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ClŞVekilimı•z 1Sandey Taymis gazetesi diyor ki: Futbol mevsimi 
,. b 1 •• k • h •• f Dün förenle açıldı 

l Q Zonda tedk •J_ ur ıye urme Futbol nı(·vsıınitliinş h 
lK, ı rimı1. Birinci <;t•ııı;lik klU-e ,.d b l t lk . d b . büı do törenle 11çılmıştır. 

S e U undul e ın e en lr Törı>n idikhll mnrşile oaş 
~ ar lamış, hunu :ıziz ebedi Şe 
racoğl ç l k tt . fin munevt huzurımdıı bir ~\.: al u ocuk Bakımevi mem e e ır dukika ayakla ihtiram SÜ· 

ınacak 10 k' . Tedkı"k edı"lmekten k d kt1tu takip etıniştir. Bun C·:ğun b k ımsesız ÇO zev uya- dan sonra R.lübün A ve 
a ım masraflarını ll takımları arasında lıir d rız. Bizim gizli birşeyim;z youtur maç yapılmış, Büyük Lıir 

Qa~'.'r.ı.k·ı· .eruhde ettı"ler c·dddiyet ve heyecanle ya-
., \J Türk gazeteciler heyetinin aramızda bulun- B f 1 ırnız ş f. b. pılan maçta takımı sı ı 

1 di ve b· ere. ıne ır çay ziyafeti veril- mas.ından büyük bir memnuniyet duyuyoruz ra karşı üç gol1e galip 
tab1.0n 6 \ ır aıle toplantısı yapıldı Londra 7 A.A.- Röy- r ğu ve itimadını idame eden gelmiştir. 
~ak~a'" 

/ 
. .ı\.- Ev- l .:0"1 OAKıKA . ., teh · . raru;n ve cesur \'ocukla- t~r ı.ıjaıısı bildiriyor: bir milletin .Mümeseil eri ~ .,1 

\"eku ş·· rırnıı.e ge- rı.. .Burayu sizlerı· görruek Sam.ley Taymis guzete- tarafından bu gayretlerin 
lun ukrii Sura- Vı"lki bugu .. n An · saat lO sıılerle U'Örü~rıı .. k d ·t si başyazılarmdan birini görülmesi memnuniyetimi . l\o ,30 da 1 . . . b v " , eı 
Ueled·nıutanhğı, I' .. r erınızı ve sevinçlerinizi 1ııgiJtereye gelmiş olan zi,bir kal daha arttırir. k 1 · 
İiıQ ~'Yeli ve •Kı p:ylaşmak i<;in geJd;m· Türk gazdecilerine tahsis Türki.Yt? itim:ıd. ve hi!r araya ge ~yor 

r llu z.iy • z l >unden h(jri aranızda ı.u. t • . ı;;: d 'l' . nı~t tel kın ect~ıı bır me:!! · & aret etmiş· 1 u e mıştır, ..ıan ey aymıs 
1 

k t . 
rt'!l'i~t. 15 te sayın u~u~~runı. Güı.el me:nle diyor ki: e ·e tır. 
'",d "'ız. vı eşleri Hi k:tı~ızın güzelliklerini gör Halen misafirimiz olan Geçenlerde isv'çre ga· 
•e en Suyuna git- duğıım gibi karadeniz ço- Türk gazeteciler heyetinin zeteciıerine de bu iyi ka-

a.ı orad cuklarmdan k ğ' zd bulii g5slt~remediğ'imizden ~~ a tesisatı .. _ pe ÇO ıle gö- aramı a bulunmasından 

Vilki Kahirede İn 
gllizlerin Akdeniz 

Kumandanile uzun 
bir görüşme yaptı IOo ruştum Bu gö b dolayı Uzüntü duyduk ~ı..... ra Şehre dö .. · rene VP. g<i üyük memnuniyet duyu· 

