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Sayı 119 
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Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete 
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AlMAN JAPO 

Amırikaga harp ila ı 

notasını verdi 

l\1alezyaya asker 
~ " 1 

Si gapura asker Resmi tebliği 
çıkardılar 

1 
Çıkardılar 

Berlin 8 ( a . a. ) -
Alman tebligi: 

ıı ların ı nıüzakere etti 
o.· 

Niyork ..., ( a. R. ) 

Tokyo raayoıu ,"Japony"' 
ile Amerika Birle~ik dev 
letleri arasında harp hali 
olduğnnu hildirmi,tir. 

Tokyo 8 ( a. a. ) - \ 
Ordu gtmel kurm:ıyrnın 

resmen bildire.ligine gtire 
,f pon kıtnları Horıgkoıı

g'a lıiicum etıııişleı·dir. 

Urdu ve donanma gonel 
kurmanuın ıuiif:terek ~u-

:Singaınır 8 (a a.) 
Dii~rnttıı Keınassine lıir 

ihraç hareketi yapmış Ye 
Ket ıabbaru isJ:ilrnıneHn 

de il l'lomiştfr. Di\şman 

~omilcriu en ıniirt kk~p 
bir fılo Kcma :;rne'nin 
açıklarında gfülılıniiştiir. 

Hud on tipindoki bir 

tayyareıniz geınilertlen 

hirino ta ııı isı,bt1tlor kny

detmi~tir. 

Doğuda. harekatın de· 
vamı TO flöğöşme tarzı 

art ık Rus kı~ına bağlı 

bnlunmaktadır. Doıtn cıp

he,.inin geuiş bölgeleri 
iizeriııde yalnız meu;ii 
harekat kaydediliyor. 
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Ankara S ( n. a. ) -
~iiyük Millet M.ccliıi bu 

Cün rl'iirkive - Almanya 

'rasında ticari ınnbade
letere miiteılnir 26 Tem

muz lU!!l:O tl\rilıli ho::ıuıi 

'nla4manın iki ay uzatıl
tnaaı hakkında toati oıu
ban notııların tatbikine 
~e devlet memurları ay

lıklarının tevhit 'fe tea

diiliiue dnir SG56 ayıl ı 
taeuna ek knnnn l~yilıa. 
larile !stıuıbul üniversi
tesinin umumi muTaze-

Mulıa=-amat bu sahalı 

saat 6 da başlamıştır. 

. ' 
rettf} bildirdigine g(ire 
.Japon deniz ve kura kov· 
votleri Malezya ynrıın 

ada~ın• bir ç.ıkı~ hareketi 
yapmaga mnTaff'l\k ol

ın uşlıtrdır. 

•e 

,Japonyanın lnorilterA 
Rırleşik d6vletlcre 

Teı·cliği harp iJ:\nı notası 

b.eye ahnmasıııa dair o 
lan 369 :l n uıııaral ı kan u-

rıa ek kanun Jayilıaınnın 
ilcinei ve tllhiiyet moa

rxuılatındAn :ılınacak harç. 
la.ra <ll\İr 12(i0 aayılı ka-

nunun s inci maddesinin 

degiştirilınesine ve Yoz . 
. .. ' 

ıat mebusu Sırn ıçuzen 
ilin bir kanun hakkındaki 

kanunu ı biriuoi madde

•inde yazılı lıirinoi müd. 
detinin u,.;atıhnasına dair 

lcanmı lilyihalıırımn bi
rinci müzakerele r ini 

'aptı . 

YBkillBr hBUBti 
·roplandı 

Ankara 8 ( a. •· ) 
'V akiller heyeti hu giin 

ıaat 16 (la lıir toplantı 

yapmıştır . 

lilis kurtuıuı un 
dönomono kutladı 

KiliA S { a. a. ) -

Dün kurtuhışunun yir

lnioci yıl döıı iimiinü coş· 

kun tezahüratla kutladı. 

gt>ce enat 2 -4 5 lle ne~re

dilıni,ti r. 

