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Milli Şef 
iSMET İNÖNÜ 
ltaraya dön ııüler 

f::UAR'ın 
6ll .. duğu ihtiras 
1 

bofiahm ve bazı 
"-•kanlzmaları 
Cllizenllyellm 

llarp znın:rnlarında, 
: lıarp dı~ırula kalsın, 
hnı·p i"inde hulıııı

' httıiin ınomleketlo· 
~ 1ktj · d ı lut n ketleri 11-

b tket<l ik lcr olttcagını 
( t~ halin ıwt.iec~iııde 

~ ~ 1 tafıiıliklcr Ye bir 
Ol 'lı~lıfı teııirlcr doğa -

1 tı1 
~ talı ii k 1\ b o 1 et-

ıl'~~~ ı ın dır Bu seht1p· 
~ 1 hu crı lıi fevkalade 

·~ tı:tılnrdaı:ı t iitlin dt1V· 
1 r l1>dlı rlen mek mec

'J \it' -t 1111 lıiR 't1derler,talı -
V "e tal,yidat yapar-

11 b .. l 111 1111011 nın~yytH e-
11 tak t l .. ı · · · l ı · l 

111 a uı ığı ı ı a 
llr11 k . b" 

~lıı ar~ı t•ezaı u-
l>'t r 'az, dt>dcr. yine 
~ı,. . 

t~, 11 feylrnJıtıle Zl\ID3Il• 

ı1 ihtira ı kahııran 
~ .. 

t~~ lltnreleı iııdtı arrıca 
1 lif.. ki . . .. 
ıtı .~· gcçtı · crı ı. ın go · 

t-eı · 
)a ı ıuk~ ıı harici ol· 
~lltı. hakikati nlandır. 

11 İçindirki devletin 

(1}6 \'~unı 4 de) 

C. H. P. 
Meclis Gurubu 
Umumi Heyeti 

Toplandı 

Ankara J 6 ( . ıı a ) 
Oumhuriyel Halk Partisi 

meclis gurnhıı 11ınııını 

heyetinin hııgiiııkii top· 
JaotıııındB milli n:ıiidıd'ırn 

Yek ili Rt'fah va punı fa 

cir.:-ııı<laki ııdli bılıkiknt 

üzerinde d nrıı n 11 mıınıi 

hty'eti tenvir etmiş ve 
buna nazar:rn arll.i talı· 

kikatııı talıii ~f.'~·ıi tukip 
eylediği ı.rii riilnıilş, lı1111 .. 

dan senrn Haıi1..\1ye Ve
kili :-:on lıafı alıırın sİ) aı,i 

badi.-elt'riııcleıı gurup lıt>y

eti nınumiyeı:ıiııi rnuf'aıı. 

Mal irnhatln lıahorclar et

mi~ '\'C rnrnlan ı-uolh ro 

cev1tplnr vcrmi~tir. 
R117ın11mrni11 hit· mnd· 

<lesini te:-kil eden sual , 
takriri ı inin m iizakerN!İ ırn 

U ~ lı ' t 'l'' geçen mnmı 0) c ı-

INGILIZ 
taugareıerin in 

Aımanuaua 
hücumu 

Loııdra 16 - (aft.)
tııgiliz hoınbllrdıman ta-
' vareltıri tliin ğ'eco alma-. . ~ 

nys.11111 şimali gaı hi mı 11· 

tıkasrndaki hedeflere hii 
cuıu etıııi~lcı<lir. 

Tahran 
Meclisinde 

bir mebus elmasları 
soruuor 
Tg_Jıran 16 ( a. a) 

1 ran mN·lhıirıdtı hi r mc· 

hııs hanedana ait elma&· 
larla h:rnkonot kar~ılığı 

olan '\O muhafıtza edıltrn 

altıı ı lar hakkında maliye 

nziı indeıı iııtizahta h1 ıl-

caret V.-kiliuiıı hayat 
pn halılı gı ,,"e i lı ti~ fır ı_n e ,._ 
zularıuın t•hommıye tı "O 

b ii t Ü il ın em ltı k t't i a 1 rl k a -

dar etmesi ve nihayet. 
fdtleri oldu~u kadal' lıa 

zı zümreleri de tcilımet 

altında hnlnııdaran lıir 

mevzu olmaımı<huı mev
zunn i.izeriııdo çok dıı· 

rolmat.01 ve Lu hıı nı-ta 
alıııan l<'dhirl<>ri Ytı hu 
giiııkii tatlıikaı la l o rol 

da çalışılmakta oltlngnua 
dair 'Çerdigi irnhrtı diıı· 

lemi~ ve lıiikuıııetirı bu 
beyanatı gnn p lıt1) 't tiıı 
co müttefik:rn ta!'lvip 
olunmuş ve saat '20 de 
celse.re ııilrnyct vcrilnıi~ · 

tir. 

unııııı~tur, ııı:ıliye \eziri 
Y<11·d ı gi cevl\pta hu el ma8 
lar fski komisyon aza1ft
rı uııı ıııiihiiıii ile vo ka· 
palı zarfıariçiııde banka 
hazirıe~inde ııahf11.z<lıır. 

han' dana tıit ve tanlıi 

kıyıııetı haiz elnıa~larar· 

sa hunlar hali le Ye k ii 1-
fi,.taıı :-araylıtrınırı miize 
sa.lorılarında mnhafi\za ed 
ilnrnkte iken salonların 
tamiri miiııaewht1tile nıilli 
hııııkayn uakil edilmi~ler. 
Jir . 

