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ALMAN SOY YET 
esmi tebliğiResmi tebliei 

Ber li n 4 ( a. a. ) -
(Jnıan tebligi: 

Donflt baYPB ı n d a 

~manın 'iddetli hücum. 
'-rı kanlı kayıplar ver-

4'tiıerek köıtkörtülmüş
llr. 

Leaingrat (;nünde şe
~İtdeki garnizonun A 1-
"1,n çenber tıa•tım yar-

M<'Akova 4 (ıı a.) -
Dün ak~aııı'4 ı So'fyet 
tebliı?i: 

Kıtalıtrı 'lz hiitiin tlllp· 

hel~ r:d" ç rp ~ın şl rdır. 1 

2 tik ii.111111 a 58 lman 
lavynre i d şiirıiilmiiştiir. 

17 Sovyet tar a e i ka
yıptır. 

Ha."a k. •ve l ı ri~i• 

154: A l rouı ta .. k U29 . -..k: için yaptığı birçok ' 
~biiı1er Bkamete nğ 
°'\tıım..ı,tır. Htıt.Tı& kolla

' -.._,. Mormaıuk deıniı 

kamyon 60 top ~5!& yök-
1 lö .-~gon 1alırip etmiştir. 
ı Bir çok diı~mnu pi_vadP.si 

yok edil mi' v~ dağıtıl

mı,tı r ~hınuıt bir kummı tab

tip etmiştir. 
Lenirıgrat geoe ,.. giin 

"• bombardıman ~itil. \ 
~tir. Hangö Fiullodiya 
'-\&ları tarafuıdAD '•gal 

Batı cephı ... iııi n bir 
keaiıninde 9 ıaıık. zııhlı 

otomohil Te h11ı;ok .~l-
1 

man alkeri yok edilmi• ' 
tir. LeningrHt kt>ıimınJ.e 

istanbuıa gelen 1 Almanlar Ruzveltin 
sovuet. ıapurıarı Tuıauı bombardııaı TOrkiUB için bıuantı 

Moskova 4 (a, " ) -
Lond rndan T d aıj ırnaını' 

bı idi rıli yor: 

Bogaz içi açıklu rı rı a 

k da ı vyttt lııırp g · 
nıileri r. fH.btindt• htaıı

bn1a öç ~ · "Y"t ru19 
v&pll ı u g.,Juigi ~aman 

c.voli hunların \imana
rın eliuden 1; açm ış oldu
ğu ti&nılJı. Fa t. vavur
ların Tnrııiyu ye okaJ ır 
ıbtiyacı olau 25 hin ton 
kadar petrol vermek 

m&k1111>dile kl'!ndıliklerin

Jen ge'ıniş olu ğ anla
••• nca 1'ö klt<r Sovyet ~r 
birlig ı ıçırı bu derece 

giiç ~art .ar içiıı<le ,·ttpı

lan güz l hart ett .. n do 
layı dMin bir gurette 
mut a lıası;ııs olıııuşhrdır. 

1 
1 

ıttilır 
l r oıkova 4. ( • a ) -
1 R11.~yorınıı hu sabah vttr-

tlığı haheııle dü11 Tula-

1 ııın doğnsnnda ve •imal 
doğnsuııda 'i d detli muhll
robelt>r olmu~tur. 30 AJ-

nıau tanğı bir makineli 
piyade alllyı Sovyet meT· 
zileriode bir gedik açma
~& movaffak olun Tola. 

