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AlMAN ROY ER 
Resmi tebliğiı Sovyetle! i 

Berlin ,7 (•· a) - .Aı
tnan reııni telıligi: 

Don ç Iı:ı TZllID ıla ~id
detli bir sAnga ragınen 

Alman ve Jtalyau te•ek
lcülleri mıı~aJt'a iye t l i 
tnahalJi lıücuııılar :ı-ap 
tnışlardır. OıJıto cephe in 
de ki bir ço" ııoktalaı.rda. 
Sovyet. hü<•uıııları ptiı 
k:iirtülmii•tiir. Lcrningrat 
Öniindo Sovy11tlorin tank. 
lar Te tayyareler Y•r•lı
ı.ıile yaptıkları bir çıkıt 
teşeb-üıü neticeıiz kal

ı.ıı,tır. 

Bütüa d.ofa oeph419inde 
4.Jman hava ku•fttleri 
~~man demir yolları ile 
·'8ker toplblnkla.rıoa Te 
dötma.ıı mevzilerine yap 
tıgı ıti:icumlarla ordunun 
barekntın• yardım etnıi,. 

tir~ 
Şim~ ıt Afrikada 1Dnba

tebeler devanı •diyor. 
l>ü,mınıs açtığı ~i~d•tli 
lteş yi.ziindeıı sı.rınayit 
)"akınında' bir dems •ltı
tnı.1 fornfından hücnına 
llğrayan gemilerin baıtı 

, t tını gi>rmek imkln~ız 
't;, 29 son tef inden 6 ilk 

1 ~Anana ka,lar Sovyetler 
• (228) tayyare kaybet
-', tnişlerdir . .Ayni dene 
l i içinde 21 Alman tayyaai 
q•' ~ayıptır. 
' ., 
ı•1 SOVYET 

Hava kuıatlerlnin 
Faaliyeti 

Moık•va 7 ( a. •· ) 
biin gıoeegi Sovyet teb-
1ligi: 

6 İlk kanun glioü SoT 
ht kıhları dö,manla' bü-
~~n •cephelerde çarpı,mr•

cl l,r.tır. n llk Ji6nuoda 
ı.- lt Yılman taryarflıi ilö

ltirttlmtiştür. Bizim kay
hıtnız 4: tayyaredir. ~ 1Ik 
~lnunch Koıkova civa
•ttıda a Alman tayyarui 
~iitürül wti,tür. 

Yeni muvaffakiyet

lerini bildiriyor 

Londra 7 ( a. s. ) -

Ro~tur ajanımm kurb i ef 

mubahiri bildiriyo r: 

Ka.liuin oepbo11nde ki 

So,.yet lıiit•umhırından 

'u suretle hahsetuıekte 

dir: Alman mevaileri şi.d 

detli bir topçu ate'i iltı 

ızaptedilmiştir . Alman 

bataryaları ıoetn ra 1 mu., 

ve Almanlar büyük ka- 1 

yıpla.ra ugrııtılmıştır. Bir 

~lmıan piyade alayı im
ha edilmiştir. (~10) ta1ı 

(3) top atmış vo 24. h ı c ıi 

Te 106 ıncı piyadfl' 11 lay 

!arının kurm ny lı y ti ı 

eair edilmişti r. 

Mo kova radyosu Huı 

hücunılılrını tafsiJ ett ig 

sırada bir çok Sov , e t 

tabnrlarınm bnz trıtuıu~ 

-YolgA nehri n i geç6r -k 

k.Ar'ı aahi deki (;nemli 
t mevki; kanlı nrnhnr., 

-elerden ıwnrll ele go!; ı r· 

diklerini oiJdi nn i•ti r . 