'lnt~ıye LalJçesin- ~u~menin l>ende uyandır- yor uz. Biz tedkik edilme Vişi lsviçre gazetecilerinin K<llıire 7 A.A.- Ame· 
'a Yapmıtlardır y~~ duygu şudur: Türk <; ıi SH?.l) bir milletiz. Bi geçmesine müsaade etme· rika Cumhurre·isi Ruzvel 

Q rıra Yaya ı · unun bu güzel köşe zim gizli lıirCZAyimiz yok- mişti. tin şahsi rniirnessili Van-~ . oe 
0 arak sı çocukl ·ı yv Bunun da Almanların ı.L"°tı ~ L~n Başvekil " arı e ne kadar tur- Geçenlerde Mister Li· del Vilki Bugün tayy<Are 

%ı.ı ı:alk mağrursa, bu ÇO<'uklar emrilt! olduğu muhakkak· 
~ı1.,l(tj • a ın çoşkun yurtlarının gu··z ıı·-. telton Amerika ile İngilte- tır. \!alnız kaydediiecek ile Ankarayu gidecek ve 

'41!! ".. ra~nnda bir ~ ıgıne o· ı. "ğl d A lı J ~3 ılltUrnu 1 kadar mağrurJur. Buraya renin mukayeseli har gay nokta Ahnlll makamlar o e en sonra n ara a 
LL lluht . şer Ve bu gelmedt!n ev 1 b retlerini arılatrnıştı. Biz bu nın bu emri v~rmesidir. bulunacaktır. 
"' ""h· ~lıf sanat Ve· . . ve azı yerle K 1 . 7A A R •.. rırnııJe ld ğ gayretleri bütün bitaraf ,. 1.1 ti · iltt a ııre . .- uz-~ lı!Jt ıplerile tem 0 u u gibi bura- u ı ıver kuvve erı m e-
j· llrırıı as· da da bir ekmek darlığı milletlerin görmesini arzu fiklerin terakkilerinin gö· veltin şahsi mümessili vil- j 
:
1

~:~ı Yen~Şlardır. Baş bulunduğunu biliyordum. ederiz. Bilhassa Türkiye rülrnes•ııi istemiyorlar." ki dlin İngilizlerin Akde-~ 
ı ~ b' Yapı- Daha yold 'k gibi müttefiklerle dostlu- niz filosu knrnandanile u• '&'- lrıasını a 1 en ve bura-' "'Ilı ÇO· ya u ld'kt !!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~===~~ zun bir mülakat yapmıştır 

~~· ~:~niB de gezmiş r~ndl~. ı B~
0

da~~::~i~~r~ğ ATovrosı·sk du··şıu·· Ruslara günde 
. "~Gkı"ri . a~ırn evin b!r ıs.tırap_ kaynuğı değil, l Y ~ 
~rı o) 

11 lızarndan bılAk ı Alt· yedı· bı· kı'ş· ıo·· an Ba11 k. 1 a ıs s z er için bir e""- K d b h 1 ı · ' . n ı 
il. lttıw...ft. . vVe ıli- en ., ara enizin u mü im imanı çeıın savaş- k b d' 

1 -~n b . ce ve şaka mevzuu leş I d Al R k ay e ıyor r"l 1Ş11Jat 111 
u yol- kıl .etmiştir. Dartıkıftıı ne ar an sonra man ve omen ıta 

•.;dıttı "1 rında daha Ul 1 ı· t' 
,. '· o ına ~yı yaratmak ancak genç arın:n e ıne geç ı Londra 6 A.A.-· Ufi 

Ilı uuıu !il temen- ruhların ve kuvvetlı' k 1 Bertin 7 A. A. - Al· şıyor. aı'unsı bildiriyor: lhva Na 
4A ~~ıı.. •• ,. llın.uşıar ye. ı · a p- B l' 7 A A Al 
'~·~ '""l'a""Çh Ye llilvet....... :_ .erknı .ka. rıdır ve bunu an- man orı:fuıarı :başkuman- er m . .- - zırlığının bir loplantısmdn 

