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llYJET 
hbliğl 

1ttrJ~k 
•a} 0~a 14 (a.a.) 

Jah 
t1ıh . neşre<lılan Sov-

lıti: 

· buıı 
11 

ge<·e kıtalarımız 
• cepho hovuııca 
'nJ • 

'td· a ınulıanbe et-
ıı, ır, Baltık donao· 

lUen · uıl tayvare-
ı~ r . 

, b ·:eningrad ciYa-
a tışnıaıı tank kol

eı-,ı~~ır zayiat Yertlir-
1411·. 

itEST'e 
Hücum 

(a. a.) 

0ıtı} 
. i d ··)ar<Jıman tayya-

ı lln ge('o Dreate 

ı~t~~ır bir hiicum 
ııı. · Doklar mın

hıı kiilliyetli mik
oıu b e ljaı a atılmış 'e 
1\1·1 s i\ı • ıtn Horıt ve 

ri ııd llla ıı ı 11b1 ı lıarm ın 
d t :t~ kurulıavıza 

. tııgi göriilmiiştür. 
lftl l\li L' •• • t .c rıuıı-;a uzerın-

ı,tı aartozi devriye 
esnasında müte

d .. 
, aııı 11 ~ıuan tayyare 

~ıı ~.tına lıiicuın edil
i t lt dii.man tay
iit~l\hı·ıp edilmiştir. 
• tı t 1 • • 

• 111
6 

~ ayyare erımız 
donınüşlerdir. 

iti N 
lçisinin 
tekzibi 

.......... 
la· t ·ıtıı 
~ıı ,ı . gton 9 (a. a ) -

(' . 141)· 
1 l~ . "•ıın Vasington 

# ~.l) • 
tıa Hus muhaıa· 

ll 'b }. • 1 a,·ut vermek 
~ 1 lll • 

~,il . er tardı•dan 
~~ı:' bir teşobbüste 

u.gunu h .. k.. ı· 
hı u ume ı 

'11 1aını.tır. 

Alman· 
tebliği 

Berlin 14 (a a .) 
Alman tebliği: 

Kuvvetli Alman te

~ekkülJeri Leningrnd cep· 
b.esini yarmı~lardır. Şth· 
rin muhınıarasına devam 
edilmektedir. Peroe ada· 
lıuının cenubunda bir 
diişmao şilebioe bomba
lar isabet etmi~ ve gemi 
hasara oğranıı~tır. Treo 
Pormofıın şarkında bir 
dö~man vapar kafilesine 
yapılao lı~n-a hücumunda 
bir İngiliz torpito nıolı 
ribirıc büyüt çapta bir 
hooıba isabet etmiştir. 

İrandan 
ALMANLAR 
çıkarıhyor 

Tahran 14 ( a. a.) -
Royterin hususi mnhabiri 
bildiriyor. 

Per,em be giinü tah
ran<laki İngiliz eJçiei· 
nin yaptığı iki teşebbtil'!Ü 
müteakip Alman olçilıgi 

İngilizlerin ve Sovyetle· 
rin tekli fi ne nihayet kıs
men mutaYat etmiş ve 
250 kişilik bir alman ka
fılesinin hareketir de 13 
saatlık bir teehhür kay
dolırndnk tan sonra bu ka
filiden 80 kişilik 1 kıeıın 
cuma aabahı tahrandan 
hareket eylemiştir. Bu 
80 Almandan 72 t>İ tAh · 
vav) da lngilizlere ve Si 
de { Karvio) de Ruslara 
teslim olunacaktır. 

Ruılau te8lim edile· 
cek olan 50 Almau ara
&1nda Ramon Yamutta 
lranda nakliyat şirketin
de çah.ıyordu sanıldığına 
göre yamulta esaaında. bir 
Alman deuiz sn bayıdır. 
ve bu isim kendisinin aaıl 
ismi değildir. 

Yamuttanın Irak isya

nında mühim bir rol oy. 
namı~ oldo&u malumdur. 

INGlllllERE 
göre harp 

vaziyeti 
Londra 14 ( a.a. ) -

Ras ct1plıesinde muhare
beler bütün şiddeti ile 
devam etmektedir. Deyli 
Telgraf gazeteıünin (Sto 
lıolm ) muh:\ birine göre 
ıava~ tayyareleri Lenin
grad üzeride creya.n 
eden hava muharebeleri-. 
ne i ş t i r a k etmek 
tedir. Rusların Leningrad 
cıvaı•ıoda tiddetli muka
bil hiioumlarda buhın

duklarırıı bizzat .\iman

lar te~hir ediyorlar. 