Bu arada b ' k ıltH· i 

Sovyet bırl i kl~ıi K . linin 

in hah ~:maliı ı deki dü s 

ınan miidaf ta hattı n ı 1,5 

Hatlik lıiicamlarda r ııon ra 

K Dok tllsını i~gal edmiş 
lerdir. Bıırn<la ileri lıııre· 
klt devam ediyor. Kali

ninin cenup baduclnnda 
Rus kıtaları 86 ve 163üncü 

A:lman tüm,nlerine ağır 
bir daıbe iailirmişler n 

mülilm bir mevkii ele 
geçi rmi,lerd i r. 

RaılaT cnına akşam\n
dan evvel I"eningr~da gi 

dtın bir çok nokt lurd11 

Alman müdafaa ba1 a rı 
nı yarmışhırJı r . 

Hava Nazırının 

nutku 
evvca ff i ( a .a. ) 

Dün M evvcaffledc bir 
n u t nk ıüyliyen bıua 11a

Z 1J'l deııı i.1tir k i: 

H o.syaya en büy iik yar 

ılımnuız Alman ticarAt 

gemılerine ba va lıiicumu 

y p ı lmak, a vcı lar ıınızı 

lıu~~ın ü tesındo faa li} et

te burund rwak, bo ııı

banlıman tayyRrel~rile 

hücamla:. devaııı otııuık· 

tir. Bu l.ıarekutlM Al

maııJar ı'l a v fiıolarınııı 

yarı ı. d ıı fa:tl ttsını bntı 

UI\ bu u•.ıtlu rm ,gn zorJa
ını~tır. H eçeu harp Pran

sada h·ı ın ı ti. Bu harbın 
A rnRı.ıyP.ıl.ı bi rmeei lA

ıa uı lı B un un i çiıı de de-
111 , b vıt e kar& ku v-

t ınl ıi sık ve ~a~m ız Lıı· 

iş bırligı ı ltt uğııış uıa ı 

ic p ed eı-. 

Bomhardıoı::ın t ayya

re i B it leri ıı üıni tle ı io iui 

i f las C'ttirmek iç·n şim

diye imdat yapıl nlarm 

hepsıııi go çoc ok 

bir niı1lH~ t vo ve ri ınl ı kte 

lrnllanm ak ittteıligi miz ~i · 

lalıt ı r Booıbardımsn tay. 

ynrnlcrimiı g eçen harp

t ki deniz nhl ko:uı gibi 

htı ttin Alman lıa ıp ma

kin s ini mnhasnr::ı ele

cekt ir Ab' oka mulı r -
lıe2i Alıııanyanııı ~i>knıe

s in<1 e büyük bit- ro l oy

nıya i'aktır. Bonılıarclımnn 

tılyyarelo ,.imizi a osas Jıe . 

deflori r! hU!ıll kud rnt inin 

nynaklıı r ıd ı r. 

Al ın tl ı ge rnic,i l iğini 

1 ıa atln uı ı , Alman haTp 

ı eudiiıt l r ı..,iııi ve ıniiuaka le 

yolları ıı \kıttlamak Al 

nı r.ı.n'a ııı h rp ~ toklarmı 

r n.kmak \. T" rnpa kıta ın 

ıl ;? IJŞ ı· ah r keti ri 

ic;· «>s ı i lk f liyet-

•~ıdı r. 

Sovgetler Alman 1 Sırbistan 
aeçUme uoıunu Dağlarında tomoniıt 

1 

Kestiklerini 

bildiriyorlar 

MogkoYa 7 ( a. a. } -

Diiıı l\kş11m cepheden a· 

lırı an lııt beri o re g<>re g•-
ırn rn l Remi"Voı'nn ko-
maıın a ındaki 56 mcı 

Hu"• ordnım Sagalrgv ya
r ım adasıua varmıt Te 

A l nıanların geçilme yo· 
lıuı u ..kesmiştir. A imanla

rı o tank ve tayyare yar· 
d1ı111 ile yaptılr: lan ka..rşı 

lıu cumları Ros ileri ba
t k-.tiui dıırdarama.mıt

tır . 