"'" u ca d • .. bl ... · Al man orduları Utışkunıan· . a ıo ._ sı1-111 li{ibi Karadenı"zı'n an ıgınm le ıgı: rnan söz ıılan So\'yetierin lon-
ı ı:.: bakıın "İ'llses·z sert dalgalarilc boğuŞa bo- ve Homen birlikleri şid· d;ınlığırıın husı.;si tebliği: d 1).. k ıEl . . " 
't b rn Sivastopo'dıın sonra rıı JU}Ü .. çısı n1aiski ;ıt ;jurrıuşı~~s~~:ıııı ğ~şa. yuğrulrnuş ve yeliş detli muharebelerden son- Karadenizin rn, mühim ş trk c·~phesinde günde6·7 
-ıf~ll.ia., de Hel~di. ~ış ınsaıılar yapabilir. Bü ra ovrosisk istihkamları harp)imanı olan Novro- hiııHus askerin:nöldüttiinü 
1ısar halkevinde yük ruhu hep beraber st- nın dış çenberini yarmıştır. sisk müslab· em şehri düş bildirmiş w• lııg iten nin 

t •rlerirn· lArnlıyalırn." Kuvvetlerimiz şehre yakin- ıııüştiir. Uzun zaman tulı· dilşma·ı ~rh:rleı ·ııi şidd·+ 
ı \ay ziy r ız Şerefi· . Hundan sonra muh•.eıı·r kim edilen hu şehir Ho· le bornb rdımu:ı clrnf~8i i-t a~ il eti veril- d l ki min etmektedir. ve l!decek 
Ye il. .. ll!UnasebetJe 

1 
e eri ~inliyen Başvekil tir." demiştir. Geç vakta men süvarı birliklerinin çiıı lı·ıv· s ferberliğiııip 

1 tok el~ı bir nutuk b~nlara bırerbirer cevap ve:'• kadar devam eden samimi yardımile üç tümen tanı- a:zıınıi lı d foıe çıkcırtlrn sı 
ACilttt"ı ~abz.onluların db~kten sonra. bu dileklerin• toplanbdan Başvekil Hal- ~ıdan işgl.I edilmiştir. nı ileri slirmiişlür. 
~· nı ır çoğunun hrkc m .• H11ISıllmııı::.i!K!liiıil:lMıllaaı11111-

•·~~~irdo.Aa~~:~~~ıa lda~akevvel dü~U~ül:e~~ ~::1~~~~:;:n bi~;r:~we~;:~ Buğday fesfim müddeti hakk,nda 

'

" ~ d rrı.111 be "Hoş- ğer e .ar1'ılannıış bu'ıtındu·- l ~ v • arm heyecı:tnlı tezahiirleri V ı'" t M k d ,, cın11r .~ııu ızah ederek " Gö- ı aye .a ömın an 
) llutka ır Başve- ruyo11;ıınuz ki hüktlnı r . ve alkışları arasında ayrıl Yii':sek Tic ı c~ \'<>kaletiuirı 31 8 942 gıin ve 47681 
lbllkatıetşağıda~i de i~t.iyaçlarıoız karşı:ı~~= mış ve ik~metlerine tah· -12145 s.Jyılı tel t-ınirleı ile Vilfiyetimiz kaza ve nıı-

~ e etnıış- da sı2.1n arzularınız dahı·ı·ın sis edilen köşke gitmişler- hiyelcrine l.ağlı d:,ğ köylcri'c H:ıssn ve Yııyl:.ıdağı 
~· ~.d. d,. dir kn3l··rıııa bı ğlı bililmum köylerin horçlıındıklatı Irn-"'tııd:U~lar .. Çareler aramak yolun . 

