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Almanya ile lstanbul ara
sında hava seferler! 

Ankara 11 (Hususi muhabirimizden) 
Almanya ile lstanbnl arasında hava se
ferlerine başlamak için temaslar yapıl
maktadır. 

• 

Topraklarımıza inen Yabancı Tayyareler 
• 
' 

Salıillerimizde 3 Fransız · 
vel Sovyef tayyaresi mü. 
rettebatı enterne edildi··· 

• 

Ankara 11 ( Radyo gazetesi ) - 11 parça 
Fransız harp gemisinin Suriyeden !skenderuna gel· 
dikleri malOmdur. Bu kuvvetlerin komutanı Visami
ral rütbesindedir. Gemiler silahtan tecrit edilmiş 
ve mürettebatı enterne edilmişlerdir. Diğer taraftan 
motörlerine arız olan arıza dolayısiyle toprakları· 

mıza inen üç Fransız ve bir Sovyei tayyaresinin 
mürettebatıda ent~rde edilmiştir. Fransız tayyarelerin
den birisi 17 Haziranda Finikeye inmişti. Bu çift mo
törlü bir bombardıman tayyaresi idi. Diğer Fransız 
tayyaresi ise 29 haziranda F ethiyeye inmiştir. Bu 
tayyare iki motörlü , Marten tipinde bir bombardı· 
man tayyaresidir. Saatte 410 kilometre sür'atı var
dır. Üçüncü Fransız tayyaresi de bu ayın dokuzunda 
Antalya tayyare meydanına inmiştir. Mürettebatı 

altı kişi olan bu tayyarede iki motörlü bir bombar. 

dıman tayyaresidir . 
Mötörüne arız olan bir arızadan dolayı Zongul • 

dak civarında Çay Cuma istasyonuna inen Sovyet 
tayyaresi de iki motörlü bir bombardıman tayyaresi 

olup mürettebatı üç kişidir. 

Antakya ı 1 ( a. a. ) - lskende~un li.m~n.ına i~
tica eden Fransız harp gemileri bır avızo ıle bır 
sahil muhafaza gemisi , bir tarak gemisle 2 petrol 

gemisinden mürekkep bulunmaktadır. 
Antakya 11 ( a. a. ) - lskenderun limanına 

iltica etmiş olan Fransız barp gemileri kumandanı 
bu gün yanında erkanıharbiye~i .. v? :ranoız konso· 
losu olduğu halde Vali Sökmensuerı zıyaret etmiştir. 

Litvinof'un 
nutku 

Yazan: CAViD ORAL 
Eski Sovyet Hariciye Nazırı 

Mösyö Litvinof radyoda lngilizce 
bir nutuk söyledi veya da söylet· 
tirildi. bu ciheti mesele yapacak 
değiliz. Yalnız uzun müddetten· 
beri Stalinin gözünden düştüğü 
söylenmiş ve politika sahasından 
çekilmiş olan Litvinol'un tekrar 
siyaset alanına çıkmasına müsaade 
edildiği anlaşılmaktadır. Mamafih 
bu hadiseyi tabii karşılamak la· 
zımdır. Çünkü Litvinof'un takip 
ct.ll&l alytt3Cl ~Jh h.vlh;"'-"ll :tıyıa~c:n.ı..ı 

ve demokrasilere mütemayildi. 
Mösyö Stalin Almanya ile ani"!· 
maia karar verdiği ~zaman onu ış 

başından uzaklaştırmak lüzumunu 
duydu. Bu yüzden iki sene bu 
adamın sesive sadası işidilmedi. 
Hatta bir aralık onun da fırına 
atıldığı şayi olmuştu. 

Halbuki şimdi talih Sovyetleri 
tekrar lngiltere ile anlaşmak ve 
yakınlaşmak mecburiyetinpe bı· 
taktı. Tabiatile bu yeni siyasetin 
taraftarlarından birisi olan Litvi· 
nof'da yine sabaya çıkarıldı. 

Şüphe yok ki sabık Hariciye 
Nazırının işten el çektirilmesi ve· 
Ya yeniden vazifelendirilmesi bizi 
alakadar eder bir mesele teşkil 
etmez, bu tamamile Sovyetlere ait 
ve Sovetlerin kendi işleridir. An, 
cak Litvinol radyoda söylediği 

nutukda bilerek veya bilıtıiyerek 

ağzından bazı sözler kaçırmıştır 
ki; bu ifadeler üzerinde ehemmi
yetle durmaktan geçemiyeceğiz. 