Almanlar Hasların 

merkez bmgesiııdlldtt mu
kabil taarruza geçtiklerini 
kabol ediyorlanada Bud
yeni ordusnnuo dinyepe
ri yeniden geçtigi hak
kındaki habederden hiç 
bahliletrniyorlar. 

Gomel mıntakasında
ki vaziyet tehlikelidir. 
Evvelki geceki tebliğ 
Qerkofun Ruslar tara
fından terk edildiğini 

bildiriyordn. 
Kar başlamı~ fakat 

Leningrad çevrilmiş de

ğildir. 

Almanlar ıert kış ik· 
timine tahammül ede
bileceklerini ve ıoğuk 

mevsime kar~ı bütün IR. 
zım gelen tetbirlerin 
ılındıtıut iddia ediyor
Jar. 

Almanlar kı~ ıeferi 

i9İD ah.ap kulalıeler, ka · 
lın ve ı~cak elbiseler, el
divenler ve kayak alet
leri bazırlamı.lardır. 

B ir taraftan Almanlar 
kı~ seferine hazırlanır

ken diter taraftan İn
giltere ve Amerika· Rne· 
yaya yapılacak yardımı 

te.kilAndırmakla meşgul · 
dür. 

1 R A-N O A 

İSYAN 
Bndapeşte 14 (a.a.)

()fi Pjauıı bildiriyor: 

Tahrandan Sofyayf4 

Ye Sofya<laoda Macar 
ajansıııa Yerilen bir tel
graf haberine göre t ran· 
da ansızın bir ieyan ~ık

mı~tır. Bu lıab e rd ~ en 
modern mit raly<>zler, '\'"e 

el hombalariyJe müc:o lı

lıez ıniilıiııı kürt çehlo 
rinin ııpansız logiliz iş

gal kn vvetlerinin a l oyhiııe 

hl\rtikote ge~'tılderi ve 
kürt kıtalarının Kernıan· 
'ahta toplandıkları ve 
hıyanın burada ba~ladığı 

ve mevcut malumata na
z:uau Hemedan l'a~kent 

Nuriıtıı:-ı villt.yetl c riniıı 

tamamiy le attileri u eliutle 
bulunduğu hi Itlil'il ıu~kte 
dir Macar ajanın cuuıar
tesi gürıü t.ılırandan alı

rıan malumata göre asi· 

!erin İngiliz diplomatik 
ıııubarririyle İngiliz ratl-

Romen 

Başvekili 

Bükre' 14 ( a a.) -
Romen başvekil ınnaviııi 
Mihl\eJ nnteıı<'ıko guete
cilerlo yAptıgı hir görii~
ınede Huınen k ı tııları ta
rafından bir aydan heri 
Hozatta hülgesiede elde 
edilen neticeleri tebarüz 
ettirmi~ l'e deıui~tirki 

Hozetto bir <'Ok bat üze-> 

rinde miie~ses hüyiik is-
tihkamlar ~eınber i yle nıu 

h"t bulun nyord u hu mus
tah kem hatlardan d<hd ü 
tıılırip edilın i ~ toliikki 

' olunabilir. 8izhHe şunn 

bi 1 d i r m e k i~teriınki 
Oılo.rn öuünde lıi~Ptuilir. 

Kayıplarıını/. oltln. Dige t· 
taraftan iiğreuiltl i ğiııe gü
re Romon piyatltııi Odeu 
şehriuırı Jıornao ı ·i varırıda 

Villalar ınahalle~iudı ku
rul mu ş olan Sovyet mu

kavoınet hattı il(j temasa 
get;ıniştiı· . 

yosnnnn yakın ~uktaki ı=::=:=:=:=:=:=:=;::;::=::= 
tanınmı' nıulıalıir Hi~ad-
111 ref'a. katında bulunan 
Taymi~ gaz ı;tesi muhabiri 
Domel ve Haınborm asi
lerin el ine dü~lük'eıi ve 
akibetledrıiıı ıneçlıul hn
londuğu ve mulılif mınR 

taka l a r d a kargaşa· 
Jıklar çıktı~ı ve asilerin 
lıer taraftı ilanlar yapı~
tırarak ahaliyi keo dile
rine iltihaka da"fet ettik· 
!erini ilaYe etmektedir. 

Kıbrııa 

BOYOK TAKVİYE 
KITALARI 
GONDERILMiS. 