•"ı · dadı Başvekilimiz orduevin hu but miktıırlurının nlım te"'" ilfitına teslim müddetı·· 04 ııu """rt, r, ve rnUrnkün ·· d.. '1 

-.g kah ğU · be gor U· de y apılun bir aile top~ Jll· nin EylQ l r;onuna kadar uzatıldığı. nıs lte bu Çltreleri te-
tısına şeref vermişlerd:r. 3.7 11 
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Sayfa -2--

Dil Bayramımız 
26 Eylul Yuıdunhertara

fında kutlancak 
26 Ey'Ul curn 1rtPsi gii 

.ııii, Birinci Türk DH K u
nı'.layımıı loplamıcd ğı gl'.
ııüıı ouuncu yıJdönür.ıü

di r.Kurum ana tiıziiğü ve 
kurult'uy kan..n gereğiuce 
hugi n Kurum üyeleri, 
llalkevll!ıi, Türkiye bası; ı 
yundun bütün dilseverleri 
arasmd:ıı I>il Bayrınm ola
rak kul ' anacaktır. 

Bunun için Türk Dil 
Kurum (.;en el Sekr~erliği 
farı.ıfındaı: bir program hıı 
zırlanmıştır. Bu programa 
göre, o gün sa11t 19.45 te 
Ankara radyosunda Türk 
Uil Kurumu adına bir Höy 
lev verilecek ve radyosu 
olan Halkevleri ile başka 
isteJcliler tarafmdao din-

lenecektir. 
Bütün söylev ve (yazı· 

latda, Türk Dil Devıirui
qin, içinde yaşadığımız 

büyük Tllrkçülük ve Tüı k 
~ecilik isteğinin ve cum
huriyet ıejiminia gerekle
rinden ilel'İ götürüldüğü,yu 
zı d lın n herkesin ko):ıylık 
la anlayubileceV,i ) olda, 

··konuşma diline yakın Lir 
sadelik kaıanrnasmın esas 
olduğu ve yabancl dıl ;ku 
rullarmdau kurtulmanın 
ulusal bir dilek dPğerini 
<'ldı/tı belirtilecek ve dil 
çalışmalarımızın gelişmelc:ri 

ve dürdüncü Türk Cil Ku 
rultayının verimleri anla· 
tılacaktır. 

Kamanda Alman 
r-seri ileri hareketi 
}. 

Ruslarin son mukavemetinide • 
Kırmıştır 

Kerçin doğusundaki yarım ada tamamen 
Almanların elirıe geçmiştir. 

Herlin 6 A.A. - AJmau ı StaJingradla \Tolganın do· 
ordu'aıı~ba~ln mand~ nhğı- ğusundaki hava rneydan-
nrıı tebli: Kam an yarım lan ve Rusların iaşe mü-
udasında cenuba doğru düş nekalfitı gece ve g . rıdüz 
rııamrı a ı kasından } apı lan f>ombalan nışlır. lki nehir 
Sr>r i i 1eri harekt t Husların romurkörü has ... ra uğ,..atıl-

scn rnukavcm€tini de kır- rnıştır. Voronej kesiminde 
mı!:i ve bu suretle Kerç boy düşmanın hava lllHydanla-
ğ"Jzının doğusundaki y< - rırnıza yaptığı hücumlar es 
ı ımadanın tamalnı elimi· mısındtt vukua gelen hava 
ze geçmiştir. Bir Ç(ık es iı- rnuharebe'eriııde bizden 
den ba~ka elimize 36 h< - hiç bir kayıp verilmeden 
fıf ve ağır top 'geçmiştir. 26 düşm an uç· ğı tah;ip 
1\ iman Homen kıtaları i\ov J olunmuşiur. 1\ ~ 1 cgı nııı 
rosiskiu önünde çetin sa- cenup batısında ve R j~v in 
vaetan mora iler li ~rek neh cenup dvğunudu düşmanıo 