Am rikan 

luan azası harp 
uanını kabul etti 

Şanğhaydaki iınti

yazlı bölgeyi aldılar 
'rokyo "' ( n. a. ) -

.Tapon kıtnları Şırnghay

dllki imtiyazlı bölg")·i i~- \ 
gıtl etmi~lertlir. ~olıirdo 

örfi idare ilAn etmiş 

terdir. 
V1 ~iıı~ton 8 ( ıı.a ) -

Kongre H.nıveltin .l apon 
yanın tocavnzn hakkın
daki ıne1'ajını din ledikt(ln 

sonra. lı::ırp ih1eı hakkın

da. ka.rar vermek iizern 
2 mecli~ halinde topl 
tısına devam 6tm ştir. 

Ayan ımwlisi .fııpon

yaya harp illlnını ffi6l'CUt 

82 ayan azasınm ittifu. 1 

ile t:ınip eylemiştir. MH
mesı;ıiller mecli~i <lu harp 

ilA.nıoı taıwip etti. 
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' 

ERE 
yaya 

Harp ilftn etti 

Lonarıı 8 ( a. a,) 
tngiltere .J nponyaya harp 
ilan etti. Kanıulad.ll dahi 
J aporıya ilo lıarp halinde 
olduğunu bildirmiştir. 

Avustr lya 

Amerikan a'lasını 
aldılar 

ŞaPğlıll)' 8 ( ı\. n. ) -
Ameı ik ~·a ait ·Ynhki R· 

d,,sına ,Japon 
çekilmi~tir. 

bayrağı 

Havaui ve Filipin 
Adaları açıklarında 

şiddetli haq> 

Nevyork S ( a.ıı. ) 
R:ulyoıınu bildirclig i n o 
gfüo birleşik tlcvh,tler 
doııaunı ısı Elharlıur'dan 

avrılını tır Rir .ı:Ten·ork - . . 
tclgrafula Ellııırhnr RÇtk· 

larında 2 Amerikan go
mieirıio lıattı~ını ve <lİ· 

ger birindendc imdat i~a
reti alındığını bildiriyor. 
Amerikan balıdyOFJi dört 
Japon deniz altısı ve hir 
tayyare geıni~i hatll'mış

tır. 

Japonyaya harp açtı 

Rozvelt in katibi ıliiş 

mıın deı İi': altısı gemile
rinin de Havayi adaları 

açıklanmlıı dola~lığını ve 

Filipiıı nd:ıları açıkl rın 
da lıir doob: ve bava 
mt lıarebosiııin old nğnnu 

bildirmiştir . . 

Londra S ( n n ) -
Avustralya vo Yonizelan· 

da kahinolt ri 24. eantteıı 

beri toplantı lıa\iudedir. 

Kırımın batı kıyıları 

üzerinde diişmauın asker 
çıkarma te~ubbüaü önüne 
geçilmiştir. 

Bıı geınilordtı ysn~ın 

~ıktığ görUlnıiit;•tür, aynı 

rnyynı eler başka bir ı;o

mh ısnbetlljr lrnydotmiş· 

terdir. Bnradn sahilde 

çok şiddetli bir ınuh ro· 

be ceryan ol mektedir. 

Amerikan donanma 
're ordusu ağır ka

yıplara nğ-ra<lı 

Bnstos 8 ( ::ı. a. ) -
J~iledelt'ıya radyo8unun 
lıilılinlığiııe g<>ıo Uıızvelt 

gıızetecilore Amerikan 
donanma vo kura ordusu

nun Navyıde agu kayıp
hır::ı uğradığını bil<liı iyor. 

İngiliz elçisi 
Japonyaya harp 
ilanını bildirdi 

Stoklıolın 8 ( a,n) 
Tokyoduki 1 ngiliz büyiik 

ol~isi Japon) aya hir ııotA 
vererek l ıgiltNenin .J a
ponyay:ı harp nçtıgıııı 
resmen biltlirınistir. 

' ' 

GÜ VAN 
Reisi nnızaherot 
edccct'rini bildirdi 

b 
Havana S ( a. :ı. ) -

Hı i~ Bahieha Oiiyanın 

lıirl• şik devlClt lem ımıza· 

lıerot et.1 oagiıı i hilıli r

mi~tir. Dig r Amel'ikarı 

OıımlınriyHtlcri <lu A nıe 

ri k:ı lıli l.iını~ ti ırn muza· 
heretto bnlnnacaldarıua 

dair mc, tjl ll' güııdormiş· 
leruır. 

