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Beynelmileİ 
1\ızılhaç bürosu 

.A n karada 

Ytırtda 
Montrö zaferi 

Ankara, 22 ( A.A.) - Al
dığımız telgraflarda Boğaz
lar üzerinde Türk hakimiye
tini temin eden Montrö mu-
a hed~sinin imzasının beşinci 

yıldönümü münasebetile dün 
yurdun her tarafınde tezahü-

Ankara, 22 (A. A.) - Av
rupa üzerinde muh.,sematın · 
başladıgı zaman beynelmilel 
Kızılha(· mnharip biitün mem
leketler(• müracaat ederek 
harp esirleri ve ~ivil enterne
ler hakkında verilecek malu
ınatın teatisi için tavasgutta 
bulunmak arzusunda o!dl~unu 

• rat yapıldığını bildirmektedir. 

bildirmiştir. 
Alakadar bütün hükumet

ler müı rıçaah mi'ısait bir 
surette karsılamı~lardır. Bey
ııelnıilcl K zılhaç komiteye 
nıen up bir servisin Tiirkiyede 
Yerleşmesi için Türk hUkiime
tirıe müracaat etmiş vt: men: 
~ub\1 Ankarada bulunacak 
olan bu heyetin mevzuu bahis 
nıalumatın toplanması ve te
atisi İ<·iıı tesis edilmiştir. 

1 iirk htil.iimeti be\·nehnilel 
komitenin hu telebi~İ müsa
reatte kabul etmi' ve Kı:ıılay!a 
t1\m işbirliğini teklif etmiştır. 

Beynelmilel Kızılhaç komi
tesi hiiresunun teşkili için 
Ankaraya Dr. Massel'i gön
dermiştir. Aakaraya muva!>a
lat etnıiş olan Dr. Marsel dün 
Hariciye Vekaletine ilk ziya
r:tini yapmış ve Umumi ka
tıp Nuınan Menemcncioğlu 
tarafından kabul edilmiştir, 
lieyttı"n t ·· e • eessus ve m saı 

Şartınrı görü~fılmüş ve D:-. 
Mast•le ··h· · -· mu ım msam va-
zifesinı' "f . . b"t'" k 
1 

n ı a.sı ıçın u un o-

~lık lar gösterilmiştir. Müte-
; ıbcn Dr. Marsel Kızılay 
l e lnnı . . .. asa geçmıştır. 

B· - ·-
ıı· Sovyet deniz· 
altısı batırılmış 
Berlh 22 ( ) .... 1 t ' a.a. - ı. 

~ eamkn UlJa Baltık denizinin 
Y r ında b" A t ır lman denizal-
ısı hir S 

hat '>vyet denizaltısını 
ırmı~tır S d . silahı · ovyet enızaltısı 

nrını l<ullanamanıışlır. 

B \z·ı · İ" O ır ·., , , ı ı i \ · ı n ~oy 
11ıhud" '1 .~~ evvel nhisarlar Baş-

u r uı::r" . • 
na~ı - bu sıcıl amirliğinden 

eu Ka . 
Aırn· yserıye giden B. 

1 Kans ' v aıif <! • oy nn tekrar ayni 
ıl e S<>h • • 

dildiğini , ~ rımı1.e tayin ~-
J> A sevınçle haber a'dık 
'· ılll· K . . 

fakıyeller' . a?su 'ya muvaf
dılerız. 

) 

~on ov~1et tebliği 
Londra, 22 (A.A.) - Mos

kova radyosu aşağldaki teb

liği neşretmiştir: 

Şiddetli muharebeler de
vanı etmektedir. Cephenin 

diğer kısımlarında mühim 
askeri harekat olmamıştır. 

Tayyarelerimiz diişmanın 

hava kuvetlerine ve ztrhh bir 

Jiklerine karşı yaptıkları h~
rekata devam etmişlerdir. 

-. -t ~c-

lf ırvat gHntillillerl 
Zağrep, 22 (A.A.) - Sov

yetlere karşı miicadele etmek 

üzere Zağrep ve civarından 

hareket eden gö~üllü kıta
lardan milrekkep bir gönüllü 

kafilesinin de hareket ettiği 

bildirilmektedir. Kafile pazar 

gunu Saray Bosnadao ve 

Hırvat merkezinden ayrılmış

tır. Hırvat ordusu gönüllüle

rinin kumandanı albay Ma

kulidir. 