1 

ı Romanyada 

i TethlHi b:r teıtnat 
Amiral 

DARLAN 
Tunusa gitti 

Vi~i 16 (a.:ı. ) - Ofi- 1 
amiral darlan lııısıısi ka- ı 
lem ınüdii•ii iltı diin ıııar · 

ıilyadan tnııut;a gelnıi~tir. 

Amiral darlan l ııııusta 

a~keri m iiesReseleri teftiş 

etmiştir. 

ç 1 k t 1 
Biikıeş 16 (a. il.) -

Ofı ı•jantn bıldirıyol': 

Ha~arabyada gençler· 
<len n.iiıekkep '\"O Troika 
ııaıııı altında lıir tt1dlıi~-

' ci ıe,ldlatı keşfec3ilnıiş· 
tir. Teşkil(ıtııı hedefi kUp· 

riilori, f'ahrikaları Te cop· 
lıe gerilerini tahrip et

wek tedir. 

SOVYE! 
Çet~lerinln faaliye 

ti ve Sovyet 
mukabl ı hücumları 

.i\lo~koYa 14 (a. a.) -

lııgiliı ~n:.r,eteleri yazı 

yorlar: <'epht <l~n gelen 

haberler . gi)re sovyeller 

hiitıin ş:Hk Cf'plıe .. i hoyu

nca ~iddetli ıunkalıil hii· 

cnnılar yapmaktadır. Ga

:.'.t teltır Rus \'.Ptelerin i n 

biiyiik bir faaliyet ~füıter

diklerini lıildiriyorlıır bi

nluree alman askeı iııin 

<ildüriil(iiigiiııii wvyetler 

idtlia etınekt<: dirler . JJc

ııı ııgrnd ve ode1'a nırntı· 

kalarında sovyetler alman 

hHcuınlarına karşı ınevzıi 

muvaffukıyetler olde ct

nıişlor<lir. Dinyeılt}riıı şar 

kıullnki ikı knvvotli al

mtrn taarruzu kar~ı-ıında 

ı;o\'yet m:\hfdlerimle en· 

dişe his odilmekttdir. Bu 

SOYYETlERll 
PRAVDA GAZETESi 

NE YAZIYOR 
.Mo~kova 16 (a a.)

Pranla. gaıtcsi baş m&· 

kall'sinde diyorki: lıitler 

lınrbini kış gelmeılen ev· 
vel hitirect1ğini hesap et
nıışti. Fıtkut rnd ordusu· 
nnu kahramanca mnka
veııu ti hi tlerin lı6sa hını 

karıştırmıştır, Alwaular. 
ın rusya.tiakı kış harbi 
alına ıı yaya açlık rn ıef'a

lettöu l> ••k.a lıir ~6Y te· 

ıııiu t'tm~ytcektir. Bunu 

moı;kova M~t'orılld~ na.pul· 
youua tatruı,tır. 

IRANDAKI 

Alman kadın ve 

çocukları Almanyaya 
dönüyor 

Rtırlin 16 ( a. a. ) -
yarı resuıi bir mewba· 

darı bildiriliyor. Buraya 

gelen ıon haberlere gfüe 
yiizdcn biitüu kiyef ıııı- talıraııdaki alınan kadm 

ı ı hksı tahli.n.~~-~ nıarn:.r,

<lıır. Heniiz teeyyiit et 

meyeıı hR horlere gi)rn 

almnnlar Perkof'a kadar 
gclmi~' er<lir. R11 geliş ~o- 1 
V\ etıerin kırımla olan 1 

mnva11al:ı y<~llanuı C'İ<hli 
surette telıdıt <'<lecek ma- 1 
hiycttedir. 

ve çocuklarrnın 17 eylül 

ç. rrşamha günü hareket 

etmeleri tekarriir etmiştir 

bunlar blırandaki alman 

elçiliği mensupları ile bi

rlikte ve türld~·e yolile 

memleketlerine <lünecek· 

lerdir. 

HATlRLATABİLİRMiYiZ 

Diin vnıimi hala yapılırken dö~iiııülmeıi la· 

zımgolen ~artların ihmali ~·iizlinden hugiirı E:ı
kiyeni camıi <'İV"11nndaki tıvlerde ve kahvelerde 

kokn<lan oturalaıııayal'Rk vaziyet doA"mr.~tur. 