Leniı grauda dii~man 

çıkı~ tt>şebbüılerine boş 

yerE' d6vam ediyor· 

Amerikan - Japon 
Donanınaları barba 

tutuştular 

Tokye 8 { a. a ) -
Batı Paıifikte biiyiik hir 

doniz muharebesi başla

mı~tır. Ameı·ikanın 38 bin 
800 tonilatoluk V ezs Vir· 
jinya 7ırhh11 batırılmış· 

lır. Oklalıııma gemisi ya
nın bir hBJdedir. Üç A · 
merilıan gemisiae de iıa
betler kaydedilmi~tir. 

Nevyork 
Belediye reısının 

sözleri 

~ evyork 8 ( a. :ı. ) 
Belediye reisi tıükunetin 

muhafaza edilmesini söy

lomi' ve hiikumoti n bü
tiin tedbirleri al dıaını 

temin P.trniştir. Halk be
yaz urııy ()niincle Oüm
hur rei~ligi katı binin her 
beş dakikada. bir okudu
ğu lıusuıi bültenleri din

liyor. 

Bauan nuzvaıt 
Diyor ki 

Nevyork S ( a. a. ) -
Bayım Ruz"\'elt ( ne ile 

knr~ılaştığınıızı hiliyorulJ 
T6 buna kar ,~ı koymaga 

hazırız) demi~tir. 



Sayfa 2 (Halkın Dili) 

Yorgunluk nedir? japo lar 
Siuama asker 

Ak ciyerlerin -ve .kal-

bin sık ve knT-vetli ça-
lı~ınası n dan nefeste bir 

tıkanıklık, haf ağan T4t 

yürekte bin çarpıntı hn-

ıule geliı. 

Bübrekler iclrarı bolca 

bolca ve sık ıık atamaz. 

lana bu idrarın içerde 

kalmaıını, birikinti yap

masını mncip oluyor, ki 

bn <la hayatı tehlikeye 

koyar, görii!tiyorki, böb

reklerin do vazifeleri çok 

mühimdir. 

VücniJan sıkı ve mü

temadi harekete geçmesi, 

ça1ışınıııu esnasında eger 

kalp, ak ciyerler, böbrek

ler ve deri cihazlarının 

hepsi birden etlerin yar

dı ml'Ja yeti~emezle r ııı e, 

-..azifelerinı eyi yapamaz

Ja.na. bedenin her tara

fında derin bir yorgon

Juk, durgunluk hali ba' 

gösterir. 

][alp eyi i~leyemez e

lur, ak ci yerlerde ka.n 

toplanır kalır, bu kauın 

toplan maundan oralarda 

'i~kinlik husule gelir ve 

hazanda kalbin durmasile 

intan üli.ir. 

Buna halk arasında 

[ ÇATIJAMAK ] derler. 

Eıkiden bir müjdeyi Te 

ya muzafferiyiti yerine 

9abnk yeti,tirmek ıçın 

kullanılan sailer arasın 

da, eski tnJumlıacılar ve 

k<;~Iü denilen kims~ler 

araıınd ve bazan fennt 

olmayan ko~n muaabaka

larında btİ çatlamak TU· 

kn buluyordu ve yahut 

bunun biraz daha hafifi 

sayılmak föı;ere yalnız 

etlerde sertlik, i'tihasıs · 

lık, hafif ate~, Joriklik, 

kesiklik TO ıztırap duya

lu r; lrn da bir iki gün 

mutlak iı,tirnhntla viieut· 

ta toıılanan zehirli mad

deler bi>breklerlo harice 

atılır, atıldıkça o lsimse
de tabif hllle doğru bir 

Yazan: Dr. Şadi OlRA Y 

' -

eyiletme ve düz" 1 m e 
ba,lar. 

Tabii zamanl a rda böb
ı·ekler 33,5 gram ü ·eyi 
«cevheri bevle> idrıerla 

dı,arıya çıkarırken yor
gun oJaolar iki giin zar. 
fında 1~6 gram çıkarı 
yorlar. 

