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Sayı 115 Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl 1 . 

m'OK MiLLET MECLiSi TOPL NDI ; 
Bazı kanun layiha arı ı ı 

Tetkik etti 
Aukara 3 (a.a.) - Biiyük Millet :\1eclisi hngiiıı 

~eınsettio Gün!'ltay'ın reiıli~iude toplaııar k beıten 
' terbiyesi kannonnon 19 uncu madrleıııind 1: kı bi r fı k: 

tanın tefıiri bakkındRki mazhata ih~ deııiz gedıklı 
•11baylarının fevk.alide talııisatlarına 'f"P laı ·ak ~aıu 

· hakkındaki K.aııun layihasının 2 iııci miızakerolerini 
. hparak ttuıvip eylemiştir. 

MMliein bugiinkü toplantııında dedtıt moruurları 

'Ylıklarının te.,Jıit Te teadüliine a ı t ka1 rnıla lst:uıbı.l 
l!niTerttiteıinin umunıi muvazoııf'ye alı ıı maımıa da
ir kanuna ek ke.nun layihalarının biriı <'İ nıi' zakere

leri yf!pılını,tır. 

Pamuk fi tla ı 
Ankara !-1 (a a.) - tktieat Tokaleti ndttn tebliğ 

'>lunmu~tur. 

Pamuk s1'tışının çıplak oll\ı nk topt:ııı tı:t' ·~ tiy n tı 

ı ~ilo başıua (70) kuruş olarak te~hit tıdi u)~ i r. 
I 

4danada hava kuru 
teberruda bulunan vatandaştar 

a 

Adana 3 (s.a .) - Türk lıa-ça koruuıu •ı a yoniılon 
ba.ıı v~tandıışlar miiLinı teberrolarda hulunııııı~lar

~ ~ır. Bu arada. J,ıitfullnh (600) lira, Melııı et Ş •n &E-i 
· (250), M.tlımet S3 bnncn (150), ""\ hıu t 'l' ıı rama.n, 

11 
()•mil -çe Mustıtfü koçak yüı:er, Yahııp, 1\1 lınrnt, 
'e.eerur, Suçin k<>yüııdtm Mt-hmt4f eldş ""r d ger bir 
~ısım vatandaşlarda (4.05) liu tt-b~rru ( mışlt rdir. 

Kozandan Haraç köyiı halkı (:rn7) n.r rıee bi · kiiy 
lialkı (2Q7) OfılCl gören halkı ( 199 ) Oauı ilo r ve 

' <Jtıu köyleri balkı ( 107 ) lıra tebtınuıJa bnlaıı -
' ~tışlardır. . ' 

Osmancıkta ha.lkevınde ynpılan top 'nıı tıya i• i-
l ~a)( e<lmıler de kuruma (165) lira toh"rruı l a bu 

1 llumuşlardır. ,, 
; Seydirezzak 
~inde muharebeler 

, 
l~ londra 3 ( r,. • ) -

~ ~ll ıon baberlere göre 
jl ~t'itanya kuvretler İ 1 e 

~· ~',iıt kuvvetleri arasın· 
f ~, geçen 96tin mCıoaie-
U ~ere ı.ııebt'lp olan muhR· 
ti •tıheı~r SoTdirez~ı:ak etrft · 

t . d" lıda dtıTam etmekte ır. 

~-rdiyadaki ia~A depobrı 
~Yareler tarafı n d " n 

Ilı ba.lanmı,tı r. 

ınauiz taguaroıeri 
lorıeç üzerinde 
Londra ~ { a. a ) -

Hava ttbl ğ: 

Ralli} ı-orvisintı b'lğlı 
tRyyarel<ır dii ı ~ .. r-ç ç lU\· 

hilı çı lıu uı l , iişıırnn 

ge ·ıı riıı" tıiı<•ıı · etwi~

lcr Vt' ge1 .. .-) P ns da 

bn1noan h defi ri 'onı· 

I b~ll\Pıı,ı rd ı . 

l miı .,kıiktir. 