Hu gn.yretler sonunda 
yıprnıınn .-\ imanlar kaç
ın ''ll lıa~ 'nı~lar<lır. ne-"' . ' 
ıniz >v' un ın varisi ve ka
z.ık bi rlikleri Alınan 

hirli klerinin lıir kısmıaı 

n n:ı ku vvotlerden ayır· 

nıı~tır . Almanların 9•· 
· ki ldig i yollar kamyon ve 

fn gor enkazı iltı doludor. 
Hns haTa kuvvetleri ba-

tıya doğru geri çekilen 
A ımau knvetleride ka.r~ı 

~icldot i lııicumlarda bu

lu n uyor. 

Sovyetler 
iki noktadan 

Hücum ettiler 

IJo ndra 7 ( a. a . ) 
o.~kova radyo onun bil

thrdıgi n e göre Rnı ko• · 
etıo r i kA.lioin keıiminde 

i ki lıiic uru yapmı,tır. İlk 

hiicııoı şimal batıdan 

olmuş Alml\n hatları bir 
ııoktaua yarılınıştır. Bu
r. J ' bir küy geri alın . 

mıştır İleri hareketi 
dovnm ediyor ve bu ke· 
·imde düşmam ba3kııı 

lı11f: fl eyor. I kiııci lıiicam 

ctır.. p doğud n ya,Pılmış 

va ı ıuum tiiınoni 

agır zayıat Vdr-mi~tir. 

Çeteleri 

Belgrad 7 ( a. a ) -
D. N. B. bildiriyor: 

Adova gazetesinin yaz
clığına göre:Sabloniçi dağ

larında büyük bir ko

moniıt. 9etesi faaliyette 

bulonmaktadır. Bu çete 
batı Sırbistaoda ve ba~
ka bölgelerde bozgana 

uğratılan çetelerin müf
retıeleri ta.ratındaı.ı teşkil 

edilmi,tir. Yeni ç~te ile 
daha 'imdiden muharebe-

•ler yapıl.mı' .,.. 'bu ma
harebelerde 160 komoniet 

öldörülmü' pek çok ko

moniat te yakalanmıştır. 

Orta şarkta 
. 

· ınıiliz harakitı 
Kalıireden bildiriliyor: 

Sou giia.lerde tobruğun 

el'adem Te birdlğobi ıböl. 

gesinde büyük f.,aliyet 
görülmü~tür . 8ireltobi

nio 6,5 kilometre dotu
ıunda yapılan bir ukari 
harekat e11nas111 ba cenap 
Afrika kıtaları 100 kam
yon ve 2 tanktan mürek· 
kep bir dü,ruan kolona 

höcnm etmi,lrrılir. Ka· 
pntao yolunda. dii.marıa 

iııunca büyük kayıplar 

verdirilmi~ Te birk1tç A:l

man eiir edılmi,ti:r. lroh
rnğnn doğasuoda temiz

leme lıarekoıi esnasında 

27 İtalyan teslim olmu•· 
tur. 

Japonlar 
Bir Amerikan ada

sına taarruz ettiler 
Vaşington 7 (a. a.) -

Rei.i Ruzvelt Japonları~ 
tayyarelerle Hazay ada

su da Deaı l lıarbonra 

taarruz etmiş ol'1uklarını 

bildirmiştir. 



Sayfa 2 (Hulun Dili) 1 inci kanun 8 

1 
1 k Y'': - --Yorgunluk nedir? 

Yazarı: Dr. Şadi O/RAY 

3 -

Sovy_tl r 

Almanları bir kaç 1 
H~r gectki od.~md ım 

' 

Bnnlardan ba,ka ter 
ile 91 kan azot miktarı 

yüzdo O,OS dir. A}·akla
rın, koltuk altları teri 
ile ka~ık araları lerlo!'i de 
başkadır, hunlarda öte
kilerden fazla o iarak şah
mi lıarnızat, (~miııler ve 

kükürtlü maddeler de 
vardır. 

