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113 Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl 1 

ıı• 
. M. MECUSi Çörçil ile 

Ruzveltin 

.. 
Istan boldan 

tinaya 
~~ 8uğdag koruma 

raisinin 
Gazetecilere Beya- 1 Yiyecek götürüldü 

natları ! A tins 2, ( a. a. ) -

kaldıruması 
a vihasını kabul 

.; 

e t t i 

An karı\ 2 l (ıı. a.) 
Millet Mecfüıi 

gUo Ooktor Maalıar 
ruıenin reiflligintle yap

' ı toplantıda Buğday 
c1ı• tnma karşılığı vergi

~· in kaldınlınası hak
Rki kanon lAyihası

lııiista.celen müzakere 
kabul etmiştir. Bu 

,...~ tıaselıetle BaŞY ok il 
91 hor R~fik Sa~·dam, 
.ıJI liye, Ticaret ve Zıraat 

İlleri beynnatıa. La

IQ 11.lıHd ı f. 

~eclis bugünkü top. 
gıo tıRında (110~) sayılı 
, ~ ~, kan un unun bazı 

1ıİ ılolerinin tadiline da

cı ''n un lAyılıasının bi
e~ i maddesine veri lon 

y 

İl takriri ile enciime

~e r ilmiş TO 

tı:ıi~tir. 
kabul e-

bir çok maddelerin 

~tiik rosiınlerintlo ic 
"ekillMi Jıeytttinoe 
llau tadillerin taıdi · 
~ dnir kanan liyiha
~ ikinci ıuiizakertsiue 
llıuış ve cumartesi 
ij Sft.at 14: te toplan

niha· oı Uzere içtiıuan. 
10 '°erilıuiştir. 
ıı 

Iİ 

I· 
ıı 
, 

ii 

lr 
,i 

hisardaki 

fia erıerinln 
kurun11ına 

teberruları 

~Li~ar 24: ( n. a. ) -
a nafia takımı er· 

'rıılarında topladık· 
( 508 ) lirayı 'Iiirk 

knrumnnıt hediye 

lerdir. 

Boynel milol kızı l lıaç ko· 

Vnşiıı~ ton 24 (a a) - ı1 ıni t esin n miimes:\ili ls· 
\

1örçil ;?50 ki'li lik g.ue· tanbul<lau mühim ıuik
0 

tecil(\r toplııııtı~ında de· tan.la iaşe maddelerinin 

mi~tır ki: geldi~ini ve bunlardan 

Hu yayı m nzaffer ve büyiik bir kuınının noel 
İngiltere ile Amerikayı ınii ıı ııı1ohetile Atiııa ve 
yan yau .ı. gii r ın tıkle ne Pıro ~ olıirlttrioin muhtaç 

kadar rnlıııt not' s a ldı~ı- lııılkııın llağılıııa ~ı ıçm 
mı siıo tari f o<ltııiıeın. A t . ıı:\ ba~ rnhihiuiıı omri-
Gerek ben ger~ k Ruz- ne vorildiğiııi bildirmiştir 

v1;lt ıuemlok ot lt\ ri m i ı i n J 
zafe•i elde etmek kuuroti· oponlar 
ne biiyük itimat bt' ıs l i' o-. . 
ruz. Miittefı kler nn=-ında 
tek bir bıışkumnn la ı l ı k 

kuruhnaın çok zo rdur. 
Bütiin diinynyn ,!unil bir 
başkam:ınıln ı1l ı gı lil\j riı ı e 
alacak adam c.;ık mnmı~t ır. 

N apolyon bile bunu ba:;;a
ramadı. 

Yeni bir oeplıe<le bir 

Alman tııarrıızu hokloyip 
bekle n ediği Q(;rçi 1 ılen EO· 

rulınu~ttır. 1 ııgıltoro bn~ 
vekili . övlo dt.nıı ı., tir: ' . 
-rnı2 soııeı.ıi içi n ak 

denizde böyle bir taArr· 
uzdan '\'e ingiltorenin i::ı

tilfısındaıı c;uk halıseıl ildi. 

Mulıakkl\kki hir ıseyler 
olac·aktır. J;ftkin bunun 
lll\l'ede ve ne Zllman ola 

ca~ını bilemem. Ouzete 
ciler lngıli:t. başvekilinin 

bir Qörçil - Hıııvelt -
Stalin • Şan glıayşek kon
feranıı fikrıııi k ı; bnl o 
diip btıneditrini anlamak 
. e 
ııtemişl-ordir. 