Ht•" lira lıarcıuıarak tıkanacak lıtıla kamtlının 
" uınıımi kaı • alR hagfanması ile halk l!laglıgıoa 

zarar Yeren llu halin üııtinf' geçilnıui miimkön· 

diir Şn Hya lıu mii~sseso ilgi11iııiıı icRbcttigi 

dfü•iiniilmedeıı bir an ev< l hn çirkin durumu& , 
odıul:ın kalkması lflzımgtııldigini lıatıdatabilir-

miyiz 
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Sayfa: 2 

·ovYET-ALMAN 
Harbi 

Sovyetler 
Sorlna'ğı, Ktis\en
ce,yl, Gamoş·u şld-

detll bomba

ladlla r 

Mo~ko~a 16 (a.a.) 
Sovye t telıligi: 

Diin bütiin cephenin 
IH') 'eti nmumiye11inde 
~iddetli mubarebel<>r de
vam etmi~tir. Oumarttısi 

günii oıı bt>~ Ahıı rn tay
yaresi JUşiiriilnıüştiir. On 
Sovyet taayaresi kayıp

tır. Sovyet lıa'\"'a kuv

yetleri G:ımoş'ı, Sorinıı,yı 
Küı~ten ceyi bom hııJamış
lardır. Alınan, ltomen 
kıtaları Odesaya hücum 

ti~ebbbıiinde bulun muş· 
laısa da bu tnanuz kara 
ve deniz kuvvet !eri tara
fından pii~kürtiilmiiştür. 

A imanlar cumartesi ğü· 

nü E~tonyada c Oeıel , 

adatıına bir ihraç hareke
ti yapmaga teşebbti8 

etmişlerse ele bu ttoşoh

lıthı tard edilnıı~tir. Dii~
manın 3 ııııkliye geını~i 

ve bir destoryer batırıl 

mıştır. Digor gowiıer ha· 
Bara u gra tıhmştır. 

Genaral 
DENZ VİSİYE GELDi 
MARAŞAL PETENI 

GORDO 

Vi~i 16 (a. a.) 
Yakın eark mıntakaları 

bas kumandanı goııeral 
' Deuz dün ıü ~anı Vişiye 

gelmiş \C istasyonrla ha
riciye ve harbiye neza· 
retler.i mümo~silled taTll 
f'ından selamlanmı~tı r. 
General Donz bugüu ma
l'PŞal P..ten tarafınd1nı 

kabul oluıı mu~tur. Yi~i 

ye a•<ltit odı 11 D e1 z Anıt · 

ral Darlan tarafından 

kalın! oluuaC'akhr. Utne 
ral Dırnz ıniılıim lıi r Mi

yasi mevkie götiriltctık

tir. 

Şehir 

Haberleri 

ANKARA TRENi 
AYDINOaN ~OLCU 

ALMIYOR 
Bazı giiııler hnıirılen 

harPket e.ıiip Karakoyn 
yol ula. An im raya giden 
trenin Aydından bine<'ek 
yolonlarııı bir kı~mını 

almadan gı>çti~iııi giiıü 

Yorıız. hal'i vazının deva-• . 
mıııda bu ve lınna hoı111;er 
ball~r<le temas <•dilflce
cegin<len iki giin evvel 
ceryan edt-ıı bıı lıadiııeyi 

a~·r11ca ya:r.ınak tan s:ufı · 
naıar cd iyorıız. 

Zabıta haberleri 

YARALANMA 
14/9/94 l P.l7.ar giinü 

Aydın'nın Tığ"lılar kii

yiirıden Bııstan oglu 1 h· 
r a lıirn Kcoatiirko ait 

cBarlıb me("kiiııde bu-
lunan halı\:ı•sıııde Hig ıra 

ate~iııden lıns nlo gt'len 
yangın ııoticeMindo Hl4 
Ze~ tin :ığ:t<'llllll yaııdıgı 

\"" civar kii~· !crin yar<lı

rnıyle ya.ııgırırn &i.)ııdiiriil

dügii aıılasılm ı stır. 
' ' 

Hu lıas a ~h zabıta talı· 
kikatl\ clernııı eımı·ktı dir. 

Kfr·~k nalıin•s irıin Ou-' . 
madem idi ı ii.ı ı <lon olup 
cYuııo-ça> m ı •k · ıı de halı
çeıoıinde oıuraıı Mehmet 
01Pl11 10 vaslarıı ela Mtolı -.., . . 
met Şahin ilt>, ali o[!. u 

11 ya~ . nıla Ali Dtınıirle 

hirlıkto lıayvau otlatıda.r

ken yanlan na. g r. len nJni 
küydoıı lsmail ogln :rns 
doğumlu Mt•hm<•t kahra
manın eliııde lnıluııdııgu 

çifte tiifer gi ııi hn ı , asıl~a 

ate~ aldırarak l\Ielııı et 
Şahin ile Ali Ö.1.<lcmiri 
yaraladığı anl:ı~ılmı~ . ya
ralılar m~oıleke t hastaııe

tJiııe kaldınlıuıs tt<Hivıfo-
' rine bakılmakta<lır. ve 

StıC'IU hakkında takıbal • 
notİ<'osiode yakalanarak 
:ıdliyeye teıılim edilmiştir. 