Sabık Nazır diyor ki: « Hit· 
lerle yapılmış bitaraflık,· ademite· 
cavüz ve dostluk paktları gibi 
asılsız bir perde arkasında hala 
selilane ve sözde müstakil bir 
ınevcudiyet geçiren bir kaç mem· 
leketi yakında ayni akibetin bekle
mediğinden kim şüphe edebilir? 

Acaba eski Sovyet Hariciye 
Nazırı bu sözleri söylerken 23 
Ağustos 1939 Sovyet - Alman 
ademitecavüz paktını biran için 
olsun hiç hatırlıyabilmiş midir ? 

Acaba Mösyö Litvinof daha 
bir kaç gün evvelisi Sovyet Rus· 
Yanın imzaladığı bu paktın mana 
Ve mefhumunu izah etmeğe çalı
Şan Mösyö Stalin'in radyoda 
•&ylediği uzun nutku dinlemiş ve· 
Ya okumuş mudur ? 

. Eğer Mösyö Litvinol kızıl şe
fıo bu nutkunu iyice dinlemiş ve 
anlamış olsaydı onun nutkiyle ta· 
ınaıniyle bir tezad teşkil eden bu 
şekil, ve hayret verecek derecede 
acayip ve garayip bir nutuk söy
leyeınezdi. Yok eğer Stalinin 
nutkuna ve izahlarına rağmen bu 
nutku söylemiş bulunuyorsa o 
•aman Mösyö Litvinof Sovyet bü
kılmet reisiyle tamamiyle ihtilaflı 
bir vaziyete girmiş olacaktır. 

Çünkü Almanya ile anlaşmaz
lık halinde buhınmuyan birkaç hü· 
kılınete karşı haksız ve yersiz ola
rak söylediği bu sözlerle Litvinof 

Ankar~ Rady~ gazetesi diyor ki: 

Litvinof 
HAVAYA KONUŞTU ! 

1 . , .. 
Sooyet tayyareleri tarafından sık sık bombardıman 

edilen Helsinki 

A n k a r a : 11 R şimdiye kadar alı· 
[Radyo gazetesi] US ya nan esirlerin sa· 
Seferberlik ilin yısı 400;000 i geç-

Bu uesileyle bütün dünyaya bir kere daha sögliye· etmiş olan Sov- cepheye miştir. iğtinam 
yetler Birliğinde veya tahrip edilen 

lim ki; Türkiye eski dostluklarına ve teahhütleri· silah altına alı· başlıca malze-

ne nasıl sadık kalmışsa ve nasıl sulhperuerliğini, dan 8 milyon as· 8 mi 1 yon me adediyse 7615 

;amimiyetini dünya milletlerine tasdik ettirmişse kerin cepheye tankla 4423 topa 

ayni yolda ileride de yürüyecektir. s. v k edilmekte asker sevkettı• baliğ olmatadır. 
bulunduğu bildi· Sovyetlerin tay· 

L'lVI~~ ... ~":!'.~ lY~t:tiU~~d1!1u1~3~~~~~i ı~ı;:7ı~~~kL .. 5?.~t~~ .. ~~~Lc.!r:. ~omiseri .• ı\er\in ; 11 • l•yyıatcu'u; , nn 

Bu nutkun dün akşam Anadolu ajansı tarafından verilen metni bugün· [ a.a.] _ Alman bulunan Londra : 11 
kü gazetelerimizde intitar etmiştir. Litvinof'un bugünlerde bir ndtuk resmi tebliii : 323 892 R ( a. 8 ' ) - Sov-
söylemesi, selihiyet sahibi bir adamın fikirlerini ~rta~a atması b~kımın· Bialistok ve , US yet müdafaa hal-
dan değil, uzun müddet ortadan çekilen bir komıserı? anaı~ın dıle gel- Minsk meydan larının inşasının 
mesi bakımından calip dikkattı. Bu nutkun bir cümlesı üzerınde hayret· muharebeleri tari· esir düştü bitirilmek üzere 
le, hatta teessüfle durmak gerektir. Bu cümle. şudur:. « dostluk ,. hin enbüyük malze· olduğu bildiri!· 