Çihçil bu fikri oRas 
itibaı-ile kabul tıtt ıtini ,.., 
ıi)yleın i ştir. Burad H.uz
velt <le · ö;,.a kat·ı~arak 
gaz.etecilere IJiitiin harp 
planlarının çok O) i gii· 

rüşilld üğii n H ve A 1111 ~· rnl 
ya ile yeni Zelfl daıırn 
açıkça telılike bii l g.-!'lınJe 
bulunduğunu silyloın ~tir. 
Qör<;il KanauanıM dl\ a
teş ınlıa ıudn buln ı du.ıtn -

ııu il!\vc etmiştir. -
Çörçıl ga:1.ot ı-- c i ]e•·ıu 

kendııüni eyi görn ııılme-

Bir ınülteci kanıpını 
bonıbaladılar 

Manilla 24 ( a.a ) 
3 .Japon ta) yareıi bir 
ıniiltflci karnpını horııb :u

dınıaıı etmiştir . Pek çok 
lilii ve yaralı vardır. 

Çörçil ile Ruzveıt 
ilk konuımauı 

Yaptılar 
Vaşingfou 2' (n a.) -

R iiz "eltin kati hi Erli 
reis ile <)ürçiliu dün ge9 
vakito kadar ve bugün 

ögleden . un ra (2) h nıuı:ıi 
gürii~ıııe yaptı klannı bil 
<lirmi~tir. Uu ilk gi>ıü•

mede harp planları ve 
. trnü•jık nsnller o ı rafında 

<·ereyarı e• ıuiı;ıtir. Bundan 
ıonuki rniizakernye mu

tr lıass ı~Jaıda iştirak ede· 
C«~kti r . 

lt1 ri için aandalye lize

rine ~ıkmıştır, hir gazte
ci şuııu ~ormuttur: 

Amerika bil'ltıı;ıik dev

letlerinin harhe girıneıi 

ni hıı harbin on önemli 
lıad iso:-<i mi telft k ki edi
yors•ın uz. 

- Evet ve 10~0 deki 
yalnıir.lığı •mzı diişimdii

giiın zaman şimdi tanrı 

,. :ı. t-1iikiirler t1diyoruın. 
J ' • 

Diger bir sualede Çor· 
çil ~n cevabı vermiştir: 

- A lm:ınyanııı lfltıl· 

zeme nok~anlığına 11jtrı 

yacağını i'.trnnetmiyoı·um. 

Libyada 
Harp durumu 
KBlıire 24 ( a a. ) -

MihYel' kuvvetleri Tra 
bnlnııa do~ru çekiliyor 
Sirp" körfe;t.ini ço'drme 
ge ç dıt :m ınilı ver kn YV· 

etleri dnlıa önce hareket 
eden birlikleriıııizlo knr
şıla~mıştır. lııgiliz kıta· 
ların111 Crdalıga ye doğ

ru yaptıkl :ırı baskın ü

zerine düşman burayı 

lıırakmek zorunda kal· 
mıştır. 

SOVYET 
Kıtaları üç şehri 

geri aldılar 

MoskoT'a. 24 ( a,a ) 
Sovyet tebliği: 

20 llkkanurıda. kıta· 
larımız düşmanla hiitün 
cephelerde çarpışmı~lar

dır. Gorhue'"o ilo Şer e
ger Te Odeyer ~elıirleri 

geri ahn mıştı r. 

• 
INGiLiZ 

Hava tebliği 
Londra 24 ( a. a ) -

Hava tebliği: 
Dün gece dü~man tay· 

yaröleri lıqriltererıin ıa· 
hil kesimleri üzerinde 

uçmnşlındır. Atılan bom 

balardan lıir kaç e'\' ha

sara uğramıştır. Bir ka9 
ölü 're yaralı va.rdır. 

Japonlar 
Bir Amerikan va

purunu ele geçirdiler 

Vl\şiogton 2-l (a.a) -
Bahriye nazırlığının 

tebliği: 

JnıH>n kuvvetleri Ya· 
ke adasına çık ·nıştır. 