~-

Alman tayyareleri 
Moskova llzerinde 

Londra, 22 (A.A:) - Mos
kova radyosu 200 den fa:ıla 
I! iman tayyaresinin dün ak
şam sovyctler birliği devlat 
merkezi üzerinde uçmağe te· 
şebbü'i ettiği fakat bu tcşeb· 
hüsün akamete uğradığını 

bildirmiştir. Ancak münferiden 
uçan bazı tayyareler şehre 

varabilmişlardir. Sovyet avcı 
tayyareleri ile dafi bataryalar 
17 Alman tayyaresi düşür· 
müşlerdir. Moskovada yangın
lar çıkmış. bir çok kişi ölmüş 
veya yaralanmıştır. Hiç bir 
askeri hedefe bomba isabet 
etmemiştir. Tehlike işareti 5.5 
saat sürmüştür. 

Rozvelt 
Askerlik müddeti
nin temdfdJnf 
istedi 

Vaşington, 22 ( A. A. ) -

Rozvelt kongreye bir mesaj 

göndererek Amerikanın teh

likede olduğunu beyan ede

rek ordudan fili hizmet

lerde kullanılan Mill ı muha

fızlarla seçme sınıflara ayrıl

mış ihtiyatların bir senelik 

hizmet müddetlerinin temdidi 

için salahiyet istemiştir. _ ............ _ 
İngiliz gazetelt-ırirıin 

ı\Jnıan h1arruzu 
hakkında ınutalealnn 

Londra, 22 ( A.A. ) - J3ü
tün ga7.etclcr Alman ileri ha
reketinin artık lüzum ve şid

detini kaybetmiş olduğunu 

yazıyorlar. Deyli Meyl gaze

tesinin askeri muharriri şöyle 

demektedir: 

İkinci taarruz.pn başladığı 
günden bugüne kadar on iÜn 
geçmiş bulunuyor. Bu müd
det zarfında Almanların ta
hakkuk ettirdiği şeylerin 
tahmin edilmiş olduklarmdan 
çok az olduğuna hiç şiıphe 

yoktur. Vakıa Almanların 
bazı noktalarda ehemmi} etli 
terakkiler elde ettiklerini de 
ğörmemezliğe gelmek ihtiyat
sızca bir hareket olur. Bu 
terak kiler birkaç yerde teh
likeli bir mahiyet bile almış
tır. Cephenin diğer kısımla
rında kaydedilen terakkilerin 
birinci taarruzda elde edilen 
ilerlemelere nazaran daha 
ağır olduğu muhakkaktır. 

->: :<~

• 
Almanlar Inglliz 

layyarclerini kaçırdık
larln 1 RÖ vlii yof'Ja r .. 
Berlin, 22 (A.A.) - İngiliz 

tayyareleri 20 tenımuz akşa

mı Manş sahilleri üzerinde 

uçmıya teşebbüs etmişler, bu 

tayyareler Alman tayyareleri 

tarafından tardedilmiş ve 

diişmana ağır zayiat verdi

rilmiştir. 

23 Temmuz 1941Çarşanba 

lıutıyllz sahibi ve U. N. Md. 
Fuat Şahin Erliçin 

tdttrebanesl 
Hilıııi TUkol Matbaası 

AYDIN 

F'IATI 2 KURUŞ 

Yıl: 1 

Cevap 
-3-

Ferruh Toks6ze 
- Jlnr!el kızm macer:ısı,, adil 

mrnzum hik:iyemin tenkitli mll
ırn.~cl>etı le, 

Yaz ... n: H..iseyin Hilmi Bayındır 

Bey:tind ! ki "Halk,, kelimesi, 
önce ~aşkı kelime kullanıl
ması manayı değiştireceği ve 
sonra halkın, sergi ile olan il
gisini ve serginin oluşundaki 
müessc riye ~ini kuvvetle tasvir 
ve ifac' e için kullanılmıştır. 

Kırncası her kafadan 
Çıkıyor lu çeşidli ses 
Hiddete döndü heyecan . 
Asa bileşti her kes 

Bendini tenkidinizi gördük
ten sonra ne maksadla yap
tığınızı anhyamadım, bir tah
rifle karşılaştım. 

Y ukandaki yendi yazıyor
sunuı.V ~ BenttekiJminayı izah 
ederken iki mısraı tay edi
yorsunuz. Tenkıdinizdeki 
ifadeyi aynen ahyonım. 

(Neşre çevirelim: "Her ka
fadan kıc;aca çeşitli ses çıkı
yordu,, Yani idam sehpasına 
götürülen bir ma:ınun heye
canile kesik cümleler kulla
narak iafdei meram etmeğe 

çalışıyordu.) diyorsunuz ve 
ilave ederek ( cehaletime ver· 
meyin. Siz bundan başka bir 
mana çıkara'>ilir misiniz?) de
ye okuyanlara ~ual soruyor
sunuz. 

Müsaadenizle ben de size 
soruyo! um. 