Donez yo!una. ola.mı'5" 
da Sovytıt hücuwu yelli 
bir ilerlemegi dordur-

mo,tnr. Dıin gece Al

manlar Talanın meııktıo 

maballerıni bombardımao 

1 etmişluse de Sovyet top
çusu Alman bataryaları

nı auımagll mecbur etmi•

tir. 

v~ .igton 4 ( a. a. ) -
Ruzvelt Törkiyenin ödünç 
verme Te kiralama ka-

n un tarı hükümlerinden İl· 

tifade edecf"ğini biJdjrmi•· 
tir. Beyaz aaraydan ya
pılan beyaoRtın reımi be
yanatında reiı Ruzvelt, 
Türkiyenin müdafauının 
Birle,ik de'fletlerin mü• 
dafaaaı için hayati ehem
miyette olduğunu bildir
miş Te '.rtirkiyeoiD ihti
ya9larının mHmkün ol
dug11 kadar !Üratle tak
viyt>ıini emr.-tuıiştir. 

Beyaz ıarayın yükeek 
memurları bu huıuıta N· 
yı.nat etrafında iaahatta 
bulunmaktan Te hunu ,tef. 
~ir etmekten çekınmit· 
lerdir. f 'tilmi,tir. Bir nakli1e 

h11aiıi Alman • Fin ma
i )i, Latb•• çarpanı Te 

1 ' mayioin patla.maıı 
~ıiindtın basar- utra. 

--~tr. 
lkiıinin mürettebatı 

{6Q) tı bulan iki küçük 
(lnıan ileri karakol ge. 
lıuai bn vapura yedege 

iO top 27 makinalı tii · 
fek birçok eilflh tunrip 
edilıni,tir. Ot· nnp CHphe

ıinde bir ~iindA 28 tank 
'1 kamyon 25 t.,p 14. 
1Dt.kiu"1a ıiit' k 400 tank 
ka111 koyma. m• yio i Ttl 

bqka ıilah ar elimize 
geçmiıtir. 

Libua muharebesi 
.hakkında aazeteııriı Almanlar 

Fldaklrllk 
uapıuorıır 

Amerikada 
~ti ili müdafaa için 

harcanan para 

' \l•rak hir .Al 11>•D ÜB&ÜDe 
httrmjşlerdir . V apnrda 

( 6000 ) er ve subay ile 
~tli h"rp malzeme1i 

' \ d . 

Pravdanın 
Sovyet mu ha biri 

bildiriyor 
~ 1ll11nuyordu. Man• eoı-
ıf 'inde bir mayin tarayı- MoakPTa 4 ( e . a,) 

''ttıız iki İngiliz hucum- PraTd& gıtztHMinin mu-
'"--~ ·ı..· habiri hıld ı rivo•·: 

"'Otu batarmıt diger ıaı · ' 
f• \... · - b Mo kovaya rıoıı y s-

"Qlu da mermile aıara Y 

tı \tratmııtır. Karakol re· pılan ı 7 ~ü u.ı·k hiicum
t -. h darı ı;onra H.nı c uabla-
0 ilerimiz bir tnıili.1 ö- rındukı Alman ta. lrrnza· 

t'nıbotunu ciddi hasara 
- nun yavaş ' atlıt?ı bıl diril-
hatmı•lardır. k ,. ıne tedir. Kili t ı g iııika-

Şimall Afrik da dün mtıtinde A iman hu 'i ındi 
6"4mli hiç. hir ~rrehflt 1 müihtfasyA ~oçm ' şlerdir . 
'ltnanııttır . 2G ıon ltıŞ· Stalingrad i&ttluı etiude 
•in.den 8 ilk kauuna ka· düşrnaıı ctıunl>a 9"kih.nek· 
~ Alman haTa te~ekk- tedir. 

' \tıerile Alma• harp do- Mozayısk i•tikametin
' "llmaıına menanp tayy· dAki duranı karışık gö· 

'teler ' ' İngiliz tayya· ı rünöyor. 
ttai dütürmiı.lt>rdir. Ay· Tula iıtikam.-tir <leki :l dene içinde Alman muharehtıleı in 'idrt•t i a . t
''a. kuvvetleri tngilte· maktadır. A wanların 18• 

~~e kartı yr.ıpılan bıtrA· 1 mi bildirtlt-11 bir nokt•yı 
.~ 6 tayyare kayhet· ı ~eçmek içi11 yaptıkları 
~dir, t .. ebbüı püskürtülmöttdr. 