.J Rponlar 10500 ton
luk Presidenp Harriıon 

Amel'ikın vapurunu ele 

ıeçirmişlerdir. Vake Bda· 
, sına yapılan lıava hiicn· 

Manilliya 
Japonlar asker 
Çıkaramadılar 

Manilla 2i (a. a.) -
Bu sabah flrken Manilla 
iizerindo uçıtn 9 ,Japon 
bomba tayyareııi liman 
bmgesinde bombalar at
mıştır .• 1 aponlar Liizon
un en cenup nokt 'sı olan 
Batangoz de kara.ya çık· 
maga te.ebhüs etmişler· 

sede geri püııkürtiil m iiş
tür. 

Taumis na diuor 
Nevyork 24 (a. a.) -

Taymis neyorki: 
Çiirçil;n beyaz sarayda 

bolnnması vakıt kaybot
miyece~irniıin lıir delili· 

dir. ~förçil Bitlerin hö
tün düşmanlarının iştirak 
edtbHecekleri bir ittitak 
meydana gf'tirmek ve en 
büyük. meydan mnlıare

lorinin sonuncusu bitme
den önce kılıcın kınına 

girmeyecPgi lıakk ı n da 
içilım andı ıniilıiirlemek 

için Amerikaya gelmiş

tir. 

lngilizler 
Akd~nizde fi vapur 

batırdılar 

Londra 2~ ( a. a ) 
tebliğ: 

İngiliz deoızaltı Iarı 
Akdenizde yeniden 6 düş

man nakliye ve ia'e ge. 
misi batırmıştır. 

,..;;;;;;; ___________________ ___ 

Yurtta~!. 

Havada. kuv'\'etli olmak 

cepheler gibi gerileri de 

emniyet altında tatmak 

demektir. T·ürk vatanının 

emniyeti bize.len bol ka

n at ve uçucu istiyor. 

Hava kurumu 

1 

muııda bir çok Japon 

tayyaresi düşürülmü,tör. ı----191=-~==--=--• 
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Yüxbin kere teşekkür, 
Bizi, ı;aray dilinin, 

derdimizi s<>yletniyen, a
ğızlarımıza kilit. vuran 
menhus despotluğundan 

kurtaranlara. 

Boraya kadar olan 

yazımdan sonra y.akın za
mana kadar, <laynş kay
naklarımıza, lıu me1o1lıu::

dc.-spotluğuo saray iç oğ
lanı mitıali ziippe saray 
miidahaleleıinden ve ,a
uraaz fltl'ıl mnıikhıi mü
daftliginden niçin kurtu
lamamı~ oldagumuzuıı -çe 
serbe8 miizik fikirleriruiıi 

Türkliigümüzii can evi
mizden doyarak t'<iyliye· 

meyioimizin seheplMini 
yazacıtğım. 

Kurtulamamıştık, mü
nevvor yıgınımııın Türk 
milliye~çiliğiui anlayı~ı 

mötektlnıil değildi. 

Kurtulamamıştık. Türk· 
ödoviıniıin vo idealimi 
zin Osman oğullarının 

gitmel4ile tamamlandığını 
aananlarımız vardı. 

Kurtulaınttmıştık, Tiirlük 
kiyeden gidon. ~nın t'e er
mell i ll'ri n ya ban ellerde, 

sanat ve j~ alanındaki 

göıiterilerinden haz veya 
teessür du yuyortlrıkı 

Kurtalamamı~tık, sa· 
oatın ve i~ın öz Tiirkürıö 
aramak zahmotbıi lıarca

yımıyorduk. Halka eo"
miyorduk, halkla davu
lun önünde oynıyamıyor 

dok ve bnnu ayıp sayı

yorduk. 

Kurtalaınamıştık, er· 
meııınıo çuldıgı utran 
müzik ~evkini almış, ka.

loçln redink.otlu bende· 
gan ııarayJarının hayatla
rınd11. ok~oarak yet" şıuiş 

yarımüaevvt>rin halk na.mı
na tanıtmak ıstedığ c Kez. 

ban, Şabaıı » lıı k.ayeleri 
ve c bnrjuvaziıııinio yas 
yavan 1 ö yü uıerham~ti > 

marta:valları içinde kafa 
ları bunalmışlar vardı. 

Kurtularuamı,tık, lıi· 

ze biı c Yaban > yazan 
çıkmamı~tı. Halk d~yi ııce,I 

lıakıkatla ilgiıü olmıyaıı en 

iyisi köy misaf1r1igindo 1 

yazılmış cKezbııo Ş1ıharı• 

hikayeleri meYzularını 

hatırhyanlarımız görülü
yordu. 