1 - nesre çevirelim dedi
ğini:ı bendin içinden 

Hidete döndü heyecan 
Asabileştı her kes 

Mısralarını niçin izah harici 
bıraktınız, 

2 - Serği salonuna heye
canla getirilen ve salondan 
heyecan]a götıirü!cn kimseden 
kitapta imaen bahseden bir 
yazı bu1unmadıjı halde "ke
sik cüml~lerle ifadei meram 
etmeğe çalışan bu jdam mah
kumunu,, nerı:!dcn bnldu;ıuz. 

Kısacası her kafadan 
Çıkıyordu çeşitli ses 
Hiddete döndü heyecan 
Asabileşti her kes 

Bendini nesre tahvilinizden 
ve tenkidinizden bir şey anla

- Sonu 2 ni sayfada-



- !ht~ ftlr,1/t hirinci .~;1yf:11lrı -

anlamış değilim. Yalnız an
ladığım nokta, k~tabı özlü 
incelemeden geçirmeden ve 
farkında olmadan yaptığınız 

tahrif, ve bu bendin yanlış 

' ve noksan izahı esnasında 
" idam sehpasına götürülmüş 
bir maznun heyecanına" mü
şabih bir heyecan am yaşa
dığını7.dır. 

"Model kızın,. " Monden ,. 
gösterilmesinin sebebini soru
yoı sunuz. 

A kardeşim, on sekiz ya
sında bir kızın tasviri için on 
sekiz mısram az olmadığım, 
on sekiz yaşında bir kızın 

hükmii ile, ilim ve hakikat 
uğrunda saçını ağartmış bir 
bilginin rıilfuz nazar ve hü
küm kudrdinin mukayeseye 
sığmıyaçağını, geri k:ıfalı bir 
kızın da dört sanatkara mo
dellik yamamıyacağını bilmez 
değilsin, fakat söyletmek ar
zunu da yene meyorsun de
gil mi? 

Kitbaın sonunda demiştkya. 
Hayaı olmuş model kızın 
1940 da yazın 

Böyle bitti macerası 
Kaldı bize hatırası 
Bu yetmedi mi yoksa .. 

Hakikat olmamış bir ha
yali hakikat yapmağa vaktim 
yok kardeşim. gözlerinden 
öperim. 

Tenkidinizde - eserime cle
yemiyeçeğim çünkü ben de 
bu yazdığımı beğenmiş deği
lim - kitapçığıma bezlettiğiniz 

teveccühünüze teşekkürler 

ederim. 
H. H. Bayıncbr 

Ve sözlerini kesen bir boru 
sesı .. 

Yanyana yiiriidülcr. 
Hrista Tırıkliniyum daire

sinin gümüş ~akmalı kapısı 

ardına kadar açıld:. 
Havuzun etrafını ve bah

çeyi kGplıyan somaki sütun
lar muhteş~m hir manzara 
arzediyor. 

Büyük saray. 
Haşmetli Roma İmparator

larının r· sırlarca tantana ve 
debdebderinc sahne olan 
kaşane. 

B:ıqçedc, gümii!-j k~ıkmalı 
kapının tam kar~ısında F ortin 
dı.:nilen kemerli yol Yokole
on limanına kadar uzanıyor. 

Sahilleri dchsctc veren bir 
heykel.. Pırıl pırıl.. 

Meşhur Lizip'in t~seri. 

Mücadelenin tesirile adale
leri gu:len aslan boğanın 

İlar1 
Aydın Tapu Sicil 

~1uhaf'ızlığından; 

Bize gelen eserler 

Semih Lfıtfi kitapevi neş
riyatından Orhan Seyfi Or
hon 'un " Çocuk adam ,, adlı 
romanı ve Refi Cevad Ulu
nay'ın çevirdiği " Fransayı 
kemiren kurt ,, adlı kitabı 

gelmiştir. 

Ak Baba 
Bu güzel siyasi ve mizahi 

mecmuanın 391 nci sayısı gel-

23 Temmuz 

jRADYO 1 -
2317 /941 ÇARŞANBA 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 

Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 

8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle

ket s~at ayarı. 12.33 Müzik. 

12.45 Aja.1s haberleri. 13.00 

Aydının Germencik nahi
vesının Elengüllü köyünün 
Çayalanı mevkiinde şarkan 
yol, garben ÖmerbeyHden 
Paralık Mehmet, şimalen Hacı 
Bey zeytinliği, cenuben mer'a 
ile mahdut tarla Hacı İbra
himoğlu Ahmet ve Mustafa 

miştir. Müzik. 13.15/14.00 Müzik. 

kızı Fatma, Mustafa karısı 
Ayşeden kalmak suretile el
lerinde olduğundan bahsile 
namlarına yeniden tesci1ini 

Okur)arırrıza tavsiye ederiz. • 18.00 Program ve memle-

istediklerinden mahalline tah
kikat yapmak üzere 6/8/941 
tarihinde memur gönderile
cektir. 