.' ' y n ı e . 

SOY YET AlMAN z· .. li e 

ömür buhr nı 
Nazilli - Hu uı.i mu

balıi rimiz,lcn: 

Resmi tebli2i Resmi tebliği 

Horada kiimür oıı lw~ 

knrmıtnr. Bn kara viizlo ' . 
dılhet arRnaıuma rRg· 
nıf'n b ıı ln u mamaktallır. 

Oılnn z ten lıiç yoktur. 

Daire eri ge1.ıiiuı, Kü niir
ıii~liikttıı hi r o lıHia ol · 
Mon mangıl giir ıııeıhın . 

Şelıirılf'I dola~t·A" m yor 
lerııe halkın kiimiir_.iiz 
hi k teın T6 o-t 11 ıı ll ıd ıı k tarı 
oika\ et ve sızl:ıaına arı ı 

diıılediw. Bıl ııouk k ~ 
giirı leı inde yaırnca~ısı ı 

ynzdan h3zırl:ıya.ıııay a ıı

J:ırın l"Ouktau titr,•şmele

riı' i, ~ikılytı t ve ~ızlaıı 

mal:ır.ın ı takad~u makam · 

1 rııı hi ı an O\"'Ç'el soıı u~-
a maı rıııı 'lif\ kiiııı ıi r o luu 

lınhrn ıııı·ı. hir son \'orın e 
le iııi SRbll'Sl:t.!ıkh bı•kle 

riz. 
l. H 

öşkte 

Zirai ınzib t 
ı;~k mıı lPhır inıiz rl~n: 

O .ıyynr nıılıiy • müdiı· 

rii mii ı;;n cid i tf>ıihir Ari 
1 

folAyı.ı ,,, i t do uıtı·ı, lıalJ<;evo 

t rla 'arııııızdski ma llıı.rı

nıızı taın ıı mt\tı O'U 11 1ye· te 

bıılu' ornz .Mah ... nller ı mi

ze zarar -çerı·nltH lıakkııı

da fa!'!ıla ız tnkiha t he
pitu izi sevi 11d i rmek ted i r. 

Hl\lkırı t ı ah YE\ nıü 

diirii Bııy Kevn ı ye ve 
.Jan<l:ırma kaıa).;ol kn
ınııııdı • ı a I< H 'kkıir fit. 

' 
mektö o 1dnğ rı ııu bıldıririz 

1. H 

Orta şarkta 
Kalıiredeıı hildi: iliyor: 

~ollnuı Te H nlfav ı bii'~P

si ~ ıı ~ mn lınıi '' a r<l ı mıı: 
ol ~ hıır.11 g rrıizoııııı·ll 

' eıı ızıı••rı aı:- ıı•ş h lını-; ii ı -
de lı r lııııa rı lı ır vnpnr lı· 

mann gır no1t•n l O(H:t.ı al t·~t i, l tü~ı.uiıştür. 
f 1 ·~ı i ~ 

ıl ,,,Lür-
1 

M o koYa 3 ( a. o. ) -

Dün geceki sovyet teb· 
!iği: 

K.t tlllrımız bütün C<'p

lıelerde dü~nıaııla ınulıa

r6b~ye dtn·a o ediyor Batı 
ct1pbe1iinoe bir çok şid

detli Al ın ıuı hiionnılan 

pü~kiirtülmiiş t nr. Diişman 

iosar ca V" 6 ıilnlıca ftğ•r 

kayıplar yermiştir. Roı

tof kesi ıuinrl6 SoTyet kı· 

taları di:işman ı kovıılıyor

lar. Dün 14* A imarı ta.y
ysre11i dü,iiı ülwUtür. 