Burada seYin~le arzet
mek isterim ki bayanlar 

ile bayların ter ifraz t 
Te koku noktasrn<lan a
ralarında farkhtr vardır; 

kendisin i temiz tutmasını 
bilen bayanların terl~ri 
kokuı:rnz ve batta pek 

latiftir. 
[ B ıı ter meıe leıi bize 

en ziyade sorulan sualler 
arannda hulunınııktıidır, 

bunun için ayrı bir ma
kale ile hiilıllS. a ayak el 
terleri lıahiii4 mev:tıuu edi; 

lecektir.] 

Ynkarki iıalın.tten an
ıa,ıhyorki yiikiirı vı va· 
zifenin en bfıyiiğn ve en 
kıymetliıi kalp vo ak ci
yerler iizerinde toplanı

yor, bu ııüzıno ve heale· 
me işlerini kalp T~ ak 
ciyerler iizerleriue alını~ 
oluyorlar, o halde bu iki 

uzvun hem çok. temiz ve 
lıemdo çok kuYvetli işle

meleri Hlıım. 

Zonnederm ki kalp ve 
kırmızı ciyerleriu ve de 
rioin hayatta ve hayatın 
Eıalimen de>aınında gö~

tordikleri vn gösterecek 
leri alaka ve lıiıınot t)riıı 

•imdi büyiik degtırı ~im 
di anlaşılmaga batla m ~-

tır. Oıınni~indir k i e'i V 

elki mnkalelerimizde mü

temadiyen kalp, kan, ak 
eiyer1erden ve buo !arın 
ehemmiyet ve vazifele
rinden tı~krar tok rar tıalı
eetıni ~ oldu~nınaıuıı se
bepleri işte bu yüzden, 
bu naur nolitaıından 

idi. 

B edP.nin içi nde hirikiip, 
toplıı.nupta yorgunluğu 

tevlit eden muzir kısım 
Jarı Tocuttan tıtarıya 

atmak i'inde böbrekle· 

3 

rin de çok kıymetli yar-
dımları Tardır. Hafifbir11+-lrfo li ha' 
adeta b ö b re k J eri a I Mo!ilcovr. 7 ( a.a . ) bmışt ır. Giin ı-ş hi ipPk 

Köyden çıkardıkla

rını bil<liriyorlar 

h tt il 
·· ı d' S•ıvy""t "' t "'ligi n· ek .· gı hi d,,n-ıttı !!t • ııı ~ .n ı :ıı· 

aya e ro erı ınu ı:rn ı r. l ,. 0 
l' tı ~ toplamaktaılır. K~~ '.· r kn. 

bundan dolayı kalp. en 1 5 !ık JCJ'.L ııun d1t so~- 1 fıle ha lirıde hıı ta aftan 

ufak bir ihmale ttllıaın- I yet hava ·un• leı·ı· \70) ı· b' t f t 
1
1 .., ır :ı .a a &ŞllJll' I ı . r er· 

mülü olm"yıuı bu miilıiııı tank uke· ııaklerlf"ıı(:~80) k·~s v~zifeR: ııi b l ,. 'Yf' 

işleri becerirken vücudun 1 da n raz!n. k·,myo 1 (7) 1 kerıdiı1i Y!lp nr. Hü ı ti ! ış
zelıriui tışarıya tart e· 1 B"lıra topıı (9) hnıızin ler ta· a u "]unca gıırüı
den böhreglerind~ vazi- ka ııyo •n c• ph:r'l~ \Üı.- lii tü'oı· ıual ır To uih:ıyet 
fcsı· 01• b ı . 1 ·ı (20<>) 1 f 1 f lıo~ bi r 8P~~izlik gıtgiıle :u ı:ı e yap~cak ( t r a; n ıırgon 

ve durnı dan il~y bil ,.,_ tab p rı ~ ve 2 p .)ll Uft 

Mini temin eıltrnı:ık 5U l't! tto 

oraya da knn ve g ıla 

yolhım k zorilo çırpınır 

durur. 