İfşaatı 

Londra 4: ( a . a. ) 
Libva mulıareb» ıi h"lk -
kır.da ifşaatta hul un:Ln 

gazeteler diişlllau tanı· 

f111dan ele g çı rilen m~v 

silerin geri alırınıası . çio 

1 gilizl~rin b üyii k ga)·· 
retl~rde buhıua~::·gını ya 

zı~·or Tayp is ş<i,·I ~ di- , 
yor: 

• 

Londra 4 ( a. a. ) -
Ahna ıı lar Moıkovada bir 

netice alabilmek için dı
ger r.~ph.-lert.le fedakAr-

lıkJar yapı~·orlar. Moako

'"a.ıı ı n düşmtı8i büyük te
~i r apıc&k ve belki de 

J>azartes y P• nn lııl 

r~kat hi zinı içiıı teHlketli 
olmu~ t ur. Fakat mnka hıl 

bir ha r"lıı::e lte bulunmak 

.T llponyayı harekete g• 
1 çirccektır. :MoskoTa taa

İ rruzunun yenide hızlan
! maaı bekleniyor. 

r ı iyetindeyi z. Hıı saflıa 

"" szmımızın :ku vt'lt enıne-

~ini gernkh;~tiı iyor. 

SON 
Sovyet tobliği 

o ... kov:• 4 ( ıul. ) 

Bu ijl\lı h ki Sov y t teh
i gi: 

Sovyet kıtaları hu j.{ c"' 
dii,lllJınla bütiin rephe· 
ı_,rde çarpı,mıtlaıdır. 

. 
Almanlar 

Çekiliyor mu 
Kurbişef ' ( &. a) -

Da~oro'nııu ti lmllnlar ta-

rafından boea lt ald ı gı ög
renihni~tir . Şım<li Sovye\ 
kıtaları bu ş hrb 8 k iJo-

metre mesaftıtledir- Al · 
mantar M eri) opol'1' do~
rn çekiliyorlar. 

Va,ington 4 ( a.a ) -
Kebu8&n maliy~ eueöme· 

ni 8 milyar 2'3 milyon 
ssa bin do)a.rlık yeni bir 
kredi kabul etmi,tir. 811 

mua.zam tahıiaat milli 
müdafaa i~lerile İngiltere 
Te Ruya için yapılaoak 

top ve tanklara harcsna
eaktır. Bu para ile bir
likte 19:l0 mayııındanbe
ri milli müdafaa için ay
rılan tahsisat 68 :milyar 
dolara yaklaşmıştır. 

STALIN 
General Skonti'UI 

kanı etti 
Moıkova 4 ( a.a. ) 

Stalin dün akşam Krem
lin de bolon an bas vekili • 
ve bıı ~ kumandıuıı gene-
ral Skorski'yi ka.bul et
miştir. Gür ütın \) dfl Rn&· 
yadaki Poloıı~·a ordusu 
kumandanı da bulun -
m°'tur. 



Sayfa S 

Yorgunluk nedir? 
Yazan: Dr. Şadi OIRA Y 

2 -

Diyer tart\ftan da et
lerin içinde, etraflarında 
toplanacak Teya toplan
mı' olan ltizumımz mad
delerin [başlıcaaı hamızı 

karbon] yine kanın çar
çabuk ak ciyerlcre geti
rip bunları harice attır· 

maaı lazım. 

1 

kendiıine getirdigi Teya 
getirecegi liiz ı m"az kı · 

ıımları alnp h' rıya ate.. 

Şu halde burada an

lıı&şılan netice: 

Çah,mada yorgunsa•· 

logun Te ha.roketlerin 
bir hi~ada muntazaman 
yörtime~i için kalp, kan 
ve da.ruularuıın ve ak 

oiyorlarirı salimen, düz
Jiia, 8liı·a.tli işlemeleri 

icabediyor. 