Halbuki biluıiyoı·tluk 
ki: Türkiyenin bt'şte dürt 

şehil'lisi demiryol~uzlnk

tan köylünün çektiğinden 

daha büyük bir azap i9jn
de idi ve bilmıyorduk ki 
Ş~hi 1· sokaklarrnın tarla· 

lara çıkan yerlerinde nı i J. 

yonlarca iıuan bugün a· 
çılmı~ f" brikaları bekıi 

r.ord u. 

Şnuu hele hiç. bilmi· 
yorduk ki: on sekıiz wil· 
yon l'iirkürı beşyöz hiui 

hi!e fıoııl muıik.isiudon 

haz duymuyordu ve onu 
dinlemiyordu. 

- S'Onu Tar 

(Halkuı Dli) 
r = 5 VT 

ilin 
<::ine asliye lıultul{ 
hakimliğinden 

Çlinenin 8arı oğlu ma· 
h"llesinden İsmail kızı 
Fatma Marmara farnfrn· 
dan lzmitin bahçecik tıer· 
vetiye köyiiuiiıı cami ke· 
bir malialle•incien Dur 
son oğlu Dursun Mar
mara aleyhine açtıgı 

bo~anma dı:ı.vıuıuın ya
pılmakta olan mulınkt:· 

ıntoı5inrle: 

Davalı Darıma namı· 
na çıkarılan davetiyeniu 
gösterilen ikamı tte ha· 
lonwadığı davetiyeni• 

mtt,rubatıodan anlaşıl · 
makla ikamet uıalııtlliıle 

gayrı ıııalum bulunma
sw.laıı tebligatın ilanen 
yapılmasına karar veril
w .. kJe malıak emeni o 
10-2 94.:2 tarihine mii~a

<lif ıalı gönü saat 9 ta
lik edılmiş oldııgunun 

tebligat makamına kaim 

olmak iizere ilaaen teb· 
liğ olunur. 

No. 26 

ilan 
.A:ydın1 asliye llukuk 

hakimli ginden 

1 noidi ovadan Hı\lil 
kızı Oevriye Savran ın 
koca~ı olup ikame-tgahı 

meçhul öulunduguwtan 

ilanen tebligat ifa edilen 
~zmir eşrefpaşa kadriye 

· mahallesinde kir.-çli ııo. 

i 1 in 
Fidan merakllf i' rına mOjde 

• Aydııııu ÇayyiizU mel'Jdinde l\luhıU"rem 
Saloıoglurı nn yeti~tir digi fidan bahçesinde 
fı dan usta~n meşhur Alı Qanı• tarafıudan 
mey<laua getiıilerı 20 ·, 30 bin mey veıi 
ıneyveRiz fıdanlar bn a.ytla.n ıtibaren 1atıl
ınagn haşlanmıştır. Arzu edenler görıneli 
Ye fidan aldıgım biliip memnun kalma· 
lıdır. 

l!"'idan vo hahçe merak lılarınm 12 tiirlü 
l.ıimorı, Portokal ve çeşit Matıdl\lin ve nıab'· 

sok.ıkta 3 No. in 

dit" rcı ustası Alıdnlla.lı 

o~la Şe~kot aleyhin~ nç 
tığı lıoşllnma clıtv.asırıın 

y-41pılan wntıakeme~i 110 

nmırla m•derıi kanonun 
l:lS ve 150 ind nın.ılıla 

Je~ine tnfikıın fa ·ııtlnrıu 

b ·~ıunnasml\ Ye sevkotin 
hır ••"•e evle•ıemome~in• 
v11 m .. lıkerne ma•n·afln rı· 
ı•ırı kendiı;ine tahmiline 

24-2-94:l tarihinde karar 
l"erilmiş oldoğ u n d a n 
miiddeaaleyhin kanuni 
miidd<~t i9inde temyiz 

t~!if mey;eti fidaıı.la.rı,füı;erlerirıde mey veleıi etwtırligi takdirde hiik-
gorınelerı ı;evıkJerını örftıracaktır. mün kat'ile~ecegi tebliğ 