(B'~!!ın Dili) 

SOVYET . ALMAN 
Cephesinde 

Alman 
tayyareleri 

Berlin 16 (a a.) 
A Jınan lı:wa kn vvetleı·ine 
men~up hiiyiik tt'~ekknller 

on beş t•yliilde şark cephe · 
sınıu ce: up lıiilgeeiııde 

hnlunau ıHi~mıqı kıt,lllt

rma lıiiyiik muvaffakıyet 

le taarruz; etmeğe devam 
flylenıişlerdir. Sahra top
ları \C ricat etlen kolları 
al!"ır ha:-;ına uğratılmıştır 

İki tayyare nıtıydaoıııda 
lı ıng H·larn rn diger bi

nalaı a t:ıııı iı:mhctler elde 
edilmiş ve 2;) tayyare 
J erde tabı ip etlilnıi~tir. 

hiiyiık aı;ker tect-mmüle

riııiıı hu l uııdııgu hır~· hir 
bomhal:ıfı nııştır büyük 
p~ngıcılar ç ı karılmış ve 
şchrın İHtasyoııu tam~uıile 

tahrip edilmiştir. 

ÖLÜMLE TEHDİT 

Bıyıklıııııı kaııaplar 

kiiyü rski muhtarı Hasırn 
oglu' 32'.l do~uınln HU.fil 
Y:lmaz Bıyıklı !\()yünden 
i\I alın.et oğlu Osman ko
<;ıın yolunu keırnrek hi\nıil 
bıılr ndugu "Şııayir,, ta 
bancası ile arkıt,.,ından 

ate~ t-ttiği anhı~ılnıış, Rnç 
lu hakkınd~L tahaikata 
devam otmektctlir. 

Ruhsatsız 

tabanca taşıuormuş 
Rniıı-atnamc•i olnıa

daıı ı:ii!:'Uı t::Hnvırn İncirli-, . 
O'\"'alllO o~ınan biikii kö• 
yiinılfm H ıılil 1 hralıi m 
ogln 339 ıJogumlıı Melı

mıı t. A.kdııg:rnııı iireı inıteıı 

1'oplu ve ıınmaı :ıs1z boş 

tılhanca mu~Rdeıe (·dil -

mi~tir. hakkında kanuui 
htki bata ba~lanın ı~tır. 

HlKAYJı:ı 

•• •• 

Dorıdnrn cu 

c 

bir kış 

gı•crsi. Sobanın etrafına 

toplanmış hep bınlen 

nıalıalledtt kendisine A m
l'a hl'y diyo takıldığımız 

eski kurt' arılan Hiiştil. 

niiu g~ıı~'.lik luıtıralarını 
dinliyorduk: 

- Bnn<laıı tam yir· 
mi yıl e-rvel. Sefıh ve 
ıu;arı hir devir ynşıtdı · 

gıuı göııler, nıt•kttbi yeııi 

bitirıııis harata yevi atıl-, . 
mış~ım. Dıllıa nrnkıop 

teykeıı Yeril mi~ hir kara 
rım vııı«h : Bayatın iyi 
kötii hM 1.:r-vkirı<len birer 
{>'\fÇa Lıt . ak, her ıürlü 

eglcııcn<leıı cdevaın ~t me
ıııek ~ Htile> mahrum 
lrnlmaınak. Vo bir tında 

hep;ıi ııde rı vaz geçerek 
kendi lıalinılc ağır hıışlı 

h it i ıı~an olmak. 

İrndt) miu ırnttlamlıgına 
itimaılıııı va rdı hic; bir 
~ yin beııılc itiyat haJiui 
al ıuıyaca.g ı na emindim. 

lşto bu karanm: tat
hik etti~i rn o giirı lerde, 
hir aks·un konar mevba-' . 
noleriııd~n hiri1ıde fal.ila· 

c l ıçıııiş n~ C\'"çelce hir 
kaç <lofa ~ittiğim evler
deıı hıriııe t-ıabahlama.k 

iiıere gituıi~tıın. 

Kapıyı çalar <;almaz 
k:ıpıyı g·iireo poncerelerin 
birııı<leıı bir h;ı~ uzandı 

' ve bir ild dakika gı•çıne-
den kapı a~ılılı. E,• sa 
lubi ılıti~~n hir mm ka

rıs ıydı. Beııi g<>rünce: 

- 11 oş goldiııiz pa· 
snm naıoJİI kala İ) i deme
ye haşladı. 

Sulıoşluktan ayakta 
duracak vaziytitle dt·~il

d im lıomen kendimi nnt 

ıe<lrki geı iş ı-:r<liri n üze· 

a r u 

- Ne var ne yo~ O 
ni bir ., eyler varmıf l 
sordum. 3 

- Ah 
derez~k idim 8 ize bıf 

bcr. Sok iyi sok taze 
tane -.ar pasam. Eget , 
burada kalacakııiniZ 
gıdezek onu aağiraııı. 

J 
- Haydi bekliyil l 

ç·\buk gel. Dodim. ~ 

Hemen yanımdııl1 

rıldı ve ve yarıuı ~ 
bile geçmeden vı.ııı1 

• . /1 
g,.nç bir kadıula gerı 
mi~ti. 

Haydi pasam uu1 
odada. o sizi bekleff 
Dedi ve bana odnrıı~ 

lurıo gösterdikten 

- lyi gı>zeler d 
rek yanımdan ayrılııl 

Oılaya girdiğiı1l 

mıtn karşımdaki .k" 
görünce ,ıarduğnnı . 

döndügömü, tavaoııı 

şıma yıkıldığını ... 11 

tım. Şaşırmı~tım, 1 

sarho~ deA-ildim. ( %· 
d<>omek istodim diitıt A~ 
dim. Diişmemsiı: i9iıt } 
dimi duvara bu·ıı~ l( 

Çünkü karşımdaki ~ 
1evdig-im senelerce b 
ber hır sırada okuı111 
arkada~ım Kaınilirı 
sıydı. 

