkür otıneJi 
bir borç bilirim ve şu
nu<la teıniıı etmek iste
ri mk i gen c;.l;ği rı sporl e a
hlka:Jar olmasını candan 

dilediğim gibi lıir zaman

lu gö"ttmligimden bah-

settiği bağlılık ve mac.ldi 
fedakArlığt yine gii~ter

mege lı:lzırıın. Yeter ki 
hu günkü gtmçlerdo alt\-

ka \O onerjilerini '"o 
ilpor teınenniligin birinci 
vasfı olan hüyügo s1tyğı 
kiiçiige :;eYgi fa:ıı:iletini 

göstersinler. 



Sayfa 2 

Mnlıtorem nrkadn~ın 

aflarına giivenorek şunu 

sc~yliyeyimki yaptıkları 

tetki at ve lıa talıga koy 
duklnrı teşhiı:ıte aldaıı

mı lardır. Buda belki iti
raflan veçlıile totkikatla
rıııııı kı a ve tahmine 
müstenit olnıneı neticesi 
dir. lUiisaatlelerile aldan
dıkları ci lıotleri i zn lı 
edeyim. 

Kuliiıı yuvasız ve bü
tü11 biitiin baş:n:ı kalmış 

degildir. GoıH:leriu top
lanması i~in bi;lge biva 
sında büyiik bir salon 
ayrılmış ol<lgu gibi idare 
heyeti i<ıinde ayrıco hir 
oda tah1:üs edilmiştir . 
Kıymetli hatıra taııyan 

muhtelif kuluplar:ı ait 

bayraklar ve fotograflar 
mezktir salonun. duvarla

rın do. elycvm aulı olnrak 
dnrıırnktt\ olduğu gibi 
evrak ve defatiride idare 
heyeti ne tahsis edilmiş 
olan odada durmaktadır. 

İkincisi spor abasın 
da miilrnmmel yapılrnı~ 

ve tefriş edilmiş büyiik 

bir aalon ve ihtiyacı knr
ka rşı layac k katlar biife
aide vardır. Miizakere 
ve kararlarını bir Iokırn

ta. klişesinde yapıyorlarsa 
hunn kondileriude inti-
zam ve di&iplin a~kı ol
nıııdığında aramak belki 
<lalıa doğrn olur. 

Son Çine .Aydın mii
sabaknsına. kadar iştirak 

ot ti gi m iisa ba kal arda. a
lınan notlar <laimn -aley
hinde <legil hıl:lkiH daima 
lehindedir. Ü<; di>rt sene 
evvel degil iiç dfüt se
nedir daima b<ilgo birin
ci i lıatt •turnp birincisi 
ofo.rak Ti\rkiye biriııdli
gi miisabak !arına iştirnk 
etmiştir. Çine tııkıınına 

yenilmesinin birinci se
bebi o as elemanlarından 
dokuz ki.

1 
inin takımda 

yer almnyop ikind lrntta 
üçiincii derecedeki oyun 
co]arln ruiisn lıakava İfl · . , 
tirak etme i olmuştur. 
Bundan onbeş sene e\"vel 
fotholu terketmifl TeYalıut . . 
heniiz dün denecek ka-
dnr yıLkın bir zamanda 
ayağile topa vurmuş hil
gisiz, tecrübesi;.~ oymıcn

Jarla lıenıue h!r kaı; c.ıofa 

heı>si bir arada ekzersiz 
yaparn.k kentli :ualarını1a 
bir anlaşma lıasıJ etme
den yeniçeri Tari topla
ma bir takııııle ıalıa~·a 

çıkan bir kulubün bn ne
ticeyi alacağı tabii gU
rölmelidir. 

Bence acı olan cihet 
Aydın takımının Çine ta
kımına yenihneı;i değil

dir. Bu hor kuliilıiiıı ara 
smı ha~ına gdtm tabii 
~sylenlir. Sporcnlukta 
yeıımok yaııi1mekten zi
yido iyi, nmntaza.m ve 
Dl\fi ~eldlde t-;por yapmak
tır. Aıııl acı olan cihet 

Aydın gınıçliğiuin nıaa.t

teeısUt' ııpora rağbet ~ö~ 

termeınesindedi r. B ugiiııe 
kadar takım lıiraz mu
'\"'affökiyet g4>sterdise bn

:rn başka yerlerden gel
miş hir knç memurun 
takımda yer alınt~ olma
Hırıa borçludur. Mot"affa. 
kiyet gösteren eski takım
dtln bir kısmı silf~h al
tına. alınmış, bir kısmı 

son ma.ça. iştirak etme· 
ıni~ ve asıl fena ohrn da 
bir kıım11rıın i~ı pı·oftısi

yon~lligo diikrnü~ oluıa

ıındadır. 