K"n Te ak ciyerler 

eyi Te tabii bir durum 
Te' düzgünlükte çalışma· 
dıkları veya çalışama· 

dıkları zaman insanlar 
çabucak yorulurlar ve 
hatta oturdukları yerde 
1orulan kimselere bile 
tesadüf etmek: kahildir. 
Bu da ınarasi bır mest- le 
iaede her baldo yolcarda 
yazdıgı.mız düzenin dı· 

'ında kalmaz. 

Bu düzen, yalıaız he

men bundan ibaret de
(ildir; etlerin çalışmal~rı 
esaaaıııda vücutta topla
nacak harar ti 'AT EŞ• 
azaltmak, gidermek ve 
bu harareti tabii bir ha
le getirmek, indirmek de 
ltl.zım. 

Bunun için derinin 

ter çıkarmasına ve ka· 
nın d.ı bu işe y:udımcı, 

bitirici o lmauna. ihtiyac; 
Tardır. Y aai kan, derinin 
bu mühım vtLzifeyi yapa
bilmesi için oraya da ae 
rian kırmızı kan ve gıdA 
cyamek> yetiştıı erek de
ri al tırı<lu.ki ttjr çıka t nıa. 

maki ııaoı kla rmıu i~letıl

mel'li ıı i temin etmelııl'r; 

ziuı. dariııin de ıüzülmüş 

kırmızı kana ihtiyacı 

vardır. 

Hepsi birden ~öyle

dir: 

Kalp, tasfıye edilm ' ş 

kırmızı kanı. et, eoıiceı;i 

hücrolerine ,rati,tirec6k1 

ak ciyerler de yine kanın 

cak lü1.nm lu kısımları , 
havadırn ç"kiip kan" T t< · 

recekıir. 

Dari iıe baureti tan

zim odecek ve bazı fena. 
maddeleri <lı~ :\ı ıya atmak 
işindtı kanın ve ciyerle
rin vazifelerini kolay
lııştıı acaktır. 

Hu bahiRte terin de 
çok mühim rı>lü vardır. 

Qiinki viicuttaki b tiin 
nıihıuıiki te~ .. kktil ' eriu 
ÇA. 1 1 ,mahrı ıı dan çı kan 
zıu-adı kuuınların dı~arı 

ya atılmagı işi, hayatın 

döi'igün yörümesi nokta.
sındıuı çok önemlidir. 

Bu iş, ıkıllıua dur-
gunluk Tereoek kadar 
çok iuoe T• zarif terti· ı 

hat Ye techiııat ve kuvvet- \
1 

li bir irade ile yapı'm11k 

tadır. Bu miihiıu •Rzif"' 

olmadıgı, olamadıgı aıı· 

da. hayıtt derlul bozulur, 
iç6rde birikecıHc ola.ı, 7e

lıirli madd., ler lıay,t1 ı 

ıöndürür. 

Bu hizmetlerin öne· 
mini belırtmek istfHim, 
fakat bunlar çok uzun 
birer mevzudur. Burada 
yalnız TER vıuıtaailt\ be· 
dendeıı harı c., a tıları macl 
doleri bir mi~a l olmak • 
fizere arzed~ce~im . 

Bir iıısan 24 1&1\ttıt 

va1ad olarak 800, 100 
gram ter çıkıırır. 

Ter vücutta kalmaaı 

cRiz olmayan kirli bir 

11uclnr. 
Bakınn jçinde neler 

vardır. 

Rio gramında: 
ıu 

Rabit hula~a. 