Sovyetler 
İki noktayı aldıkla

rını bildiriyorlar 

Moskouı. 3 ( a . a ) -
Moskova raılyofü bildi

riyor: 

Rostof ceph.,~inıh gene

ral Korimopo•'un kuml\D· 
dasında hu l ıı ıınn k ıhla

rın hu ıııalrnh t.iaha on yer, 
işgal ~tt ıklerini hıldir· 

miştir Diğor t l\rnrt .ıu ge· 
neraı H.eııizııf' o u emrin
deki kuvHtler (V)b (N)e 
noktalarını lomizlemı,ıer

dir. 

Berlin 3 ( 3. " ) 

Alman reımi tebligi: 

.Moskova cepheıinde 

sa.'"a~ tayy:ıreleri n d ı n 

yanlı nı gören Alınan ıli

yado ve zıhlı foşekkülleri 

diişmanın mukaTemetine 

ugmen yeniden arasi 

kaz:ıntı:u~tır. (20) düşman 

tankı t hrip edilmiştir . 
İngiltere etrafındaki su-

larda bir <lii.man gemiıi 

hasara ugratılmıttır. 

Şimall Afrikada Tob
rugnn cenup do~usnnda 

cenilmı, olan bir tüme· 
nin mühim kısmı yok 

Adi imiş hir kı1ı1mıda eıir 

ahnmıttır. 

Her iki Sovyet orduıu 
ileri hııreketlerine devam 

edıyorlar. Oennp cephe
sinden al ınau lı" herler 

Sovyet ordusonun ltoı • 
tof da Alma.u lara ağır hir 

darbe endirdiğini göıter

mektedir. Mo.ikovt\ rad

yoım yalnız Ahnau ileri 
gurnplumın değil V.on 

K oisolıt kuvvetleri külli 

kuımınm da çekilmekte 

oldoğano hrldiriyor. 

Hatırlatabilir m·yiz? 
Belediyemizin bir vagon odun getirttiğini 

duyduk, bu odıınun bu şelıir. lıalkma kaç saat 
yeteceğini bilmiyoruz. 

Bildiğimiz, kömürün 8 - 10 kuruş ara
smda odun yükünün 120 - 160 kuruş ara· 
smda sattldığı, lıalkın bu palıalılıktan ve bin
netice souktan titrediğidir. 

Biz yazm Ağustos sıcağında bugün do
ğacak !?ömür durumunu düşünnılİş ve bu kö
şecikte gereken tedbırin alınmasını lıôtırlat· 
rnıştık. 

Bu 1:ün dedi~imizin çıktığını görmekle 
müteessiriz. Yazdan kışlık lıazırlıklarım te · 
min e1/e111iye,,/erin titremelerine ve bu (odun 
kömür) iiıı bulunmaz mata gibi istenilen Ji· 
atta satılmasına son verilmesi gerektiğini ha
tırlatabilir miyiz? 
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(B.e,t1c1a D.iıli) 1 inoi kA.nun 1 

Kıiçiik Hikaye: 

Yorgunluk nedir? 
Yazan: Dr. Şadi O IRA Y 

Sovuet gazteıeri 
ve Rostof zaf orı Kalbim sus mıştı 

1 -
Londra 3 ( a. a. ) -

Roıtof'ta So•yet zaferi 
önce tereddütle ka.r,ıla.n 

mı' f ı kd hu zııftır har
bın ba~ıııdaı ı berı Alnınıı

Jarın l'lvnıp ıoa uğraJı~ı 

e l btıyii k 11111 l"arf ki ytj t 

s!zl ik ~tıld.ndı h ı lir.ne. 
hadif'e 1..ıorıdrnd • hem 
miyeda ınnta 1 f\ıı cıdıl.li. 

So~y t lllt!Ll'ı l 11 rı hu mu 

Taffak.i~·oti A mıuılar iç' n 
çetin irııtılııtnl,1r Jıazırl -

yan jtı.ıi lıi ı 111 fbnınıı 

ba~la gıcı sayıy.ırl~r . O -
zete lM H.ostuf ";'e 'rnl8. 
i,ı~riııi Alnı; nynıJ& 'e 
her tarafta ı1iyaııi ve nı· 
hi dAgişikli&der yapıoak 

bır hadiıe d ·ye gösteri
yor. 