Lefkö~8 14 (ıa. a.) -· 
J(ıbrısa büyük tak,iye 

kıtaları gelmiş oldutu 
resmen ifşa edilmekte 

dir. 

" itizar 
Bir kaç g ii n <len heri 

gazetenıiır.i Hgletlen 1'onra 
çıkarmak nıecburiretile 

kar~ıla.tık. Qiinkii basaı 
makinamızı bal& elektrik· 
le i~lıHemiyor•z. 

Tesiıtatı Be!ediyerıin 
elektrik fen memurları

nın bcğeııecoği ~ekle koy
nıaga ç·,lışıyoru;.r,. 

Gecikme eobebile taş· 
ra abonomarılarıııııy, ga
zetelerini giinü giinıine 

almamı~ ol"lıilirler, bizi 
ma.znr giirmijlol'iııi di !eriz. 

lşi tam düzcnleyebil 
mek içiıı gazetemizi ya
rın çıka.ramıyı&cagımızı 

sayın okuyucularımıza 

bildiririz. 

Halkın Di ı i 



Sayfa: ~ 

Fıkra : 

SOY LEMES İNİ 

BiLMELi 

Yaktile hükiimdar-
larda.n biri gördiigii rü · 
yala.rdan mana ç. ıkarır, 

etrafına topladığı rüya 
tabircilerile d.iyalan hak
kında mi.iza.kerelercle bu
lunurmuR. Giinön birin-

' de kıu·ı.ık bir rüya ge>r-
müş, bundan bir türlii 
kat'i bir mana çıkarama.· 

mış itikadı oldu~n için 
mnhakkak @arette bu ne
ticenin kenditüni bir fe
Ia. i et VEIJ' a saadet~ g<itü
re ceği hükmünü -rermi~. 

Rilyaınm anlatmı~ . . . , 
Ve bit· bir on lan dinle· 
meye lıa~lamış. biritıi : 

- Hükümdarım ka
deri ilahiye boyun eğmek 
gerek, sizin bütün ai.Ie 
e fradınız yani hütiin ~ ii
la leniz pok kısa bir za 
m anda rahmeti rol.ımana. 

kaYuşa.ciı.k yalınız ı:ıız ya 
~ı yaoakınnız. Tanrı size 
uıınn ömiirler versin. De
miş. 

- Hiikümuar hiddet
lenmi~ o n u h em en 
huzurundan dı~arı attır

mı~. 

Bir diğeri ise: 

- Haşmetpenah, Siz 
çok iyi bir rüya. gör
mü~~üniiz: çok mes'ut 
g iinler göreceksiniz. m u
zaffer bir hükümdar ola· 
ı·ak uzan yıllar · yaşl\ya· 

caksınız. Aileniz içinde 
en uzun C>mürlü sizsiniz. 
Deyince 

Hükiimdarın hoşuna 

gitmi~. iyi tabirde boJun
dnğn için onu taltif et

mi~. 

.Bu hikayeyi dün ba
na anlat an zat gülerek 
ilave etti. 

- SUyltnneıini bil-
meli. •dedi 

Ne kadar doğrn dc
ru de~iJ mi. Mesela şiw· 

di : Ben kalksamda ıw

kaklard:ı. dilenciler ba 'ı 
bo., geziyor. Halkı taciz 
ediyor, ııe yiiriirken, ne
de bir knlı'°ede beş dıı

kika rahat yiizti gördii
düğiimüz yok. B u işle 

-- - --

... 
(Ralkın D ili) 

O YERLER 

T arlaia yaparken ben unluğumu 
Ne çılwr kararsın ve yarısın yüzüm 
Giderir sonunda yorgunluğumu 
Mademki bir tas su, bir çiftim iizünı 

• 
Dönüyorken köye yolda durupta 
Ömiirdiir havadan kuş illdirmesi .. 
Akşam bir bir çardakta bağdaş kurup ta 
Ardarda sigara tel/endirnıesi.. 

• 
Herkes muradma erdin diytcek 
Bir ![Ün (o yerler)e düşerse yolum 
Şuna inanını var incin.nziyecek 
Başak taştmaktan bileğim kolum 

• 
Köye, bir tarlaya .. sonra sabana 
Hasretim; mukadder fakat kavuşmanı 

Yüksek saraylardan sıcakflr bana • 
Ufak avlusuyla alçactk bir dam. 