Bo suretl111, istirahati~ 

yorgoııloktan müte vellit 
vahim vazi5oti. içindeki 

muzir ml\ddeleri dışarıya 
attıktan sonra eksiklerini 

yeniden topla1an Te yıp

ranan yerlerini yeniden 
tamir ve ıslah eden Tii

cut yeoi baştan çalı,ma 

kabiJiyetini kazanıyor. 

Bn bir iki ğtin iıtira
hata muhtaç olacak tarz· 

da vukna gelen beden 
kırıklığın$1. e1kiden «in-

hirafı miza9 > derlerdi, 
yani bir nevi hastalık 

gibi kabul olnnurdn, hal

buki bu 10.kardan beri 
tekrar tekrar anlattığım 

yorgunluğun netice~i olap 
mun.kkat bir gtYŞAklik 

ve kırıklıktan ibarettir. 

Unutmayalım ki, beden 
faaliyeti sırasında bağır

saklar da kafi miktarda 
kanıııız kalarak usarele
rini sızdı t amıyaoak )ardır. 

- Devam edecek 

Çıkardılar 

Londra 8 ( "· a. ) 
Japon kıtaları Sıyamın 
cenup kıyısına :uker çı
karmı~l " !"dır . J po ,, lar 
Malor. \•fl Ya da karadan - . 
a11ker ~t1K"rma h. ıeşı• bbü-

Riincltı hnluamu hrdır . 
Çıtr pıı;ı u!l\ lar ılA'\"' ' nı edi
yor. Siy:uu <lahi liyo n&• 
zırı ic .,bed~rso hö!dlmet 
mt>rk eıirıiıı Ban koktan 
h ~ka hir ye'"e nakli için 
teıl birler "lındığın ı bil· 
cli r rn;~tir 

Siogaportfan bildirildi

gine göre Japonlar g"ce 
Raat bir de Malezya-Si
yam hodndunun 'imııl 

kö~esinde karaya ilk as
ker çıkarmA teştıbbiisüo

de bulunmuşlardır. Bn 
akın püskürtülmüştür . 
20 kilometre şimalde Sa
ba.k'a ikinci bir asker 
çıkarma tf"şehbiisii yapıl 

mı,tır. Dtişman Siyam 
sının ci farında mühim 
bir tayyue meyd nına 
doğra ilerlemegt\ rnn nt
fak ohno~tnr. 

Hollanda hlndistanı 
Japonyaya harp 

ilan etti 
Nevyoık 8 ( a. A.. ) -

Hollanda hindiııtanı ve 
Kotarıka Japonyaya harp 
ilau etmitir. 

Sevgıliye 

Ne zaman görsem seni düşünürüm derinden 
Duyarım bir alayın acı lıatırar;ım 
1 nanmam artık görsem o yeşil gözleritıden 
Sırdaşlık eden sonsuz arkadaşlık yasım. 

Ruluun gözyaşlarına dökerken ince, ince 
Sevgimi bir piç gibi kalplerinizden atın 
Varlığım af kan uz dun ölmeden çeki/ine 
ismimi de arkamdan durdurmadan /ırlatm. 

Çok kısa bir zaman iğildim dizlerine 
Çiinkii kalbim de sana bağlanmış ve inanmış 
işte bu gün bakınca sürünen izlerine 
Demek mecnun olduğum o sevgi de yalanmış. 

S. PEHLIVANOÖLU 

ı inci kin un 9 ,,,, 

Kiiçük Hikaye: 

Acı bir batıra 

Jıapa, Jilpıı yağ!uı kar

lar durmadan ufak fiske· 

ler hıtlind·ı viizüme, göz

lerime çarp ı yordıı. Tabi

at ıankı b ıu beyaz bir 

.uur içi rı d~ kulımş, güne
ş~· z:yasile ıoiui wiui kar 

taneleri birer yıldız gi .. i 

p rlıyoıdn. 

Rüzgar gittikçe şid

detini artırmış Tt tipi 

fazlalaşmafa ba,ıamıatı. 