Evet kuliibiin hirkilÇ 
aydır reiwi yoktur. Fakat 
diğer idare heyeti azaları 
ve takım kaptanı vardır 
Reisin < lıernıniyoti iııkar 
edilmemekle beraber h\· 

kırnı muvaffakıyete ula~

tırnn daha ıiyade kaptan 

ve oyuncularının devamlı 
t;l\lı~nıaları ve oyan mml
Jerine ri:ıyet etmeleridir. 

Azal:ırı aylık ai<latıııı 

l"ermedikleri, b11şkaca va
ridat menbaları bulma
dıkları halde kaliip mal· 
zemeıiz kalmamıştır. Bu 
kadar fakir olan kulüp, 
başka yollardan temin 
edilen ınalzemeıine hiç 
bir zaman salıip olmamış 

bn.kımtnzlık Ye sahipsiz· 
Jik yiizünden ya harap 
olmuş veya şunun bunun 
elinde kalmıştır. 

Kulübün rei~siz ka!
maeı mühim bir noksan 
olmakla beraber ~u act 
ciheti de itiraf edeyim ki 
kulüp reiıiliğiRi bilıakkin 

demiyorum, hir dereceye 
kakar olıiUD ifa etlebile
ceğini ümit ettiğimiz ar
kada.~lar bu memleket 
va;r,ifeıini falırt olarak 
iizerlerine almak httemi • 
yorlar. 

İdareci olabilecek ar
kadaşlar üzerine vazife 
alııuız11a oyuncular usule 
ve disipline riayet ederek 
muntazaman çalışmazı.ıa 

memleket gençliği Tazi

yetten miiteesıir gifriin
melerine rağmen lüzumu 
kadar alaka göHternıez8e 
aşbaşkan ne yapsın. 

:r. G. 

(Halkın Dili) 

ilan lngil·zı r ' 
&gd~n nafia Honkoög müdafileri 1 

italga Krallnın 
Hevannanıesi _, 

müdürlüğünden Londra 21 (a. :ı.) -
İngiltere kralı, lı:ırbiya. 

nazırı i mpan.torluk ku v
v~tleri geoel kurmay baş
kanı, Malta umumi va
lisi, Honkong ınüdııfıle

rine cesaret verici bir 
mel!lılj g<>ııdermi,lerdir. 

Roma 21 ( a. a. ) -
Kral bir beyanname neı· 
redertk N apoli, GeRt>nsııı 

Calıadıanıara, liahıtndad' 
bulunan Reygo'da. harf 

Kapalı zarf usulile 
eksiltnıe ilanı 
1 - Eksıltmeye ko

nulan iş: Aydın-Muğla 

yolunun o+ooo-o+ooo 
kilometreleri arası n d a 
11547 .08 lira keşif be
delli parke kaldırım 

inşft.ıttı: 

2 - Bo işe ait şart

name Te evrak şunlar· 

dır: 

A - }Jksiltme şut

nam~ıiİ. 

R-Mukavele proje~i. 
O - Baymdırlık iş 

leri gonel .,artnamesı, 
D - Şo~e ve ki;pı ti

ler fenni ~artnamemi, 

Sovyetler 
İki şehri geri aldık
larını bildiriyorlar 

Moskova. 21 (a.a.) -
Diin geceki Sovyet teb
ligi: 

~ovyet kıtalıtrı Vo
lokolabk Ye Ladog:ı g<> • 
Hini.in conubnn<fa Borba· 
kal'ı geri almıştır. 

hali ilan etıni~tir. CQ 

ilan 
Çine Asliye hukuk nııı 

kemesinden: 

lrn 

kaö 

Qinenin umurlu küyüııde A 
Oi 

hı~ır alıınet oğlu hasl'O ,. .... 
"ÜllU 

kızı ayi'e tepe dii?. tar' Janka 

E - Keşif ve lıiila a 
cctY&li ve silsiloi fıyat. 