• 
Herkesi kendime dost sanacağım 
Zaten bakmaz/arya kötü niyetle 

Orda inJ,atıların ınanacağım 

Samimiyetine, samimiyetle 

+········~····~······~·· t Şehrim ize yeni gelen f 
f Kulak, Boğaz, Burun Miitelıaısısı f 
ı DOKTOR ı 
ı Av n i Bükey ı 
: Hastalar.~nı Jıo~· g ün saat _1 5 de~ _ııonra -~ark ı 
f ci varmda. Cumlıunyet cadde ıı koı:dı hı mevk ıınde f 
f bulunan muayenehanesinde kabule başlamı ştı r. f 

·····-··················· 

AMERi KA 

Devlet nazırının 

beganatı 
JJiverpol 14. (an.) 

Harp s•nrn u imar işleri 
planlarını tanzime ıne· 

mıır dovJet nazırı Gri n 
Gnd Li çerpol-ıla bi r 
n n tuk söylemi~ ve de
m ştıı ki : 

H i tler harbi kaybet
mek iizeredir. Rusya 
Hiılere ~a rka gide n yolu 
kapıyor. lııgiltere Hitle· 
re orta ~arka YO hindis 
tana rr icl tı ıı yolu kapıyor , 

Amerika B. Devletleri 
Hıtlero harhe giden yo
lu kaınya caklarını ihtar 
etmi~tir, 

Bitlerin Sovyetlore 
kaı~ı r~ptığ ı bainane hu
c um pahalıra mal olan 

tehlikeli bi r <'İnayet ola
rak kc•ıdbiııi göıtermiş

tir. Hn lıü c ıımda on iyi 
tahsil görmii~ YiL'ibinler -, . 
ce geııç nazinin kanı a 
kıyor bu hücum tıpki 

bir orman yangını gibi 
Bi tlerin kara , ve lıava 

kuvvetlerini idame için 
ihtiyacı lııılunan gt1ni~ 
m ii hinı mik tarda tank ve 
tayyare rn toplarını yok 
edh or. Uni' onlulıuının 

vo Rus nııll etinin kahra
manca mukavemeti ba 
hiiyük <liinya harbinin 
deııtanıclır. Yoni möttt-fi

kiınize lüzumlu bütün 
yardıııılarıu yapılıııasrna 

çalı~ınalıyız ve ç ı lı,a ca
ğız. 

H i tle re karsı müca-, 
dele yapılan her yer bi
zim cephemizdir. 

. . . ,. 

::!yltil 16 Yit{ 

15/ 9 ı 941 Pazarı 
rılı.n 
(1 

7,30 P rogum ve ~d ~ 
leket saat ayıır a 

~ .. i 
7, 33 M üzik tl1 

7,45 .Ajans haberler· J\ 

800 Müz ik: 
J d 

830, 8.45 Eriıı 

12,80 P rogram ve 
leket ilaa t ar 

12,33 

12,, 5 Ajanı 

ıs.oo M üzik : 

1~ 130/ 14 ,00 M üzik: 

18-00 Progra m Te ıJl 

leket saat ay• 

ı~,03 Mü zik : 

18,30 M üzik : 

19, 30 Memleket tı .. t 
:ı.~l rı , ve A jans b' 
tııı leri. 

19,(5 Serbest 
19,55 M üzik 

20,15 R adyo 

20,45 M üzik 

21.00 Z iraa t takvilJJ1 

21,10 Müzik 

21,SO Temıil 

21.45 M üzik: 
~ 22,00 Müıik 
~ 

22,80 Memleket sa•' 
rı Ajanı ht1.be' ~I 

2~,4:5 Müzik 
t~I 

~ 
22,Sn/23.00 yarın ki f, 

ram ve kap•0' • 

alakadarları me~gal ol
mıyorlar. olsunlar, yap 
ıunl.ır desem· Muhakka k 
etrarı mı giiceudirnıiş O· 

Juro m hal buki. ayni ,e. 
yi ıureti na.zikanede ala
ka.darlarırıdan r ica. et
sem yapılma1imı, edile 
mezmi desem o vakit 
daha iyi n etice elde et· 
1;Uİ~ olurum. 

YURl'DAŞ! 
Bükreş ıian ve AbO 

Bombardıman edildl ti 

Zaten her ~ey c:>yledir: 

lsteme~ini ve ı:-ıö,.-1e· 
ınosini bılmeli. 

GEZEN 

ZELZELELERDE Mo kova 12 (a a) -

YANGINLARDA Onmar teAi g iiuii Sovyet 

su BAS Ki NLA R 1 NDA hava ku-vrotleri Biikre~i 
bom bardunıaıı etmi~tir. 