1 21 O<la beRi tarııtl 
Fakat kor ııaz knıtııı ~il 
nim gi hi şaşırmaılıı 

men üzerimden fı! 
ocla. kapısını kapt\d1 

önümde durdu. 

Oradan ka9ml'J; r J 
k~ul11~ımı bulup 
şeyi anlatmak 

riııe hıraktıııı •o: Devamı 4 d,V. tı 
o·.~~;:..o T E R Z f o;;;:;;;;;--~~--=-~-~~;;;:; .. o •------ .-

,~~~~ .. ~•• .. ••~••~••••~-
H T •• k ...., 1 1 f Şehrimize yeni gelen 

asan Ur Og U 11 ı Kulak, Bo~az, Burun .Mötelıaısısıl 
H er JltjVi kıını iŞlarımıı '\"ardır. lıerkeairı ar + D O K T o R 

zuıın iheriııo hi<; i lir Yö dikılir. f 

• • f Hastalarını lıor gün saat 15 den t:wnra 

f ci varııı la. Ciimlınriyet caddt'Iİ koıdihi mevkİ11 
yanı ııda N o. 5 

AD H li~S - H iik i'ımd cadd~ıi Yali Konağı 

Avni Bükey 

f bulunan muaytmelıauesinde kabule başlamı~tıf 

~"=::;;;;;~~~~~~~~~~~~~~ ···~·~ ....... ~~ ... ~ .. ~·-~"' •= -- - ·==-- '~~~~=~ .. =-==·@ .._. 
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~lihik : 
114100 Müzik: 

tı 
1'0 !!ranı Te mem -

l11k ut t>aat aye.rı 

~f ti ziJc 
~( l{ 

O• U, illa 
l . 

Ô t~tlyo çoc·uk khilıii 
}ııl .\ı~n1lckot ~aat aya

l·ı 

1 
1 Ye Ajan~ haber 

tri. 

~erı 
~1 .. ı~st 10 d:ııdka 

U7.ık 

l\ ıf ,. . 
. o gazeloı.n. 

~iL:ik 
/.· . 
•ıı·lat t k . . 
~J .. 

• 8 ·nmı 

U~ik 

d 

t~ltıl.~ket ~aat 11y:\· 
AJ .. ns lıııherlori. 

lı:,,jk 

ııJI 21.0 
L O .Yarınki prog 

1JI "'lll 
\'o kapan~ 

' l~:'' .. ·~~ .. 
•ta DILl'ne 

~on 
. ~t. e O ı u n u z . 
h 1ııl11kote ilgili 

" ı~ı ıtı· Uı·ıııınu;ı:. 
··ti 1 ' 1 :ı, nflııf'aatla ala-

·ıı. 
r11 •lı· seve seve 

llı~ 
•il St>çirilir. 

(Hn!kın Dili) 

Köyüm ve Türküsü 

Dağlardan tarlalara akşamm indiği dcnı 

Köylüne [!İden yolda sendelemek işimdi 

Ne güzel bir sevgili, ne bir çıft ğöz istemem 

ffasrrt, bir köy hasreti icimde ge11e şimdi. 

• 
liayalitı bile mebzul olduğu giizel yerde 

Katın, kana içtiğim o çelik luvam!ı su ... 

Ruhumda bir sıkkınltll; 11erde diyorum nertfe .' 

Çam ormanlarmda/d temiz sakız kokusu. 

• 
Sallwnlar kopanrken o iiziim boğ!arında ı 

1 

Riizgan mendil yapıp terimi silcbilscm 

7iirküsümi köyiimiiıı geZl'rkeıı dağ/armda 

Lütfi 

İLAN 
VillYET DAİMİ Encümennden: 

lnt'irliorn - Koç '11 yolunun 7 +940 n s+060 
kilonıHfreltıriııtle !I:~ l7 lira S:l knruı; ke~if be1.ldlli • • 
hPşer mı• trelik k:1ıgır ayaklı iki alı~ p köprri in~ası 

nçık ek iıtıııo ile ek ıltınoye konulmıı~tur. 
Bk:<iltme 2 / 10 I 941 per~6mbe giirıü S1at 15 <l 

Daimi eul'iimen ıdonunda yıtpılııMktır. 

Bıı i~tı ait ke~if ve ~artnameler nafia miidürlii
ğündo giiriilt\lıt ir. 