« Hitler'le yapılmış bitaraflık, ademıtecavuz vfel .. de me ve çevirme muharebesi olmuş· mektedir. Bu haberin ehem· 
d k d hôla se i iine ve soz tur. Birçok kolordu ve fırka ku· · t' b" "kt" Ç" k" S paktları gibi asılsı~ bir pe~ e a~ asın a emleketi yakında ayni mıye ı uyu ur. un u ovyet 

müstakil bir mevcudıyet geçıren bır kaç ın_ . mandanları da dahil olduğu halde kıtalarının istihkim müfrezelerine 
·•· d k' şüphe edebılır? » 323,892 esir alınmıştır. 1 akibetin beklemedıgın en ım _ b' 'k d'lmediysek de bu uznn sürecek iş ere girişmek imki-

1 d d • d dogruya ız zı re 1 3332 zırhlı tank, 1809 top ve 
Vakla bu cüm e e ogru an "fl kar•ılanmı•tır nını verecek •ekilde şı'mdı'kı' mevzı'. · .. tee•su e • • · mu"bim mı'kdarda saı'r sı'la"hlar ı'g" tı'· • . d.. .. . - le haklı bır teessur ve , 

yersız ve uşuncesız cum b da Moskovadan lıeklemıyor· nam olunmuş veya tahrip edilmiş· lerinde mukavemet ettiklerini gös· h . b" 1 b' tezahürü u zaman 
Hiç şüp esız oy ~ 1~ .. l bir cümle selahiyet sahibi bir devlet ada· tir. Bu suretle şark cephesinde !ermektedir. 

duk. Bereket versın kı b?y-~ld' Litvinof vazifesiz ve selihiyetsiz bir IL----------------------------11 mının ağzından çıkmış aegı ır. kt k dar '' 
ferddir Litvinol'un bugünkü hükümet ağziyle konuşın_a an ne a 
uzak oİduğunu geçenlerde Stalinin hitabesi gös:ermiştır .. ~atırl~~da~ır. 
k' Stalin üç Temmuzda söylediği bir hitabede şoyle demıştı: « ır aA~ 

dı • tecavu"z paktı iki memleket arasında akdedilmiş bir sulh~ur. • 
emı S h"k" f h ç bunu 

man ada bize böyle bir pakttan bahsetmişti. ovyet u ume ı .. ı tin 
redJedebilir miydi? Ancak, böyle bir anlaşma sulhperver 'l h~~o~:lel 
şerefine • istiklaline ne doğrudan doğruya, ne de vasıta ı e ır 

getirmesin. " . . f d d havaya ve 
Si 1. " .. 1 d'". bu nutuktan sonra Lıtvıno ra yo a a ın ın soy e ıgı 

boşluğa konuşmuştur, .. 1. r ki· Tür· 
Biz bu vesile ile bütün dünyaya bir kere daha soy ıye ım • t 

hh .. 1 · 1 d k k lmış ise ve nası kiye eski dostluklarına ve taa ut erıne nası sa ı a . 
sulhperverliğini, samimiyetini dünya milletlerine tasdik ettirmiş is_e ay~'. 
yolda ileride de yüıüyecektir. Türkiy~. her ikisiyle .de do~t ol?~gu Ae· 
manya ve Rusya arasında ha• p çıktığı zaman da bıtarallıgını ılan ed 
rek ayni duyğuları taşıyordu. Litvinol gibilerin havsalaları alsa da al· 

masa da bu böyle olacaktı. 

bizzat kendi hükOmetinin siyase· 
tini hem de gayet ağır bir su· 
rette tenkid ve hatta takbih et· 
miş bulunmaktadır. 