Bu yerde bir hakkı mül
kiyet iddiasında olanlar varsa 
gelecek olan memu"a veya
hut da o güne kadar daire
mize 152 fiş numarasile mü-
racaatları bildirilir. (17) 

Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aylığı 

250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuruştur. 

rn::s:m 

Çırak arıyoruz 

San'at meraklısı genç
lerin1 izin ına lbaaıııızu 

111 üracaatliırı. 

Yazı i~l.!rine Umumi neşri
yat müdürü, İdare işlerine 
İdare ır.ü3ürü karışır. 

Yazılar geri verilmez. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruşhır. 

Rüşdü Başkoru 
Zengin tuhafiye çeşitleri 

ve en son model bay:ın 
şapkaları gelmiştir. (9) 

Vilayet Daiınl Eı1ciimeninden: 
Cinsi 

Evrakı matbua 
Kalem 

ıs 

W. uvakkat teminatı 
i ira K. . 

30 

ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 

le.ıs Konuşma. 19.25 Konuş
ma. 18.44 Çocuk saah 

19.30 Memleket saat ayarı 

• ve ajans haberleri. 19.45 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.25 Müzik. 
22 .1 O M uzik Solo şarkılar 

22.30 Memleket saat ayarı, 

ajan~ haberleri. 22.45 Müzik. 
22.45 Müzik. 22.55123.00 

Yanı ki program ve kapanış. 

K ö~r lere ait def-
" 

ter ve her tllrlii 
evrakımatbuamat

bamızda mevcuttur 

Muhammen kıymet 
Lira K. 
391 20 

Aydın Memleket hastanesinin 1941 mali yılı iht:y.ıcı \;ulunan 15 kalem v~ 381 lira 20 ku

ruş muhammen kıymetli matbu evrak el,siltme suretiyl::: yaptırılacaktır. 

Talipl rin 31/7/911 tavihli perşembe günü S'.lat 15 ele vilayet daimi encümenine müracaat

ları, fazla malurr. at d .nak ve niimuneleri görmek istiyenle:-in her gün daimi encü:nen kalemine 

müracaatları ilan olunur. 14. 19. 23. 27. (11) 

NO. ıs 
___ ..,_,... --

omuzuna pençesini geçirmiş. 
Dişleri zavallı hayvanın boy
nunda .. 

ıki yoldaş, bu"'hulya dolu 
sahilin gümilş kumlarında yı
kanan denizi seyrederek dı
şarı çıktı. 

İmparator, etrafını saran 
varengler arasında, atın üs
tünde bir dünya fatihi gibi 
kurularak onları bekliyordu. 
Mustafaya gülümse

0

di: 
- Hazır mısınız efendi haz

retleri.: 
- ~idebiliriz. 
Aslanla mağlup boğanın 

heykeli, cehennemi bir güneş 
altında pml pırıl yanıyor. 

Yazan: F crruh T oksöz 

Kafile Mese caddesinin iki 
tarafı direklerle kaplı yoluna 
daldı. 

Bizansın kadınlı trkekli 
bütün halkı' bu iki Türk için 
yollara dolmuş.. Şehri alkış 
tufanına garkediyor. 

Mihael, mağliib İmparator
luğun asil yüzlü kahramanla
rıru hayret ve takdir dolu 
nazarlarla seyrediyor. 

T ori moydanında coşkun 

bir alkış koptu: 
- Yaşasın Türk kahra

manları!. 

Cüneyt. eli başında, bu mü
teheyyiç halkı güliimsiyerek 
seyrediyor .. 

Bayazıtın oğlu da arkadsşı 
kadar sakin. 

Ka'ile ağır ağır Filadefi-

yomu gcçer~k V dakerna ha
rabeleri içine giriyor .. 

Kalabalık bir seyirci kütlesi 
impa"ratorun yanında giden 
iki Türkü hala alkışlıyor: 

- E üyük Jürk şövalyeleri 
memleketimize şeref verdi!. 

Mustafa, elini sallıyarak 

kalabalığı selamlıyor .. 

Cüneyt, güneş ziyası altında 
pınl pırıl yanarak sokağa 

siyah gölgeler düşüren İsak 
Teakfelos ile Anemas kule
lerini s~yretmekle meşgul. 

Atlarından inerek zindana 
giriyorlar. 

Kalın zincirlerle bağlı bü
yük demir kapılar. 

- .. 1rlf:m51 ıwr -------fiil mi 1'iikel m:tflı:1sı11du h:11;1/mı1tır 