.Muvıikkat ffmıinat mikılan 70l liradll'. 

lsteklıledrı muvakkat teıniııatları, Ticaret odası 

\'e bu İ';' i~in ilı tle ılcn üc; giin ~n·el Vil:\yot Yflsik.i 
koıni..;yonıındftıı :ılııı, <· lk elıliytıt vıı::ıikalarile ynkarı

ıhı yazılı giiıı \O :natta vd~yot 'laiıui enciiıneııi aa

Ionunda hnnnı·\lnn ilaıı olunur 

1 
HAYRiYE SARUHA N 

D t K İ Ş ve B i Ç K İ 
V~JRD~.J 

•••••••••••• ... 
Dört sene içinde Denizlide bir <;ok 

gençleri ve Ba)1an1arı Sa·1at ve Ha-

1 

Sayfa: S 

Kahve nedir, nasll içmeli, 
faideleri ve zararları 

---·---
(Dü11klİ sayıda11 devam) 

YAZAN. Dr. Sarli Giray . 
ba~lıca sehebi: Ziyado 
kavrııl ıuı kah,. niu sııyn 

fü4"la k c;aı:a~ı ııdan kn· 
rnr, g"vrekle:;;ir, yagı ,·o 
kokusu hsnıuıı zayi (ıluı·, 

;~ıo lıii. l(ı hir kalı vo do 

koloyca VH c;ahuk cW!?ii· 
liir, c;ı:iyyeti yoktnr . 

Kom,,.nı-ıile lafa dalan . 
hazı bayanlar kah Ye) i 
a •letı1 yakarlar, hunu ta 
mir otıırnk içiıı bir p·\r
c;1da ı;ok ac;ık hir kalı\"o 

kavurarak on karıştır

wa.k -.urotilo mahzuru 

<liizt\ltmek iııterler, hııl

buki bu, ~ouraki açık 

kah \'onıu lıaı1~alarmı da 

bo.larak yanık kalıvu se

viy6sine düşiidir. 

1 rıc:e ıli>~iilm ii., -çe~·a 

yeki imi~ kalını, ~a .laııı~a 

gUre, bir iki a~ <l,ı hozn· 

l ır. hu toz kaln·e) i kom· 
prime yapıp kapalı kutn
l ıu.L koyın:~k surntilo uc; 
ırnno ınulıafııza etıııok 

ıııiimkiirıdiir. Koınprımc 

yaptn·lk kolaydır, yalııız 

bu toı kalneyi İHtenileıı 

~okıl vo } u varlakl1 1ı-1 >O· 

rerek se:H· tlc~tiı·m(il., onu 

sıkıştıracak aleti tedarik 

otınok l01:ıındır, yalıııt 

ufak b:r z ıı kü. sıırl'ıle tle-

wircilero lı<>yltı hir 

yaptırıu.tk kahiıdir. 

a.ıt1t 

Ta;ı:e kalı n11ıiıı <laiıua 

malıfu;ı; k.ılınıt!'lı 'f'O koku

sunun kııc;rııamaeı arzu 

ediliyorsa ka ln eyi cam 

ka-v-ıını>ztlı-l vo vidalı, iı;i 

uıuka'f'valı lıir trnpakla 

kapalı ol.trnk ı:mklamalı, 

kahv6 kavano1:uıı yarısın-

d:ın aşağı inince ü;.r,errnı 

kahve ile doldnrmalıdır, 

~n iyiıi ruvllrlaldığma 

~iir • lıazırlaııan bir yağlı 

kagıtla kahve :-ıatlıını 

~ıkı sıkı ()rtowli(}iı; kah

ve, kaYano;ı:dan çıkıp 

alınıp lıava t~masından 

miimkürı oldnğu kadar 
onu korumak 1:1zımdır . 

Kah veyi na ı 1 

meli: 

Burada. evve1:1 i~aret 

edelim ki lıorke;.r, kendi 

zevkine giire kahve lı&· 

zırlayabilir, yalnız kah

venin fa:tln. pi~i rilip kes

dirilmeınesiııe dikkat et

nıok kafidir. Bunu bir

kene daha tarif edelim: 

EvveHi. crznı temiz 
olduğu halde tokrar yı

kanmalıdır, zira oıı ufak 
ce;r.ve bula;oğ111a, kokusu
na g:ıyct kiiçiik sarı ka· 
ı ıncalnr topl nır, bunlar 
kalı ve iltı beı alıcr i~ildigi 

zaman kalın bagır~ak

larda saııcll'ız fakat mii 

temadi gaz yapaı ak in
san 1 :ııı bıı ;ı;.1n lı:ıyr" te tl ii
şürccek ve mnh<'up 'Va;.r,i 

yytıtte koyacak ve 24. Raat 

<levanı c<lt•n gtiriiltiil ü y .. ı. 
lem~lere 8el>eb olurlar, 
<'ezve}'O kap adcıliııe gcire 

l o l ~ , l\:erlı ılU kon ur ve 

oyi kaynatılır, bımnn a 
ı;uyuıı iviudoki ı:!Özle gci

riilem~veıı çok c·ck kii-• > 

~üh hayvancıklar can-

.... ızlastıı ılır, ondan :::oııra 
' 

c·e1. \'eyi aıeş ten indirip 
bir fıııcarı için lıir kahve 

ka~ığı kalıç ... , he~ fıncan 

için dürt kıth nı kaşığı 

(Devamı yarm) 

·-==• M ... d ' UJ e .. 

Yeni açılan i~ta~yon hiil'usiııdo her nevi ~o

ğnk tnl'~ ~ nbat hulunnr. Lokautunızda notis 

yeıueklerinıiı ,·a rdır. 

,\il.,'cre talı'<lcıt .. ı; ıdo ilir vo ahoııe k·ı.v •lcı
::ı 

uilir. 



.. 