Yazan: BEDİRHAN ÇINAR 

Yorgunluk ; Tticndun 
ya her tarafında olur •e 

yah•t bir kı~mında gelir 
geçer ve hazan yule,ir 
kalır, uzur gider bfr ne
"'fi hareket meşekkat ne
ticesi, eseri olııo bir 

haldir. 

Bn hal çok defa ma· 

razi olmaz. 

Bu hali, bizim sanatı-

mıza 

tarzda 
edelim: 

gö re 
bir 

. 
anlaşılacak 

kerre tarif 

Malamdurki bedtnıin 

1 m11sine ve bnnun içind• 

kan dctmar larınıD geni•· 
!emesine ıhtiya9 vardır. 

Burası .§.yikıle aııla-

şıldık:tan !!C'll r a: 

qıc·k, çok fl l Cıtk bir 

y z gti ııii . Giioe' artık 
tr>or •. rarJ, kızaran ergn

u 1 re kler al:rn dattl 
1' ın ı ı <h ıı a. çek il u iş o ı m · 
s ı rı·• ra,.men y\ızlt·rdtı, 

:o rıpn alııı larda J o ı gun, 
i11 t .. ksiz atıl u.n adımla ı·,la 

hal~ bo~ucu teınınuz ~ii · 

nürıd~u 11 ii' tı •, i iz er l"ttr. 
Sucula r• ~ ~, ı ~i lrr n 

etr fı, p -,. t ı;; ıl.r pel 

çok oiaıt .ıı· sa.1' ıtlı)11 

kıskandt•a ·•• &ndar ~ıkı 
hır inıiaıı 1 u1 e:H ile çeT 

rilmi~. 

Sllh il koıı anı da ki ~a -
1 zi t od otu r atılar yndum 

Jcar1~1k ve ekseriya biri-

Şayet istedigimiz ha -

reketleri yaptırmak için 

etlerin çalı~ma'arı uzun 
sürerse ve pek aı k ve 
ııkı olur iae o vakıt et
lerden nzukla,tırup dı~l\

riy" tttılmas1 ve ç1kı.rıl

maııı lazım g• len ve ora
luda bırikınti yapan 
muzır madılelMi k&n ıö.r
atle ve kAın' len taşıya

mayacagıııdıuı bu 11;a.rarlı 

ve zehirli maddı Itır et· 
lerde topla. ıı ır, bıı ikir 
kalır. işte bn biri ı intıler 

ainir udarına fe ıı a. tesir 
yapmıtga. ba,layorlar. 

----------------~------' birine benzemeyen bir 
çok deva.mit, devamsız, 

görünür görünmez hare
ketleri vardır: Bu hare 
ketler sayf'sinde biz ha
yati ve sıhhi ibti.r ::. çları

mııın lıemerı hPp8ini 
temin t\tmek teyiz. 

Bu hareketleri etltıri-

miı ,.çalı'"' ak yaparlar, 
etler çalışırken de ora
lara gelen kan damarları 
geui,ler; çünki bu sırada 
etlere çek kan gelmesi 
la.1ım. 

Gelen kanında etlere 

llzım olan maıldeleri ta 
'ıyarak et neHcini te,kıl 
eden hücrelbre bol bol 

T~rmbsi lazım. 

/ Hareket ve çalışına. 

tanasında kan damarları 

nın geni~lemeııının ıeböbi 

i~te bu.tur. 

Birde etler, 

ları neticeı:ıi parçaladık

ları ve artık kendilerine 

lüzumu olmayan bir ta
kım muzir Te yabancı 
kısımları da yine ka
na vereıek kendilerin 

den azaklıt,tırırlar. 