Şn nzon tariflere göre 

yorgıınl ugu yapıt n ' ey: 

Kalbin, ak ciyerlerin, 

böhrıklerin ve 

süratle ve doğru 

derinin 

olarak 

çalış!lma.maeından, yorul 

masında.n, lıafıfce bunal 

masından Ye boğulma11n

dan dolayı etlerde tera· 

küm eden 

deleruir. 

muıir mad-

- Devam edecek -

a l :ı •ı ı \ t 00 t4İVl iyi 
yo rl ili ~ eya tlıtğ\t· 

uı ı . tt l' . 

K··liııi n ı 

hir keiiın rl tt 

k ırnı " li n ı l e 
\ loıanlar 

bir ka9 köyden çıkarıl

mış (350) d.,ıı fa.ılı\ dii~

mlln t'nha v ve eri ölrl ö
rülmii.' (6) top oir çok 

agır ma.ki r• alı tiifök ve 
biiyük sayıda. cepha.rıe 

ele geçirilmi~tir. Alına.o 

lar baukalıır ve toprak 

sıgnaklar yapı •or. Kalı · 

nin istikaıneti ude dii.m&n 

gerilerinde hflrekfltlerde 

bolonan çet'"ı~r Al nıan· 

ları bu sığınakla • dan 

kovmoşl~rdır. 

Ruhlu gözler 

Bakttkça'?iri siyah gözlerine her zaman 

Dalarım, mest olurum ve kendimden geçerim. 

Yaşarrm mazimi ben düşündükre enbean 

Öldürücü. sevdanı o gözlerdm içerim. 

Gözlerimle görülür aşkm esir oluşu 

Canlanır gözlerinde sevda denilm renk ... 

Mahveder gözlerinin gölzerimi buluşu; 

Kirpikler bu gözlerine ne kadar da /Jemalunk. 

O !{Özlerde güneşin rengini ben görürüm 

Feyz sarar güneş gibi parlak siyah <;özlerin. 

Aa feyizden bir saat uzak ~alsam Ölürüm 

Acizleri eritir tatlı günah gözlerin. 

Bir giin gelir gözlerin donuklaşır solarsa; 

Kaybederim kendimi, söndü diye nurum da. 

Benliğime daima karanlığın dolarsa 

O özlerinden rulı alan tütmez olur rulıum da ... 

y t ri ı bu ur .. 

Ben ~· ı l ılıl'.ların !Hı rl a. 

dı~ı bu a:iudo g cel rıle 

gt:-9 "aktc kadar oturıı -
rurn. Evim her ue Yİ ter· 
tibatı ile meydana ~el~n 

bir villadan farkıızdır 

Etrafını \<ar a hi her, 11öğrit 

n akaıyı ag ıçlRn kap 
lamış, arola.n lıuıuıi sn. 
rette banııneller i , y:aııe

ıneoler Te aarmaşı l, larl& 

1 
hölm.,lere :ıyrılmış l•ı dır. 

Öniiud•i çakıl taşları 
iltı, h~nd si Ş6killi tarL· 
!arla çovrilm i ş hiiyiik bir 
hıua;,so vardır lıf a.;11nıızı 

bn bıt.TUZ haşınd" hazır
lar, yeme~ ' zi yer, eylenir 
ve hayatın bir dı.h~ bu· 
luumıyac&k o 1an giin leri · 
ni yaşarız. 

Löks l"mhala .. i ltt e•in 
içini va dışını ıtyJııılah
rız . O lamızdl\.~ hii~ üte 
r!\dyonun h~h~ı P ' ~ t! l'Şı 

bir de hop:ı.rWı ri v. r•i ı r 

Zevkim ze göı e ı ı; t·d g·. 
miz it1ta•yon11 aç"r e 
boyle:ıkJt; yaı 'IZ ı: k iti• tliı·, 

oan sıkıntı ... ı ııt- ılır ını ... 
df 'l t aİ İ t ' \ M ~ İ l t1A 

1 ba htivar lı 1 1 mııı ,,, r : • o 
ya.amak SrYgı i ui hu u-

ru:t . H a}a taıı b u ka •~· 

teıliği iz yoktur. 