Sayfa; 4 

Fuar'ın 
DOGURDUOU İH rt
RA LARI BO(~ ALIM 

ve BAZI HA.KAN tz-
MAiu\ RI DüZEN-

LlY.KLlM 

Başı 1 de 

ilıtiklrla mticadele i~ine 
vordi.-;i ehemmi reti siik-

b • ' 

ra.nla kar~damuk IUzım-
dır. Bnnnnla beraber mii· 
raka.benin biraz daha ~a · 
mullendirilmoı1i ve derin · 
le1?tirilıneı-<i zarnretinide 
kahul etmtık ic:ıp eder. 

Bu 1 iizum ;e zarurete 

misal olarak sidore bir 

vaka zikredeyim. 

Benim gibi fnar mü· 
nasebetile .Aydından kal
kıp t~tanbula kadar kı

sa bir eeyahat pı pan bir 

yolcunun g<>rdiiklerinden 

çok. fazlasını bilenlerin sa

yısıuın pek çok olJuğaııu 
tıtlımin etmek le bora ber 

~alııdi olduğum va;r,iyet
lerden hiç o 1 m a z s a 
biriciğini y a z ay ı m, 
yazayımıl:ı memleketin 
ketin umnmi menfaatla· 

rı he~a.buıa. <lii~iiııiilerek 

tesis edilmiş olaıı fuar 
gibi biricik biiyiik eAe
rin ua~nı bir iı;tismar Ya

sıtaıon olduğun 11 biraz ol
ıun anlatm1~ olayım. 

Bu ilıtikarn bu ınüt· 
hiş ihtirasa Türk mille 

tinin bir ferdi talıamınül 

edemez, milli Tazife~i ica
bı siik tit edemez ı,te ben
de bu diişünceylo satırla
rımı karalıyorum. 

lzmirden Eskişebir 

yoliyle Ha.ydarpaşa-ça in 
diın. Binhir müşkülf\ttan 
ve pek çok. ımatler do· 
!aştıktan ~onr:ı Tokatlı

yau oteliııdo kirnlndığım 
bir odada dört grce mi
safir kaldım ayrılac:ığım 

gün çıkart tığım ve fak"t 
hayr~tiınin iizeıinıdo bı 

raktığı te~irle ornıla ııııu

top bıraktığını faturada. 
ki bazı kalemlerin doh 

şeti boni 9a~ırttı, Ganon
lara ait olmaFı ltlzım gc 
len yüzde onları kentli 

hesa.hlarıııa zam etmek 
snretile 330 kuruşa ki
raJ a 'ferdikleri iç odanın 
karanlık kii~etıinde içti· 
ğinı hir ~işe suyun 110 
bir fincan kahvenin 41 

koru~ 10 p:ua olu'a be· 
ni cidden çilleden çıkardı 

- -- ---~ --- .. -- . - -- ---- --
- . 

Niyork 

Taymis 
Gazetesinin bir 

yazısı 

Niyork 1 G (a. a. ) -

Ni} ork tay mis gaztc~i 

Amerikan donan mınn ntt>~ 

etmege <;tkıyor• lınşlıgı 

altında nrr;-rett igi yazıda 

albay Noksuu nutk uno 

mevzuhahs eder~k tliyor

ki: al ınanyaııın ingiltero· 

yi abluka altına alrnağa 

. te~eblıüs etmekte olması 

hizim yaıtlım etmek hak

kımızı cle~'i.,tireınt• z. Biz 

lıi tlerizmi yok etmekte 

ingiltert:)e yardım için 

belkide g c; kalacak ka· 

dar bet h nıf·ği sıı ~medik 

biz tamamilo it himizo 

olaı ak bnıın lrnlon yapıt

lıilmemiz miinıkiin olan 

lıugnııkü gür.do açıkı;a 

harekete gt•çnıeğe fH• çıik. 

Artık faturaııın diğer 

miifredatıııı bakmaktan 

ürktiiğiim içinmidir, ne· 

dendir hilmiyornm. Fa· 
tura mnlıteviyaıını (itle

mekle heın :uı kondimi 

oteld~n dı.1 :uıya atuınm 

bir olda. 

Yolda giderken lıosap 

ediyordum. Tokatlıyan 

oteli acaba. bir kilo knlı

veyi kaça satıyor. Be· 

nım yaptığım tahmini 

hesaba güre llir kilo kah 

ve 2,5 liraya geliyor. 

Bu kabank ı akamın knr. 

,ı~ıııda ilıtikıtnn önünü 

alalım denıt1ldenMe milli 

harekotlerimiıin <loğur

dnRn ilıtfraııları boğalım 

d ... nıekle ciioıleyi bilmeın 

yerinde kullttnını~ olu

yormuynoı.? 

(HaJ1' ın Dili) 

Bulgarlar 
Türkigege karşı 

uaptıkıarı hazırlık

ları uaıanuuorıar 
Sofya 16 (a. a .) 