Bn uzvi mekanizmanın 

gayet 11aglam, düzgün i•
lemeııi llzı m. 

Kısaca şöyle diyelim: 
Bütün beden hareket

lerini yapR.n etlerin muh· 

taç oldukları mlldd~leri 

getiren "0 Jüzunısozları

nı alnp götüreu KAN dır, 
bu i'i siiratlı, bol bol 
yapmak için çok kaoııı 

gidlip gelıue8ine •e git
tigi yerden çabucak dön-

Harflketler ııraıında, 

bu ııebeplerden dolayı, 

sinirlerin uçları hı pals
nacl\gı oihetle, etlttrd• 

kendileriue mahsns bir 
rıeTi airılı:ır başlıyor, du
yuluyor, bu agrılar git 
tikce çogahyor. 

Burıdan ba,ka bir ta

raftan da etler, harelret 
etme, çnlı~ma işlerini 
Te kudr ,, t ll'rini deTam
landı rabilmt1k için mev
cut şekerini sarf ediyor, 

tlaı fedılen ~e yakılan 

şeker ve diğer mad lele

rin, ıüratltı yerine kona· 
madıgı içiu dirki etlerin 
çalı,ma ve lıerf!ı. et etme 
ve bunun n.,ticı-ı i vücu
dun muhtelif kıımnların-

d:ıki ~a,.aş Te h~~arıklık 

kabiliyt·ti azalıyor •e 
yahut tiikt-niyo r, iştt1 bu 

sebepttın Tukua gelen 

lıttle ktısHdige [YORGUN 

LUK] <lıyoruz 

Çah,malar deTam et

tigi ınüddetce beclınin 

her tarafında, en derin 

•e uzRk yerlerinde etler 

tarafından kullanılan Vfl 

yıhnt kullanılac"k ol»• 

m .ddeleri yakmllk •• 

puç" lamR.k i9in d.,. k a 

nın oralara bo :ca mü' el 

lıdiillıumuza y~tiştirmesi 

Ia.zım. 

- Dovam edecek -

ilin 
Deıniryolu biri ·'ci 

nıuhaf ız taburu 

komutanlı gı ndan 
Demir yolu birinci 

moh:ifız tllburunun l 12-
~41 l ı r hindf'n itibaren 
3 ay ık talıuıintm 10200 

kilo Ht~ır eti ihtiyacı 

açık • ki!ı ltm• ye konmoş

tnr. fh tleııi 15 12"94.l de 

yapıla('aktır Serl\İtİni an 
lam ak i•teyt'nhHin lı · r 
gün ek~iltıu..,ye ı 't ı ı ak 

edcceldedD 15 12 - 04: 1 

saat 15 de A ··dırı askeı·-

lik şub~s · biııH~l ~· anı:ı 

daki ta.hur tııı. rnrgahıııdı. 

ııatın &lrtı't. 1 WılİllVODtına. 

mürar.aa•I r · ı h'lıı olııııa ~. 

N ıı . 14 (.1 6-9-12] 

------.. ·-----
Ziua Sö Bli Geldi 
Sayın müşterileri

ni memnun etnıek 
için İstan hulda bir 

1 müddetten beri ya
ptığı boyacılık sta
jı uı bitiren Ziya 

1 
Sökeli y u r d u n a 

1 döndü. 

y ıı d u uı lı la · ııı ı, lımo· 

natıdanııı ~' ıt. ' ~ıı•:-.k 

t :. bay~ı . lap , 11nz ıı lıı 
gö/i .... r ı oi ıt:ıt · ,,.ı .t b e ı er 

gı hi m \Vi e . ~ın ıore di . 
mi~ •H İki t .rn fı ptHıbe 
ç ç idi zakkuw agaçla.rile 
ıü11lentni' gıuino kR.p11ına 

1 doğru bir genç erkek 

ilerliyor. Ü l.idrİnde beyaı 
yünden RÜZ~I hiçi lmit bir 
kostüm Tar. 
kathırı ça1 ılroı,, ba,ını 

bsfı fçfl öut1 doğ• u me1let
tirmiş, duclald~rına sıkı' 

tırm1~ old • gıı 11gara ıön-

diigü hı. ldH o kadar 
dalgıı. ki, f.ukrnda bıle de

.V ı, u ütııııoadiy~n lıı4!<lı 

h zlı yiiıüuuktedir. 