tsıiyeuıer bn şartrıa- Hollanda taggareıerl 
me "e enakı ııafia mü-

frndan ayni köydt'° oJof~au 
selçukta adalı ali yanıO' lpen 

da Hüseyin oğlu melıııle tdır 

tepediiz aleyhine açı il~ 'J'e l 

Boşanma dava11nın yapı ~ln 
makta olan malıkeme~ıoh 
de: ~. 

dürlüğünde gürebilirler. 3 Japon krövazörünü 
Miiddeal~lıin ikameti oJt ost 
chul hulunmamıudan O' 

3 - Eksiltme 15 ı. 942 hasara ugrattılar 
tarihi ı de Perşembe günü 

~ete ilı yapılan ilana ,, ele 
gmen muhakemeye g ım 
memiş ve ikamtıtinide b11 has 
dirınemi' oldugundaojlı' 
kkında ğıyap verihni~ < .. ~-

ıaat 15 <le vilAyet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

4: - Eksitme kapalı 

zınf mmliledir. 
5 - Eksiltmeye gire

bilmek için hıteklilerin 

866.03 liralık muvakkat 
ttmıina.t ve Aydın viJa. 
yetinden ibaleien üç gün 
evvel bu iş için alınmış 
ehliyet ve1ilı.ası vermesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 

3 üncü maddede yazılı 

saatten bir saat evvelıne 
kadar vilayet dsi mi en
cii mınerı e getirilerek en
ciimen reiıliğine mıtkbuz 
mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek 
rnektnpların nihayet ü
çiincii maddede yazılan 

~aate kadar gelmiş olma

ın ve dı~ zarfın miilırü 

umum} ile iyice kap:ttıl
mış olması ltı.zıındır. Po~
tada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

:No ~4 20,22,24,26 

Yurttaş!. 

Geçen cihan harbinde 
saltanat Türkiyesi kıtlık 

içinde idi. 
Oümhuriyet devri, bel

luk devridir. Bollnğuo 

kıymetiai bil. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma. Kurumu 

Londra 21 (a. a.) -
Hiri açıklarında Holl:m· 

da tayyareleri 3 Japon 
krüvazfüünü hasara nğ 
ratmıştır. 

1 tıyu 
mahk,,me 10 - 2 . 942 sf 11 •• 

.. .. t 9 . ıjl gıı Amerika gönüllüleri 
vo birmanya 

guııu saa a talik ev Olğr 

miş olduğundan mua}ft ~Si 
günde geldiği Te bir ~~tıdı 
kil dahi göndermed1frtııı 
takdiı·de mulıakenıe111 e\'le 

Çunking ~l (a. a.) 
Amerik" gönüllüleri dün 
ilk dt>fa ufarak Birmanya 
yolu üz.·,.inde harekete 
gt>t;miştir. 

& ed 
gıyabında devam olıııı:ı 

' re ğının gıyap kararı ııı an 
Amerikalı pilotlar düş· 

manın 3 tayyaresini dü

şürmüş ve üslerine dün· 
müştür. 

kamına kaim olmak tl# '"az 
re ilanen tebliğ ola11ot; i il 

llr t.. No.,. ...,.ıe 

i 1 an 
Fidan merakıuarına mOjde 
Aydının Qa.yyiizü mevkiinde l\lııharreıJJ 

Saloıoglunun yetiştirdigi fidan balu;esindo 
fıdan ustıuu meşhur Ali Çanı~ tarafmd&O 
meydana getirilen 20 , ~O bin meyveli 
ruıyveHiz fıchnlar bu aydan itibaren ıatıl· 
maga ba~launııştır . .A rzıı edenler görmeli 

Te fidan aldıgıtıı bilüp memnun kalmtı" 
lıdır. 

Fidan ve bılıçe meraklılarının 12 türlii 
Limon, J>ortokal Te çeşit Mandalin ve mob· 
telif meyveli fidan lan,üzerlerirıde meyveleri 
görmeleri zevk lerıni ıtrttıraraktır. 

~--~-
Halk Basımevi • A yd ın 

lııd 

~ih 

ttra 
1ire 
~ak 

~<lu 

'tı ı 

'"· 