BİZE iLK ONCE SEf- Biitiin So\'yet tayyareleri 

KATLI ELİN 1 UZATAN salımeıı iislorine dönmüş · 
tiir. 

K J Z J L AY . Şimal denizi filosnr.a 
nıem;ııp So\·y et torp i toları 

CEM i y E T 1 N 1 bi r .A l ın 111 s ıı lıi l ınnhafa-
.UNUTMA za g.ım i,. iui Ye b r hiiyük 

ı=;~~~~~~=~~~~ nak li_, e goıuisini batır-
i~ 1 ınışlart.lır. 

şar arı 

Seneliği 

Altı aylığı 

Üç ayl ı ğı 

: 600 1'~ 
: 350 ~v 
: 200 ~I 

Resmi ilanıııf~ 
satırı,., 

5 Kuruş aıı r11 

Husu si ilı\f1 1 

pazarı ı aa teP1 



1 l~an ve Fin 
" •~amazıığı 

r.I fl~\ 
nı rıva U (a. a .) -
J ltl} 

11 .'. an 17 eleıı Iı il· 
Jll ~\Jl'e Alman ba' 

ıı.rı Odanı 
~ eri arı vo Fin ge· 

l\ıaıında aııla~ 
ııı~ı 

}ef , .a_ llr La ş gı;~ ter-
11 

1 tı:ıarılar Finleri 
d&tal!ırıa kafi de-'ll ... 

· U/.ah"ret otme
Lf't Jtlırı 

'ııı eylemekti-
U~r··ı 1' t '' 1 rncauklent 

1 fi ~araş:d Ma v 11 er
Röıı uertl i ıti • iki 

to ~ 
, tlıcla }..,inleri .A.l
ayl' 
~~le 6_tloriue lılllel 

ıtlıam etmi~-

Macar aJansı 
DOŞMAN I N MANSAN 

MINTIKASINDAN 
POSKURTOLDOGONO 

B İLDiRİLiYOR 

Iludapc:-;-te 14 (a a.) 
Macar ojansı bildiri

yoı: Dinpperin nll\nsan 

mıntaka~ında müttefık 

ko VTetler diiı;;manı p~ s

kürtıneyc deT"am etmiş 

lerdir. Yerde kara ve 

D e n iz d e hiç. bir diiş · 

man faaliyeti olmamış

tır. 

" ''·~~+~ffffHMHffHHffHHH 
1"' lt·ın DILl'ne TASARRUF 

·• 0 n e O ı u n u z . BON(>LARf 

Tasarr uf Bonoları 

almak kendinize fay 

da Mllll Müdafaa-

mıza hizmettir. 

(Halkın D ili) 

Sovyetlere göre 

Harp vaziueti 
BUtUn Cephede 

harp şl ddetlyle de
vam ediyor 

Moskova 14 (a.a.) -
ovyet tebliği: 

Bütün cephe boyunca 
'iddetli muharebeler de· 
vam etm:ştir. Perşembe 

güııii 50 .Alman tayya
reıii diişüı i.ilmüştür, 34: 
Sovyet tayyar esi kayıp· 
tı r . 

Şlmail Afrlkada 

ALMAN 
Tauuareııri 

Londra 14 ( a. a. ) -
12 - 13 geceıi ve dün 
Tobruk mın takasında İn
giliz tayyare dafi ba tar 
yaları mevzilerini ve or· 
uagahları bombalamı~ 

!ardır. Bir orduya ku· 
manda. etmekte olan ge
neral Sobert 12 eylülde 
fark cephesinde ölmü~ · 
t ür. 

ıJJ ' 

~ı:J Y E 1 i l Ç 1 L A N 11==·, 
l-IALK BASIMEVİ 

~lK B A S IM E V i ad lı Matbaamızda her çeşit 
• ' ~" 1er, Cetveller, Kağat ve Zarf başl ı kları , Köy 
bt lqr - -

t~ ı, Beled iyeler ve bil u m u m resmı ve hususı 

~ 1~tin matbu evrakı rek a b et kabul etmez dere 

d f. ~Cu:z , tem iz ve çabu k o larak yapıl ır. 