ıin duheı yakıni:mrd , ki mev· yeni hücumları akamete 
zilere ve sağh m lrnk 1ere uğrntılmışlır. Birçok düş-

yaklnşmışlardır. K radr- man hava meydanma b;?s 
niziıf doğu kesimiude Alın ıı kın aiicumlari Y<1Pllk ve 
seri ·lnkuı ı ı botları bir ke· yen.le bulunan 20 UÇ d ğı 
şif hareket yapmış ve 1bu t~ıb ·p ettik. Volkof köprü 
esıuıdc 9500 ton>latoik 4 b şıııd ', Ladoga gölünün 
vapur ve 4 mavna batır· cenu bu ıı tla Vcl Lenirgrad 
mıştır. Kafkasyada dı·ğ rnuhısa a çevıesinde mLite 
lwal uı niişman mukave- addit düşman hiicumu ne 
mP.tini sona erdirmek liçin ticesiz ka l mıştır. Bahriye 
yapı'an ve- günleıce süren topçıısu Km lŞlad c:varın-
sav ışlardan sonra yüksek da bir Rus mayın tara· 
ı akımlı başka bir ge~idi vıc.sını Fınıandya körfo 
işgal etmişlerdir. Staling- zindt> bombalarla hasnra 
rad kesim .ndA şiddetli çar uğ ratmıştır.~imal bu1 d eni-
pışmular devam ediyor. ı~ep! !esind~ s:ıvaş uçaldaı ı 
Dün hnva teşekküllerinin Murm ı:ı nsk 11Skeri limanını 
işbir iğile şimulden gelen Ye cfomiryolu tesisleriııı 
mühim Hus kuvvetleri ta- ı_:ok tesirli surett~ bomba 
rafıııdan yapılan kurtulma lamışhr 25 Ağustos'a 4 
hücumları akurnete uğra- Eyllıl arasında lfos ~havı1 
mış v~ bu esnade 8~ düş kuvvet eri L62 1uçak ka} 
ınaıı tankı imha edilmiştir. betrniştir. Ayni müddet z ;ı r 

i EN1GCN 

Maliye Meslek 
Mektebine 

Kabnl itnf;hanlarıfoünü 
1 Halay lJ,~fterdarlığm<lan 

Hu sens Maliye Mt>slek 
mektebine hariçten alına
cak lalebe i~in 10 lıylı1l 

perşembe ~ünü saat 10 da 
Deft11rdarlı kt& yaztl ı imli· 
hun yapılacaktır. 

MUsalıakaya girebilmek 
için 

1-Urtamektep mezu· 
nu üimak (hmam~n veya 
kısmen lise tahsili görmüş 
olanlar da tercihan müsa
bakaya girebilirler.) 

2 - 17 yaşından kü
{'Ük 25 yaşından büyük 
olmamak 

3 - Askerlikle f.llakalı 

uu:uurnamak : 
4- Folograflı nüfus 

hüviyet cüzdanı Hıraz ey
lemek 

Yazıh imtihanın mevzuu 
orla tcdri~at müfred ıt prog 
raınına göre yurt bil(?isi, 
hesap, hendese tarih ve 
coğrafyadır. 

Orhı tahEil snhipletine 
iyi bir istikbal temin eden 
Maliye Meslek mektebine 
girmek isliyenlerin fazla 
izahat alın.ık üzere di'ek
çe ve tahsil belgelerile 
birlikte imtihan gününden 
evvel Defterdarhğa müra
ca&tlan 

ilkokullarda 
kayıt kabul ve ikmal 
imtih ~ nları günleri 

Şehrimiz ilkokullarına 
yeniden girecek talebenin 
kaydına 15 eylalderı itiba
ren başlanacaktır. 