Her halde bu nutuk Mösyö 
Stalin'in nde ehemmiyetle nazarı 
dikkatini çekmiş olması icap eder. 
Fakat belki o da şimdilik Mos· 
kova radyosunun bu yeni ve gÖ· 
nüllü Spikerinin nutkunu hazmet· 
meğe zaruret duymaktadır 1 Bu 
mülahaza ile biz Litvinofun Sov· 
yet hükOmeti dilile konuştuğuna 

ihtimal vermiyoruz. 
Lakin onun ne sıfatla ve han 

gi hak ve cesaretle bu tarzda ko· 
nuşmasına müsaade edilmesine de 
hayret ediyoruz. Çünkü Litvinol'un 
ifadelerinde Türkiyeyi de .istihdaf 
eden noktalar mevcuttur. Fakat 
biz bu isnadatı asla kabul etmiyor 
ve zerre kadar üzerimize almak 
istemiyoruz .. Zira Türkiye eski 
nazırın kastetmek istediği şekilde 
bir millet ne dün olmuş ve ne de 
bugün olacaktır. Eğer Türkiye bu 
gün müstakil varlıklı ve bütün 
dünya tarafından hürmet gören 
bir devlet vaziyetinde bulunuyorsa 

4 Vekil lstanbula gitti 
!stanbul 11 - Hariciye Vekili· 

miz B. Şükrü Saracoğlu, Maliye Ve· 

kilimiz B. Fuat Ağralı, Sıhhat Ve

kilimiz Doktor HulOsi Alataş ve 
Adliye Vekilimiz B. Hasan Mene· 

mencioğlu dün Ankara'dan şehri· 
mize gelmişlerdir. Vekiller Haydar· 

paşa'da vali ve Emniyet müdürü 

tarafından karşılanmışlardır. 

biz bu vaziyetimizi ne bir ittifaka 
ve ne de ademitecavüz paktlarına 
medyunuz. Biz bu şe~ef0li • vaziyet'. 
ancak kendi kudretımıze, kendı 
kendimize inancımız, ve milli Şa
limizin idaresinde cümhuriyet hü· 
kılmetimizin takip ettiği dürüst ve 
realist politika· ile temin etmiş 

bulunuyoruz. 
Netekim bu açık ve şuurlu si· 

yasetimizin bir ölçüsünü,de Sovyet
ve Alman mücadelesinde hüküme· 
timizin almış olduğu bitaraflık si· 
yasetinde müşahede etmek müm· 
kün değil midir? 

(Deııamı üçüncüde) 

Suriye'den 
Hatay'a 

ı Bir Alman 
fırkası im-

kaçanlar 
Sayısı yUzleri bulan 
mUlteciler ne 1 er 
anlatıyor? 

Antakya (Y enigün) - !ngiliz 
ordus~nun son günlerde Suriyede 
barekatını şiddetlendirilmesi ve 
bomba~dımanların sıklaşması üzeri
ne ~ur.ıyeden ve bilhassa Helepten 
şehrımıze bir seyyah akını başla
mıştır. 

Son üç gündenberi muntazam 
pasaport!arla ve Halep konsolosu· 
.,uzun vızesini hamil olarak gelen 
bu seyyahların uyısı yüzleri geç
mektedir. 

Gelenlerin anlattıklarına göre 
J-lalep hemen her gün bombardı· 
man edilmektedir. lngiliz tayyare· 
ler! .•on üç gündenberi Babelfaraç. 
Azızıye, Babınneyrap ve istasyon 
civarıoı da bombalamış, sivil halk 
arasında telefat vukua gelmiştir. 
Bu vaziyet üzerine şehirde panik 
başlamış fakir halk kırlara, zen
ginler d~ Hataya hicrete başla· 
mışlardır. 

Yine gelenlerin anlattıklarına 
göre, Suriyede müthiş bir yiyecek 
sıkıntısı ve tasavvur edilemiyecek 
derecede pahalılık vardır. Ekme· 
ğin kilosu 40 kuruşa aatılmakta, 
şeker, pirinç gibi maddeler artık 
bulunamamaktadır. Bilhassa fakir 
halk aras1nda açlık ve sefalet hü
küm sürmekte, ilaç bulunmadığı 
için fakir hastalar ölüme mahkOm 
bulunmaktadırlar. 

-ha edildi 
Moskova 11 ( A. A) - Sov

yet hatlarında yaptığı bir gedik
ten geçmek teşebbüsünde bulunan 
bir Alman piyade fırkasının rical 
hattı kesilmiş ve Sovyet kuvvet
leri tarafından imha edilmiştir. Bu 
hareket esnasında 100 kadar tank 
tahrip edilmiş, 3500 den fazla Al
man askeri öldürülmüş, 2400 esir 
alınmıştır. Mühim miktarda techi
zat, 28 top, birçok mitralyöz, 30 
araba ve 50 motoıiklet iğtinam 
edilmiştir. 