~-Sl fflEViM I Z i N BiRi NC i GAYESİ : 
o ' -.!..._Ş LEA INDE UCUZLUK 

EIA S KILAADA NEFASET 

SiPARİŞLERDE &UA'AT 

ch .. TL.EADE SAGLAML-IK 

-~· o 
.. ·· R E S • 
~ . 
~o 

1 

Sayfe: S 

r Kahve nedir, nasll içmeli, 
f aideleri v~ zararları 

---· ---
Kahve; ~ıcak meml~

ketlerin bazı bölgelerinde 
yetişen ''kafea arabika,, 
denilen n.~açların meyva
ı ,rının çekirdekleridir, 
bu ağaçlar bildigiginıi.z 

yüksek ağaçlar gibi de · 
l iltlir, güzel, gUıel, büyük 
ve hol yapraklı birer 
uznnoa fı<larılardan iba
rettir, bu ualların ü:ım

riode.k:i yapraklarıo çık
tığı yedude rozet · şek

linde çam fıstığı g ibi di· 
zilmiş meyvalarm i<;in
deıı çıkan çokirdekler , 
kanvedir. 

Her bölgenin kah ve
leri vaaıfları itibarile bi
ribirinden bü.\'ük farklar
la ayrılmazlar, yal ı nız 
içindeki fa i<leli ve mü
nebbih maddeleı-in ez 
fark lari le, r rnkleri ve lıa 
dmlerile biri birlerinden 
ayırt edilebilirler. 

Kah venin bize ltı.zım 
olan kısmı ''kafein,, de
nilen şifalı maddet1ile ko
k nJu olan k11mıdır, bu 
da kahvenin cinliine, sem
tine gi>re d eğişir, ''kaf~in ,, 

Cava kahvesinde yüzde 
1.16; 2, 19, Yemen kah-

vesinde 7,r> kadardır; dok
torlukça vasati olarak 
bunun yiiıde iki miktarı 
makbuldür, ~u halue ·ha
zan OaTa '°o hazan da 
Aemen kahvesi kullan · 
mak icabtHliyor diğer 
mıddelurindedo in~anı 

rahatla~tıran, nyanıkhk 
veren lıassalar mevcut
tur. 

Kafein: 
Doğrudan doğruya 

kalı veden çıkarılan bu 
madde sinirlerin ve et
lerin kuvfe t ve intibalıı
nı arttırır, l1111usile kalp 
etloriniu tnhii 9alı7cnala
rını idame eder, yorgun
lağnnu düzeltir Te bazı 
f\lna tesirlerden onu ko· 
ı· ur, bun.lan lıa~k a i~et

ti r i<·i W\ç lan n içine gire· 
rok iı11auıu bir tarafına 
birikilen suların dı~arıya 
çıkarılmasına, üzül öp 
dağılmasına yardım edt'r; 
Onun içindirki talıebette 
bu kafein eski olmakla. 
beraber yiuede kullaıııl· 
maıiıoa devam edilmek
tedir. 

Velhasıl kahve, bize 

çok eyi yaramak ve c~v· 
DeTamı ( 4 de) 

ili HAV H I YE SA H U HAN 1 

DlKİŞ ve BiÇKİ 
VURDU 

•••••••••••• 
Dört sene içinde Denizlide bir çok 

gençleri ve Bayanları Sanat ve Ha

yat sahibi yapan ve geçen bir sene 
içinde şehrimde büyük takdirler ka · 

zanan HAVAİYE SARUHAN D i K IŞ "e B İ ÇKİ 
YURDU talebe kaydına başlanııştır. 

Hükumet civarındak i l nönU cadde

desinde 12 Namarah eve müracaat 

1 

ı~~~ paşa caddesi No. 
1 

ediniz. 1 
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Sayfft; 4 

. 
ŞART IKI 

ZELZELE VE YAPTIGI 

HASARLAR 

Van 14: ( s . a. ) -
Son yer sarsıtı~ıodan vi
JAyetimiz dahilinde ıebe · 

biyet verdiği zayiat etra
rafında verilen maluma
ta nazaran erciyeşin ko· 
ca pınar nahiyeıinde 31 
köy merkez nalıiycsirıde 

de 5 köy tamamen ha
rap olmuş ve merkezde 
hükumet ve müdürlük 
binasiyle jandarma kam. 
kola ve mektep yıkılmı•
tır. 

Şimdiye ksdar tesbit 
edilen ölü miktarı 192 

ve yaralı miktarıda 190 

dır. Bu yaralı vatanda,. 

Jarda yaraları ağır olan

lanJardan 7 si Vana gö

türülıniiş ve diğerleride 

erceyi~te tedavi altına 

alın mı•J ardır. 