İlkokullar birinci teş
rinin biriııde açılacak ve 
ikmal jmtihanları da bu 
tarihte başlıyacaktır. 

fında şark c .. phesinde 49 
uçağımız kayıptır. Şimal 

Afrikada Alman ve ltalyan 
hava kuvvetı~ri lngiliz me 
zilerine, tank top! ulukları· 
na ;e bava me 7danlarına 
hücum etimiş'erdir. l'am 
isabetler kaydedılmiş, :yan 
gmlar ve infilak olduğu 
göriilmüştür. Alman ve 
ıtalyan av uçakları şimal 
Afrikadaki savaş bölgesin
de ve ayni zı.ımanda 'Giri· 
din c.ınubuııda 20 düşman 
uçağı düşürmi1şlerdir. Ba
tıda işgal altında bulunan 
arazi üzerindeki uçuşlar 
esnasıı.da donanma birJik 
leri iki Ingiliz uçqğı düşür 
müşlerdir. Alman uçakla
rı Dün İngilterenin :cenup 
ve doğu sahili bölgelerinde 
cndi.ıstri tesislerine ve mü· 
na kale vasıtalarına l ı ücum 
etmiştir. 

;;C 

Yiyecek alınacak w ıı1ı 
'J"· k M · ı> ' • ı · A 1 ı 1 bt> yurl UI' • UUl'lı ( , c•ııı ıy n 1 ııtıı •}°t! ıı e 

alına koınisyonundaıı 

Talııııirıi MuvakkAI . Je gnııU 
Miktarı 'l'uturı T i ıt tha tı 

1 enı Kr~: vı' stıp 9Af' 
Ciıısi Kilo Lir:ı .. . · . 1 oı ErirııişHaJey<ı~ 1200 4200 315 00 15 M, 

Beyaz peynir 450 675 47 82 
Koyun eti l 16'J 2.)92 194 40 ı 942" 
Piriııç 250Q 225) 168 75 18 eylll 
Kuru fosulya 2500 925 69 37 

, Zeytin danesi 450 360 27 ()0 • 
Nohut 1250 437 ,50 32 77 ıııl 942 

Meıcinıek 500 250 18 75 21 eY 
Patat,,s 2800 840 63 00 
Bulgur 2500 900 67 50 ıııtferı1 ~ 

1- Yukarıda cit\S ve miklari yazılı 011 ·ııı.ıı' 
ııııııt: 

yec .. k maJdesi a'•ık eksiltme ile satın a 1a 
. -. klH'· ·~ır 

s ltme t ah~be yımlu bin asında yapılaca ; 8t tıl 1 .t 
2 - Tahrni ıı i tutnrı ve muvakkat tE;nl•

0 
fa g?·· 

· ı k · ı . 1 l . ıarını rı e (" ·s ı trn~nm giiu ya saat arı ııza ·ıde 
miştir. Şartnameleri hergün·; idareh:ıoerı:ıı' 

pııO 
bilir. veY"' s) 3 - isteklilerin muvakkat t .. minat 1,0!l11 

nıektuplarile birlikt ':! e1'siltme saatları.o<ltl 
muza müracaatları ilan olunur. 4/1 ~I 

Afi ta 
Posta nakliyatı 
Hatay P. T. T. Müdnr 

lüğüuden 

Aylığı 100 lira mulıam 
men bedelli Aulukya-Yay
lad2:1ğı arası oto ile posta 
nakliyatı açık eksiltmeye 
verilmiştir. 

Muvakkat teminat 90 li 
radır talipler Ticaret oda~ 
smda kayıtlı ve okur ya
zar olacaklardır. 

İha l e Hatay P.T.T . 
Müdür1üğUnde 12-9-942 
cumartfsi giinü saat 9 da 
yapılacaktır. Şartnamelt>r 
m ~sai gilo ve saathırınd 
müdürlük kaleminde görü· 
lebilir. · 

28 - 1- 6 - 11 

Tamirat yap
tırılacak 

Sayın a 
H 1k1'1 

ya a .eJif' 
•• 'tl ııe 

An ta~~ .• .J 
isliğiııden: dll 'pv t 

'l ıı ..,,. 
An taya ıııtı'" 

intihabına b&ı~ ttaı111
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