Yr,loız kaldığ ım za
man kPnrl i kendime: 

- Bu ben" iyim. Ne 
idi o eski günler. Mazi 
ne kadar karan l ık ve 

b~ndtn n-zak, dt \'t\ ıçiııılo 

bu lnndnğnın giin ltı• ime 

~
I inan"mıyecagım geliyOI'. 

Bir gün uzagımızda 

bu lnnan göle C>rrlek ını· 

aa gıtmittim EpiM va.kit 
geçirdikten ıonra yeıneğe-
dönd ıı güıntle he lki altı 

l\yd ı · görmediJim hir slı
b •b1 la. heni btıkle rn t kte 

ık•n kar•• atını. BöJI• 
bird~nbire kıymetli bir 

Ya.zan: A. EROlJ{ 

uk~daşls tHadütöm beni 
fıtzlnsile E1eviıı dj r di. 

B 
Otnrduk Şohire l\H 

lıtıTadiıler sordum. Çirnı.i 
hn itıi >ilarette çaiı~ı"' 

ytı da. Ben dı çiftlıgiıt 
·~·nındın Te te.msımil• 

İdttıdigiın •ekle getirebil"' 
ın•~k ıçin biraz daha Zil"" 

wırna ıht.iyaç oldngun<l•JJ 
bttlı-..eLti.m. Sonra arkad~· 
şı ı , bana dönerek şunIMJ 

tiÖ) ledi: 
l!ii 

- b6lki seni çok faı gü 
la üzllCt-iim Te mi:iteeıs if lr 
edecegim amma bakik•t· leı 
teu vaktile haberdar ol• 
m·"klığın her halde dab• bı 
iyidir. Dün öğrendin>· 

Qi ftliğmi ıatın aldı gıo 

ınnbume Hatio banunıtJ 

ÖT•Y kızı aoueainin ta•• 
yiki il• •imdiye kad•' 
kayıp imi.. F•kat arar 
tırıp baoaaının Te ark•• 
dan eli\ annesinin öldügii• 

nü anlavınoa.' taki kona~· 
brını. f6lmi,, babaıını' 
sığlığında iken çifdiii 
,ktındigine miraı bıraktı• 

ğını öğrenmış Buno._ı~iO 
mahknmeyA müracaat et· 
mi,. unut-derim ki bn if 
içi ıı epic" yorulacaksın .. 

Bu ıöıleri ''itir iti'' 
moı adeta del irecektirll' 
N r olduğumu bilem~diJJ1' 
Qıftliğin lıana ai<lıyetı ıı 6 

dair l üıuwln 'vHikaJ11t1 

htın üz ikmal edemıDl if 
t.i ıu. Arkada.ıma kızdıoJ· 
Yu rırıı ğuınu kaldırıp nıll' 
~ ıy~ .vurduğumda bolıt' 
ı ım l n:ı bir tıkalllkll~ 

1 gelıh . Gözlerim a91hııc' 
bakı ını ki elim ıökııtiınii' 
\i:7crinJe ben yine periş"11 

yat· ğımda Te her gcc' 
dertıendiğiın Te i•Y."" 
edaotık hallere geldiğ~tJl 
kanetli odamdayim. set' 
aemlemiştim, kalbim 9•t' 
lıyacak gibi atıyordu. 

Kendi kendime ad' 
•ündüm; ne taliıi~ f~ 
bahtı kara. insarııın Jı.I 
dünyada delil, rüyada bil' 
üç h"'• dakika için rab'' 
yüzü göremiyornm dedid'' .,, 
Ve za Tal 1ı ys,ayışım• yı 
ke11dim acıdım ... 

Son 

·--------------~ 
Hali: B•sımeTi A7•ı• 
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