Felaketin vukuu a· 

kabinde Vali vekili ya

nrnda Sıhhat miidürü ve 

Nafia mühendisi Sılıhat 

meınurlarları, yarnımcı 

ekiplerde olduğu halde 

feHlket eah11ında icap 

eden tedbirler alınmış 

yardımlar yapılmı,tır. 

Ağrı 14: ( a . a. ) -

ııntı etıafında alınan son 
resmi malumata göre 
vilAyet merkezinde oldu 
ga gibi Elazgirt Bayazıt. 
ve civar kazalardacla nn
fasça bi<; bir zayiat ve 
maddi lıaxar yoktur. di
ger yerlerde yeniden bir 

sarsıntı kaydedilmemiştir 

'.Pahuna kazasında ıar
aıntı fn!lılalarla devam 
etmektt1dir. 

Dün l!labalı saat 16,13 
vd J 6,35 te 6 şar saniye 
devam eden iki yer sar

sın tısı olma' ve bunda 
b:ızı binalar ha::-ıar g<ir-

miiş bükiimet binası ta
mamen yıkıl ınıştır. (,'e
lebi nnlııyesirıin bazı 

köylerinde yenidt>n vu. 
kna gelen yer sarşıntuı 

neticesi 30 ey tamamen 

38 ev kı~men harap ol

muştur. nahiyt'lerin bi

rinde ölii ve yaralı adedi 

88 diir. 

Van 1 la ( a, a. ) -
Ereyi~te yer Hat'Atn tısıoda 

müteeuir olau vatanda' 
lara ilk raı dımı olmak 

üzere halkımız ta.rafından 

teberrii edilen clOOO> lira 

Kı;r.ılay merkezi tara-

Onma sabahı mıntaka· fından Erciyeşe güııderiJ 

mızda Yukubolan sar- miştir. 

ALMANLAR iN 
l 

ı 
i 
1 
1 

Alman 

Savkütcegş Pilin tarı 1 . 

bozuımuı / 1 

t a uuare ı erı 

ngilte re de 
f 
t 

Iıondra 14 (a. a.) -

İngiliz hava ve dahil 
Moskova 14 (a a.)- ı 

M emniyetlerinin tebliği: oskova radyosuna göre · 

Hasların Odesada göster_" ! 
dikleri anudane mnka.ve- ı' 
met Alman ba~lrnman-

dan lığına biiyük miişkü- ı• 
IA.t çıkarını~ ve Alman 

Dün geoe az miktar-

da dii~man tayyaresi ~ar

kı lngiltere üzerinde u~-

mu,tur. Baıı noktalara 

bombalar atılmı~tır, Ha-

Sevkülcen planlarını ta- sar azdır. lıısanca zayiat 

mamiyle bozmu~tnr. oldugn bildirilmemi.tir, 

(Halkın Dili) 

ORTASARK 

INGlllZ 
Tebllği 

Kahire - 14. (a.a.)
Ortaşark İngiliz hava 

kuvvetlerinin dün akşam

ki tebliği: 

İngiliz hava kuvvet-

lerine Te donanmaya 

mensup tayyarelerimiz 

11 - 12 eylül gecesi ve 

12 6yli.il günü merkezi 

Akdenizde bir düşman 

vapur kafilesine karsı • 
muvaft'akiyetli bir lıücörn 

yapmı~lardır . 3 vapurun 

batmış olmaıu muhtemel

dir. 

Donanmaya 

tayyareler gece 

mensup 

lıöcu -

munda bir ticaret vıtpu. 

rnna torpil iıa.het ettir

mi~lerdir. lkinoi bir ti

caret vapamnada bir tor

pil hıabet ettirilmi~tir. 

11-12 eylül gecesi 

ağtr bombardıman tay

yareleri mi~ Polermo li. 
mn.nındaki gemilere ve 

io~aat havuznna hücüm 

etmişlerdir. 

Aynı gece donanma

mıza menırnp tayyareler 

Mikatodol mühimmat 

fabrikasını bomlamışlar· 

dır. Rabota civannda bir 

garda bombalanmıştır. 

Dönüş eınosınd,\ tayyare

lerimiz M.ikato limanını 

mitralyoz ateşine tutmuş

lardır. 

6 torpito muhribind11n 

4 biiyük ikide orta bü

yükte gemilerd-en mürek

kep kafile bakiyeıi dün 

tekrar tı\yyarelerimizin 

lıüctimüna uğrayarak Ta 

porlardan birine büyük 

çapta iki bomba üıabet 

etmeıi üzerine Tnporun 

arka bacasından alevler 

çıktığı görülınüştür. Di
ğer bir vaporada iki bom

ba hın.bet etmi,tir. 