Hırde-n irkiliyor, çatık 
k~ ~ lan lıüsbüt ün aJnu.ıın 

o t.ıntıa <l'•ğı u yr.lnıı lu~ı
yor, sığ P. ı a .. ı nğzıı, dan dil 

~üyor. 

Yanı~ ol dikkat el-

ıeniz~, 

Gazinc • k pı·ıı•ıı R kendı i 
l{ihi, ~cl' I ıt;ı' i g it nı o 

lı:;tiyt»n lıi rh . h· <;~r pış-

1111,tır . Ç rpı gı ı•sanı gu
t mek i<;\" hıır;ırı ı clnğrnl

t oror. ş~~. ı or 
l\ ar~ı~tı d~ un Fekiı il:\ 

yirmi \ flŞ'arın 1a.. tatlı ha

kışlı, kııç ı k ""' kırmızı 

•ı ııtl:•~dı i'liı·I hiı bavaıı 

dn•m ıktsdıı. 

Ramazan Paşa 
Camisi arkasındaki 
eski :ıte l yesin de 
müşterilerini bek-

\ liyor. 

Dndakbr n ılı• httfi ' b r 

tt h .. ıiitn bt»l;r ı • ,•ki• b A•'H 

her. bir şe \ .,(),. .. miyor . 

'rt1krar başını örıüu iyi
yor. Ne çarptığı için 
ve ne de ııüyled • yı ı&rt 

kelimeler için af dile
mek bile batırın:\. gel

meden b ·~ bir mtua.yA 

dotm ilerJi1or. l D . .&. - 3 

Hen•• oturalı bir kaç dıı· 
kika olmuştur. çenesini 

sag elinin avucuna alııııf 
od' herkes ~ibi. fakat her• 
ke~terı başka manada bit 

hak ı şla gö~lerini deniı• 

te•cilı etmi~tir. 

Omuzuna. bir ftl dokll' 

nnyor. omznna clokun•JJ 
lPt Pli rı ttabi hi1 çalıştığl 

4 
•• 

h ıık:ının ıl irektöriiıliif• I~ 
Yaıı ı•ıda hiraz evvel çarP' ~r~ 
tıt?ı r;t u~ kıl'. duı ınaktll' l rı 
dır . Oö,, göze tteliyod"r· lr. 
lki ı-iJJi n do pmaklaıı hJ' 
fifc;e prıııbo;f'şiyor. 

Di roktör gülerek ~" 
- lhy Sat.t, diyot· iti, 

M:fisa•\de edeneniz nıtı"' \ 
11a.nıza oturalım, kendİ' ~tı 
mize iyi bir yer bulaıı> 1' •tın 
dık: ta )01 

Ve takdim ediyor: tip 
- K11ım Leman . 
- Bankamızın k ı f 

mettar memurlt\rınd•0 

B y Suat. 

~ ~~il 
A rRdRn altı aya ya~1

0 t• 
bir saman g~çmi,tir. I >i, 
sıcak temmuz gönünd•~, l'i 
9arp1şma. ve takdim, b\ ~' 
ıevgi d•&urmuştnr. ]it~· ~' 
Suat T& Leman birbiri 

1 
rinı ıevmektıdirler. İf~. {6o 
bn ak,am da niş,nları 0 .\ı 

luyor. Salonu doldur', ltl' 
ıtavetliler, cazın f1

1 ,1~ 
ve kıvrak ttmpoıar>"1 g 
uyınlarken onlar da fır~:, ( &t 
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