Her zamanki ıibi yi. 

ne bir kayak gt ziııtiıine 

çıkmıştık. Arkadı,ıarın 

ıararlarını dinleıniy.,rek 

k*'udilerinden oldukça U· 

za.klaşını' Te ouları göz· 

dt1n kaybetmi,rim. Hava. 

gittikçe boznyor ve fırtı

na alimt.>tleri beliriyordu. 

S ·gınaga olduk9a meııe.f., 

Tardı. Bn •aziyet kaı şı· 

aında kendimi konyacak 

kuytu bir ~ö~e bulmak 

içio gözlerimi etrafta gez

dirirken iki yüz ıuetro i · 

lerde ufak bir kulübe gör

düm. Hızla oray:' doğru 

kaymağa. başladım. 

Yarı ya.rıya gömül-

mii,, her tarafı 11m ııkı 

kaliıbenio p"ncere ara.lık

bnndaB hafıf bir ziya . 

sızayo dn Hız l ı h ı zlı ka 

pı11 Yurdum. 

Bir müddet ıonra ı çer

den kalın bir ıes 

- Kim<lir o, diye ce

vap verdi. 

- Kapıyı çabuk aç 

bir yolcu. 

A.gır adımlar kapıya 

yakla~tı Te madent gı

cırtılar çıkaran kapı ara

landı. Aralık: kıtından 

hemen içeriye kendimi 

Yazan: Sabri ERLA.çli 

1 -

yerlettirilmi' ufak tefe 
eşyır. ..• 

Utar nereden ' 
kı\daş 

Gezintiye çık(ll1 

tık. Tipiye yakaJaodJ~ 
Kulübeyi uzaktan göt~ 
rek kendimi haraya ' 
tım. 

1 
Sözömö biridik'e~ (J 

ıonra karşımda bana •0 hu 

"' Rora.11 adama b~kıyor• d' 15 
Kırkbe,, elli ya,ıarıO 

1
• tn 

var galiba. Saçları k&OI ~ tei 
len ağar mı,, omuıl', 
çökmüş ve yüzünde. d'r· ttt· 
imi bir hüznün izlerı fi 

1 
tı 

Böyle olmasına rafOl'
1
, Ok 

gençliğinde yakıtıkh 0_, le 

duğa ilk nazarda ı' ed 
çarpıyor. ·r Ilı 

E• sahibi ocafa b' "te 

kaç odan dal.a attı~~ 
ıonra kar.ıma otordO·.u 

- Bız daima burY J 
mı oturursun •sf 

- Hemen hemen • 1f ~i 
ları h"p buradayım. 

1 
Karda kı,ta zavaııırı1 h 

I! buralarda yapayalnı•. 
1 

tnrması oldukçR garib•OI. 

gitmişti. Odanın için" d'. ln 
ha merakla bakmaf& bJf ,. 
ladım. Acaba bunun 9 

bebi ne idi? ~i 
lQ 

Devam e4ecek : ~ 
~ tış 

ilin 
tu 
h 

. J, 
Demiryolu biri11'1 

te 

la 
muhafız taburıı 

konıutanlı gındafl . llıe 
. ·rıc' hı Demir yolu bırJ t 

ıı· ql\.f 
muhafız taburunun 1· tu.t 

. 't'b rıO 94:1 tarihınden ı ı • O 

3 aylık tahminen ıo20 
kilo ıuğır eti ihtiy•ol 

açık ekıiltmeye konoı0t' 
tor. İhalesi 15 12-941 J' 
yapılacaktır. Seraitini ,ıı· 

. 1 . b'' ~ lamak ıateyen erın aı 

gün eksiltmeye iştir"~ '<lı 
edecekleriD 15 · 12 · 9jl heıt 

t' hı zor attım. eaat 15 de Aydın aık6 tın 
Ocakta yanan ate,in lik şubesi binası yaoıı>' 'ttı 

ziyası ile rarı aydınlanan daki tabur kararglhıod-

bn küçük odaya bir göz satın alma komiıyonu0' 

•'' gezdirdim. Yarı çıp:ak müracaatları ilan olun 

bir vaziyett~; kenl'ı·ta bir No. 14: (' 6-9-121 ~ •l,, 
~ bai kaç ailte, iki aandaly" Te 1---------~ 

" 'i< bir masa, öteye beri1e Halk .Rasımevi .A.1•1• 