Kahve nedir, nasıl içnı 

f aideleri ve zararları 

- --·-- -
(Baştaraft 3 üncü salzifede) 

berile lıizınet etmek is 
tiyol', fakat biz bunu 
yanlış hazırlamak ve pi
~irınekle füidesiz ve hat
ta nıuzit· bir hale getiri
yoruz, bize yarayacak 
bir şekle koymak usulü
nii bilmiyoruz, bilakiı 

bu giizel, fa.ideli hasaası

rıı kendi elimı.ide tahrip 
ediyoruz, bu sııaetle fa
ideei r den _mahrum kalı

yol'U~ ve kalı veyi bize 
ma;.r,arrat verecek bir bi
biuıde içiyoruz. 

Kalı veyi nasıl hazır· 
lamalı ve nasıl pi~irme· 
lidir?. 

Kah vt; taşını, topra
ğını ve çiiriiklerirıi ayık

ladıktan sonra kspalı Ye 
di>ner, temi;.r, hir dolapta, 
harlı ateşle miitemaıliyen 
çevirerek kavurmalı ve 
d<>gerek iıı('J toz edilme 
lidir; kat'iyyen yakma 
malıdır, daima rencrine o 
dikkat. etmelidir, kahTe· 
niıı açık ı•sıner rengi hul
ııusı kafidır, bu renk 
kalıveuiıı tam kıvamında 
kanulduğaııun ölçüsü
dür. 

Kalı ve kararır sl y aha 
ya.kın bir hale gelirııe o 

Afrik ada 
Harp 

Kahire 1 4 (a. a) -
Orta 7aı·k 1ıııili.t1 kuvvet-. 
leri teLliği: 

kalı veyi hemen eiİ 
tenekesine dökıne~ 
ziyade muvafıktır 

biraz kararını' (t 

mış kahvede kf'Jı1" 
muru teşekki.il 

lın kömürlenme b' 
ve sayunnn fazla 
sıudandır, kahve sıı 
yü~de en çok ı 7 a 
la zayi olması o 
nin kömürle~mc•i 

' lıep oluyor, bu d• 
deki cevherin te 
bozuyor, faideli ol 
çıkararak muzir lı1 ıi.1. 
le geliyor. Bıızı tı~ iıı; 
larımızın üşeuJı lı 
önlemek için kend1 ı~a 
lıaklı bakaneler bO ·,i 

ve bunla.rı ~ik lı~ 
kendilerini maı11' , 

termege çalışırl•'' -fı 
venin siya ba ya1'1 

' 

ralmasında çok 
hüyiık füideler ol 
lezzetinin açık J;' 

daha k n v vetli lıultl 
nu ve en eyi Jıl 
biraz geçkiuco 
maş olanının 

sa.yıldığını, yine ~ 

ların tecrü beleriııt 
narak, iddia edor1 

iddi'alar faideli ~ 
müstenid tleğitdir 

(Devamı yBı' 

1ARE1 
Bombalı 

1 

~t 
h 

Stokholm ı 4 ( ~ tı 
Fin bombardıJJJ' 
yare filoları So'' ~11 

reli mıntıkasınıJJ 
zi olan (Petro ftl' ~t 
detli surette 11 ' 

Tobı uk ının takaflınd a mışlardır. Mülıiıı1 t~ 
de vı iye miifrezelorimiz hedefler talı dl' ı 'J 
müteaddit noktalarda ve büyük yaııgı~ t~t 
dü,ıııan mevzilerine de- vıı karılmı,tır. 
rin bir surette niifuz et- < '11 yağan yagmurl• ~ 
rnişlersedo diişnıanla te- k F ' h k~' 111 ta a ın are ~ 
mas edememi.lel'dir. nu,. gel ulmakhdır· 
mnn topcu ateşi bütün· J R 

d ı~~~~A,t1 gece evam etuıişqede in- ı- ~ 

sanca zayiata eebebiyet 
nrme nıiştir, maddi ha
sarda ehe wm i yt-tsizdir. 

Hudut mıntakaınnda 
diişwan devr i:relerivle mu . . 
vaffakiyetli çarpışınaJnr 
yRpılmıştır. 

YURTTAŞ! 

KIZ/LAYA ~ 

U .. "rt \ 
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