9~1,48 

4, 13 

alboınioli maddeler eser 
hR!inde 

su ıl kale vi 
oe"herj bevıe 

!il.,v1 lebeıı iyyet 

şrıhuın-y agl11or-

tu• 
klor potuyünı 
kalevi kibritiyyet 
kalevi fo8foriyyet 

1,66 
0,04 
0,81 
0,01 
2,i~ 

0,24: 
0,01 
eser 

hali tı de 

türabi kalevi fotıforiyyet 
estır hali ııd• 

- Do vam edeoek -

(Halkın Dili) 1 inci '" kanun 5 

ilan . 
\•ıL\ • , . 

Demiryolu birinci 

muhafız taburu 

komutanhgından 

ff_r geceki odamdayıoı 

D .nir yfllU hi drıc i 
En ııih u~et hayR.tımdaki 

~ {'ga.tıı t}meliıne kavuş· 

m 1~ "e i~ teıli~im gi hi bü· 
yü hır çiftlik sllhil>i ol 
rn ııştunı O ı celeri kendi 

m n 1 ·ı t'ız ta huruu uıı l 12· 

e41 tı rıhİ• d•ıı itıh He l 

3 ay ı k tahn•inen 10200 

kı lo ~ıgıı· .ti ilıt ı yacı 
1 ko •ı di ruo bn gaye ıçın 

nçık ı k:t i ltın eya konıuu~

tor. llı:-tl..,'li 15 12-94.l du 

yapılacıaldır. Sera.itini an 

laınak isteyenlerin lı r 

güıı (jksiltmeye i~ti rak 

e<lecoklerio 15 · 12 - 941 

saat 15 de Aydın a8kOr· 

lık şuh~si binası yaı JIJ 

daki tabur karargahında 

ima koıniıyoııuua 

müra~aatlan ilan olunur. 

No. 14 (~ - 6-9-12] 

Ziua Sökeli Geldi 
Sc.yın müşterileri

ni me nnun etmek 

için İstan bulda bir 
müddetten beri ya-

ı 
ptı~ı boyacılık sta.-
j1 nı bitiren Ziya ' 
Söke 1 i y u r d u n a 
döndü. 

Ra n1aza n Paşa 
Canıisi a r kası nd. ki 
eski "1 telyesin<le 
müşterilerini bek

liyor. 
1). 4 - 3 

di.ışıiuııelt.'ra <l:ılrlıgımda 

hazırn üınıtsizleuenk. dar 

diw: 

Acaba bnnun im
kanı olacak mı. ..\.. ! lalı 

b~rıim hu arzu ı u ytırıne 

geli ecek ru ? 'i. orocu, 

ka'aha.lık ve ~üı öltülü 
•elıirler•'6 kurtulup ta 
ıon zaın·ınl ı·ınırla !la.lıi 

~ l ıun Ler au giizl rimdo 
c:rn la ııuı Ye tiiı.-u, tah:\y
yüliı ile gıdı lı:u!dıgım bu 
b '\y!\ta kavuşa bilecek mi· 

yicn~ 

B:ızan iRe içerimden 
bir ses dnyuyordım: 

- Uü ı.y•da. ne ol
maz kı .. İr.ul", azim Te 
ıeh t h " p bir arada bu-
1untluk t 11 e beraber Çil· 

lıştıkt ırn r10•1 r.ı iı R 'ın elin
don ntı k nl'I ııl ur. Bil yük 
hi ı ın.," le i vo ırnı Vt•t ıa.· 

lıih ıı 'ıı. ıır dı beııiıu hem 
uı ıı~'Mi o ıl n ılı,gil mi' 
R;ı· 1-{İi ll g~lccek tııttu

ğ ı ın yol•la her halde ben 
de ınnvaff.ık ola.o ğım. 

Kora tli\ııyada P"k A
c ı , ol n in ... av)Rr her t•Y8 
nıuHtıdirdır. Aklın erme
d ı g h a lo<lar yenilislf'r 
) ap:ıııl ıır, gün ge~· ti k çe 

Y~Dİ döııydar filAydo.na 
getironler il1c dıtkikalaTdR 
ayni Q t pbklıkll\ gö~leriı i 
•9au insanlar değil m idir' 

Yeis 

Kirpiklerim kurumaz , karanlıklar çöker de, 

Darkapımn önünde . . Doğduğum giindenheri. 