Bulgari taıı da roRmi se 
f~r<lerlik lıakkınna. hir 

ecnolıi radyosu 

dan nE1şr edil~n 

tekzibe Bulgar 
mezundur. 

tarafııı

lıa b~ri 

3JllllBı 

Bükreşte 

Büyük bir 
yangın çıktı 

ZARAR ÇOK BUYOK 
Biikrr ~ 16 (a. ı.) -

Biikrf'~İrı hir r ahalJesin
ao biivnk bir nuıırm çı • • o 
kıırak hir kin y:\ fübri 
kasıuııı tam:unile yan
maı:n Dfl Hchı· p olınii~tur. ' 

Zarar on bir milvon 
Ley tahmin euilmektedir. 
General Kope!'lko yangın 

yerine g ı tmiştir. Bir çok 
agır yar:dı vardır . Yan
gı ııın Re be hi maltı ıu de· 
gilsedo bir ı-ui kast yü. 
zünden olması mulıteın~l
dir. 

Amrika 

Askeri heueti 
çunkinge hareket 

e t t i 
1'-r iyoı k 16 (:\. a.) -

Niyork Doyıl lııldirijor. 

Ya~irıglondırn aldı· 

ğl hahore g<ire 40 ki~i

den miirokktıp bir Ame
rika :ıskeri lwyttıi c;uıı

kingı• lıareket otmistir . . 

ALMANLAR 
otuz beş ya
şından yukarı 

olaniarı aske-
re ahyorlar 

I~ontlrn 16 ( a. a. ) -
Alınarılarııı Sovyet CElp

he~inde nrn:ızzun zayia
tı tHlftfı t)tmHk: i.izere 

Holl ıuıda, Belc;ika ve 

mt>şknl Fransadaki kuv
vetltırdou ddrt yiiz bin 
ki:;;iJ ı k hir knv\"et <'ekil-

' > 

mi~tir Bu as'rnrler harp 
görnıi.i~ ~ii:l.İdo askerdir. 
bunların yoriırn polis u

=============I zifesiui giirnıok :rn ya

YURTDAŞ! 

ZELZELELERDE 

YANGINLARDa 

SU BASKINLARINDA 

BİZE İLK ÖNCE SEF· 
KATLI ELİNi UZATAN 

KIZILAY 
CEMİYET 1 N I 

UNUTMA 

~ından } ukarı a~ker iı

tiınal ~dilccoktir. 

....... - - - ........ -
ı ıan ve Abone 

şartları 
Serıelirri 

Altı aylığı 

Üç aylığı 

: GOO knı·us· 
1 

:rno kum~ 
: 200 kııru' 

Resmi ilanların 
satırından 

~~~,. 5 Kuruş alınır. 
YUHTTAŞ! 

KIZILAYA 

ÜYE 

OL 

Hususi ilanlar 
pazarlığa tabidir. 

Ba~lıkta. i'arct otti. 
ğim hazı mekanizma

ların düzenlenmesi za

ruretine dair olan kıs

min icalılaı ını, vakıaları 

fe şahidi oldnğum lıadi

Kelı•ri rn hunlttu ıniite -

dair dii~iinceleri gt'lecok 

yazıya bırakıyorum. !=~~~-~~~~~~~~~~! = 
HALK - Bas111ıevi Aydın 
=== 

1 

Başı 2 de 

dum. İki adım iJe'1 

madan sivri tırıı•• 
parmak boğazım• 
durmadan sıkıyor 

- Hayır, hay•' 
rııdan dı~ıırı bir 
atamaz~ın, n~reye ~ 

1 
l 

i · tediğirıi bilivortJ 0 

• 'ı ı 
ma.ıı:, hayır, hayırı • 

ı~ı 
boradan çıkabilme' e 
muhakkak birinıi•1 _ı·a 

it 
mesi lfizım. Reni 
rım, seni boğarııJI 

hnt .. 
1 ııı 

Birer kıskaç (t t 
iğne gibi boğllzııı1 1 '- ı rı 

eller ti treyordu, . 
çok knvvetli ıdi, 1' 1 i 
kurtarmak istediıJl ,a 
lamaya ba,Iamı~ıı ~ 
bıınu aulayınca k" <tr 
boşluğuna. bir de a • 
iudirdi. 

Kendimi 
tim. 

* * * 

Ertesi sabah rı 
~ım zaman kendiı# lcJn 
kolları ara.aın d" ~ iy 

1 tum. Artık i~ i~t' 
\ mişt, her 'ey bit 

tı 

Hu hadisede" ~, 
Kamile raetlamll~ ı ~ 
yiize gelmemek 1~ ta 
lerce kaçıım. Yit14 

bı ıçinde kıvraııı. l~t 

B .. b'l ~ lı u gun ı o ~ 

hatırıma geldi~ L 
sızlıvor, ti.iyleriıt' 
yor. Hiç bat.ırlfl 

miyoram, UnoıJJI 
t lıı 

lışıyorum. Fl'kıı t ~ı. 
•• "' 1 ıam çaresiz. Çil I" 1 

aynllya baktık9' ~ ( 
da kalan tırıı'4 'i 
gözlerimin (;nilfl 11 
hatırayı canıav4 

İşte o güO 
gnrarunn ks)'b 

kadının alnını' 

kara beni 1''' 
işimden kaçı.ıd• 1 

bir şeyden tıs1'~ j J 

yan Kamilill 1 

defalar yazdığl 
1 

ij 

la.rın a cevap 11 

aa.retimide kırdl· ( 

Btti 