Souyet tebliği 
Moskova 11 ( A. A) 

yet salıah tebliği: 
Sov· 

Perşembe gunu cephede 
ehemmiyetli biç bir hadise olma· 
mıştır. Sovyet tayyareleri Ostrov 
ve Novograd • Volinsk mintakala· 
rında düşman zırhlı cüzütamlarını 

bombardıman etmişlerdir. Sovyet 
(tayyareleri garbi Dvina'yı geçmekte 

olan düşman kıtalarını da muval· 
fakiyetli taarruzlarda bulunmuşlar 
ve yerde bulunan düşman tayya· 
relerini bombalamışlardır. Hava 
muharebelerinde ve düşman tay
yare meydanlarına karşı yapılan 
harekatta Sovyet tayyareleri 28 
düşman tayyaresini tahrip etmişler 
ve kendileri ancak 6 tayyare kay
betmişlerdir. 

Rus askeri cesaretle 
döuüşüyor 

Helsinki 11 ( A. A ) - Sano· 
mat gazetesi yazıyor: , 

Stalinin, geri çekilen her şeyın 

Başvekil 
Yalovaya gidiyor 

Ankara : 11 (Hususi 
Muhabirimizden ) - Baş· 
vekilimiz Doktor Refik 
Saydam istirahat için ga· 
rın Yalovaya ha,. eke t 
edeceklerdir. 

Bir şayia 
Amerikan harp 
gemilerile Al
man gemileri 
arasında hakiki 
bir muharebe 
olmuş! 
San-Fransisko ağzına 
magn döküldü; bir 
Amerikan gazetesi 
'' harpdegiz!,, diyor 

Vaşington 11 (a. a.) - Ame· 
rikan harp gemilerile Alman ge· 
mileri arasında hakiki bir muhare 
be olduğu hakkında dolaşan şayi
alar etrafında albay Knoks ile 
amiral Stark ayan meclisine iza· 
hat vermeğe davet edilmişlerdir. 

Vaşington 11 ( A. A) - iyi 
malumat almakta olan mahalilde, 
ayan azasın da şiddetli bir 

,, ı, ı r • • 

derilmesi hakkında erkanı harbiye 
rei.si tarafından yapılmış oJan tek
lillerin hoUhazırda kabuluna imkan 
olmadığı beyan edilmektedir, Reisi· 
cumhur şimdiki halde kongre azası 
nezdinde her hangi bir teşebbüste 
bulunmaktan vazgeçmiş olup or
d~ya muteallık bir çok planı tet
kık etmek üzeredir. Bunlardan 
biri, faal orduya birçok sene için 
ssferber edilmiş bir kuvvet yüz
desi muhafaza elmeğe müteallıktır. 

Diğer bir plan, ecnebi mem· 
leketlerde görülecek hizmet için 
ancak gönüllü kuvvetlerin •gönde
rilmesi şeklindeki Kanada sistemi
nin kabul ve tatbikine müteallıktır. 

Vaşington 11 ( A. A) - Nev
y~rk Post gazetesi neşrettiği bir 
baş makalede Birleşik Amerikanın 
derhal Almanyaya harp açmasını 
istiyor ve diyor ki: 

« Birleşik Amerika filen harp 
halindedir. Harpteyiz. Millet iti
barile mukadderatımızın bu harbin 
neticesine bağlı olduğunu görüyo· 
ruz. Artık sulhle harp arasında 
bunlardan birini intihap etmek 
hakkına malik değiliz, kendimiz 
için masuniyet arıyamayız. Bu harp 
bizim harbimizdir. Nazi rejimi düş
manımızdır. Madamki bu bizim 
harbimizdir, harp etmeliyiz. Bizim 
yalnız harp malzemesi verip lngi
lizlerden kanlarını dökmelerini is· 
istememiz namuslu bir hareket 
olmaz. » 

Vaşington 11 ( A. A) - Bah· 
riye nezareti, Sanfransısko koyunun 
ağzına mayn döküldüğünü vapur· 
lara bildirmiştir. Vapurlara, May· 
loks fenerinin 6 kilometre kadar 
cenubu garbisinde mezkOr mınta· 
kan1n dışında kalmaları tavsiye 
olunmaktadır. 