Renkler kaybolmaktadır gönlümde perde perde .. 

Karaltılar kaplıyor dolaştığım yerleri 

Bir yudum içemeden billur sular bulandı; 

Bir çiçek koklamadan yirmi baharım yandı 

Al/ahım, yeter artık ruhum yesine kandı ! 

Kör ta!iim duymadan Ebede [:Önder beni! 

1. N. DERDiÇOK 

Yazan: A.. ERDt$ 

·sti 
eli ye galibiyet bı 

doyıtr ve nikbinleşirdiıı' 
Nitekim i,te za[ll'; 

gelmiş, &l\bır ve mets11 
neticesi dilrğimin feT.li.iO 
de, ba.eretilo yarı ro•~tl 

·o' ol<l.oğum, ta.biatıme a'' 
yeni bfr mı.ılıite girı.ııir Z 

I' 
tim. Bn vaz yet ka.r\ 
ernda. l.iç te hayret etıJ11 

yor degil<l.im. Zıra tııı11 

tuı en ac. taraf! rı 111
6 B 

tem diyen bftni çerçıtt :~ 
ı emiş teaadiifler ve bııd1 

1el~r hep a.kıiliklerle b'' rı 
t 

zırlanmış gihı heui yalll1 

k• n ser be:> bırnkıoamıftı 
·ıı ri 

Ze~kın ve n~şenin ı.ıı Yi 
rtıngi btnde deği,miıti· )( 

Ailemio ve çoookh'rı li 
mın mHudiydti için ktO la 
di varlığımı unnt[llvt 
kendime yabancı ol.ııı 11f 
t um ... 

Li.kih •imdi, bayı1~ 
sıt.babı hazırlanan bir ( 
cuk ıevinci ile me8tı~ 
yerimde dnramiyoru(l'l; 

Kalbimin ve ıöıılüı:J1~1 
ate.liliği ve hareketi 1

, 

co~kunom. Ömrümü tt 
·re l 

meuniJerime göre gt91 t ui 
• ~1 2 

c~gia . Artık yenı t 
güne.in h araretiui alıf"r 111 
feyzile zındele,iyor, Y~, lıe 
laşan pembe ufuklar 
tünde gesiyornm 

1 
Çiftlik... N • k11d' 

güzel. ne iyi Dakım]J ~ 
deta bir efıtane 11ib'1 ~v 
iusan biiyülerıiyor. (f 

Fıtkat onu t.hiatiıııe • 
ruh nma göre dalı& ııı 1 'j 
edece~im, imftrn ç•Iı• c 
g ın. ur 

Sahahları günt'~ Y t 
ı:;elıp kızışıocıya k •o~, 
o kşıtm üzerleri de Iıll'' 
kara.ru . cıya. kadar htıt 

rııfını dolaş1yornm. < (ı 

Çok gi~zel bir atıııı 11
# te 

Arap cin~i boyu uı", ~, 
rengi ıiyab. Çok bl'•5'~ ~~t 
Arkamdan kendiıi geli!'',ı ~ıt 
Üzerinde ikon küçül bı' letı 
seıle rüzgaı gihi 09ıı1 tıı . ,ı~ ~ 
ondan hiç a.yralmak ı ~~ ~cı 

mi yor um. Av çoba» at l 
pelderim de Tar. lri c ti ı'rı 
ıeleri, mert ve aı•1" 1ll 
he.reketlerile peşimi bır' lqrı 

l 
~,. 

ruıyor ar. / ~ '-
-· D~t:'am eclecek ı 'l 

tı 

Halk Bıt.sıme~i ~r'1' 
l\t. 