Jı~rhsbına tav11lye olunnr. 15-6 y(•rine geçmek üzere i-

~~~~~~ i !An olunur. 

No, 27 

Gençlik dinlemez 

-2-

Bu hususta çok titiz, 
sonk kanlı Te sabırlı ol-

manı tavsiye ediyorum. 
Çiinki Feriha. bana biraz 
havai gibi geltyor. Daha 

gEHı çtir -ve küçüktür . 
Gözleri, emellerine kavu
ş ıo ruıyncak dereeedı ha 
yailıı biiyiilü.iiir. Şimdiki 

lı:ığlılık, vaiıller, yemin
lerlfi l'enltn sözler yaşın 
te!'! ı rile bir lıt.veı olabilir, 

hoş bir gülün dimağı 

okşıyan kuvvetli kok.su 

gibi gabuk gelir ve ge · 

çer Bir ev kar.ııbilmek 

aile ııcağı teşkil edebil· 
mek heve"le, hayalle vı 

limitle kabil değildir . 
Her gel •oek yanu bizi 

b o günkü gibi bı

rakmaz. Durmadan degi· 
şt:c~giz, insan zamanla 

tt"kfunüf eder. Geçmişe 

n ızuan mad<lt ve mane
vi farklar gö~torir. Gö ... 
rüşler, duyuşlar, nıeofü

Rtler, istekler ba.kala.ır. 

kal bin flf esi, göniilön i.-. 

t6kleri v11 hayatın rengi 

hile biz~ yabancı gelir. 

- Amnca bunla1· doğ
rudur amma biz öyle de
gılizki. .• Bızim aşkımız. 

dıı. maddilik ve menfaat 
yok, F.,riba ile kalple· 

rimi~ ve gi>oüllemiz an

rak bır tek kalp · ve gö· 

nül g bidir. Nasıl ol urda 
her hangi bil" hadiH bi-

ze müestıir olabilir ve bi· 

zi sar~a bilir. 

- Ö1lısdir, bak ne 

gi.i.uı.l dü~ünüyor l'e söy

lt yorırn. Ç •nki ıerıçligin 

n :Hııl bir ateoi, nasıl bir 

alevi olduğunu ve hi9 
bır mania dialemı'1en 

nasıl yüksttldigiııi Te par

ladıgıuı bınde bilirim. 

Bıı itiharle senide lıa.klı 

vtı ruazur g<>riiriim. Eger 
~n tıöılerini senin yaşta 

iken ben rıöylemiş oleay
dı m bir de~recoye sa dar 
yerinde ve doğru olurdu. 
Halbuki içinde bulundu
gıımnz zaman maddiyt'te 
kıymet voriyor. Ba giin 
lü~fü. bir ha) at yaşamak 

j hınile gıcıklanao Furi-

banın ihtiyaçlarını t 

'

edemezsen. iki göuiil 

oloııoa~ samanlık s 

olur deyerek onu 

bir od•ra oturıtuo, ' 
tarını tatmin edelJl 

zannediyormusonRi 

diğiniz sözJere sadı~ 

larali g&ne memnıJf 

meınt olacaksınız. 

ruhların aşioalıgın• ıt:t 
biri birine karşı oıı• t. 

Jakasrna dikkat etıJI 

Feriha keyim ister, ~ 
bayatı ister, se1ab11 

ter. Seht1p, bu rab~ ~r 
hiptir. Bir an için ı 

etse, bu gibi şeylerJ 

miyorum , fat< mif 

deıe eminimki i9teJJ 

yanacak ve az ıonr• 
rar tin liayatta 

oJacak:. Ö1ie · terbif~ 

miiştür ve liemde 

z:,manda tal>iat ıJJ 
lesi ... 1sı ı 

,e qir 
Seni ne kadar bal 

gimi bilmezsin. B•' tar 
ilitiyarlaınalita oJaO ı(O 

' 
oanın sözleri Reni 

ne de oJııa bizim gi 
gı:ınçlerle pek tatlı 

·~ ,amazlar. Fakat ıiıJ 

kanaatimi söyl61Del' 
})# burdum, bütün 

dan aonra son sözU 

rar sana bırakıyorJJ 

~iyorsun,, 

- Beni 

de 

Ferilıadan ayı·ılm•~ 
için ölüm demekti'' 1.1 

olursa olsun beni ~1 

Oodan daha yakıt> • 
yoktur bana. 

- P•ki pelii 

dı B.il banla ve t 
uı u Uabqı ile gö 
yakın bir zamandı 
ııi lialJedeceğim. t 
hllyatım müddetiOe' )k 

hemmiyetsiz dahi 
bana şikayette bııl 
mak ~artile .. 

- Sona 

Halk 