Mayin dökülme işinin mutad 
askeri manevralar cümlesinden ol· 
duğ belli değilse de maynların 

gayri o>uayyen bir müddet için dö
külü kalacağı haber verilmektedir. 

yakılması hakkındaki emrini Rus· 
lar Ukrayna'da azami derecede 
tatbik ediyor ve kısmen de mu· 
vaffak oluyorlar. Ruslar bilhassa 
elektrik, havagazı ve su tesisatını 

kullanılmaz bir hale getirmek• 
çalışıyorlar. . 

Bütün hububat imha edılem•· 
. ı· ç- ku" ekinin bir kısmı he· 

mış ır. un 1 - 'ld' Muharebe saha arın• nuz yeşı ır. .. b 1 
b Ok kanJı muhare e e-da er şey Ç • -

rin cereyan etmiş o~d.ugıınu ro~ .. 
. Rus askerlerının ceıareh-

terıyor. k l . t 'd ni bizzat Alman as er erı eyı 

ediyorlar. 
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BUGÜN 
12 Temmuz 1941 

1 ~ ;;ı ırıı ' a t T a ır ü lhı ü 1 

imparator Vilhelm 
Ve Tiyatro 

=== - Rejisör imparator 

Vilhelm, birçok piyes· 
lerin umumi proualarını 
bizzat kendisi idare eder· 
di. Piyeslerde rolleri olan 
san' atkarların söyledikle· 
rine göre, bir rejisör sıfa· 
tiyle tausiye ettiği tefer· 
ruati m a k u l, isabetli 
ve tamamiyle ruhi halet· 
lere uygun düşüyormuş . 

Bütün san'at şubelerinde 
olduğu gibi tiyatroda da 

imparator Vilhem yaratıcı bir 
muhayyileye, derin bir anlayış ve 
bilgiye sahipmiş. Berlinde şimdi 
hükOmet tiyatrosu denen müesse· 
seler o zaman doğrudan doğruya 

saraya aitti. Bunlar bir nevi ma
beyin tiyatrosu gibiydi. Berlin, 
Hannover, Wiesbaden'deki Prusya 
saray tiyatrolarında temsil edilen 
eserlerin hiç bir umumi provasını 
kaçırmıyan imparator Wilhelm 
bazan günlük provalar esnasında 
yerden biter gibi ansızın tiyatroya 
gelir ve karanlıkta salonun bir 
köşesine oturarak provayı seyre

dermiş ... Hatta bir gün yine böyle 
kimsenin haberi olmadan impara
tor salona girmiş. Direktör (Hülsen) 
ün Rejisörlük ettiği Schiller'in 
{ Haydutlar ) piyesinin provasını 

seyre başlamış. San'atkarlar ve 
Rejisör imparatorun karanlıkta bir 
koltukta oturduğunu farketmeden 
prova ediyorlarmış. Meşhur san' al· 
kir Matkovsky o gün mutat hila
fına Rejisöre sinirleniyor ve Reji· 
sörün tashih ettiği parça tekrar· 
!andıkça bütün bütün çileden çı· 
kar1yormuş. Bir aralık artık taham· 
mü\ edemiyerek sahnenin Önüne 

1-----A•d•r ll•rlly~r~lr. kar•nhJ..ra J~p•
ratorun oturduğu tarafa doğru 
,. Elendi .. Elendi.. Ben Moor ro
lünü nasıl oynamak lazımgeldiğini 
elbette bilirim » diye bağırmış .. 
Bu sesi imparatorun kahkahası 
takip etmiş.. Gülen adamın kim 
olduğunu anlamak için hemen sa· 
!onun ışıkları yaktırıldığı zaman 
imparator Wilhelm'in arkadaki 
koltukta rahat rahat oturduğunu 

ırörmüşler .. O ıründen sonra Reii· 
sör ve artistler her zaman karan· 
lıkta imparatorun bir yerde otu• 
rarak saklandığını umarlarmış .. Bu 
yüzden de provalar son derece 
muntazam gidermiş. 

• imparator rejisörlük 
yapıyor 

• 
imparatorla tiyatro arasındaki 

bağ ve münasebet son dere-

bakmalarını, hareket etmelerini 
aşağı yukarı dolaşmalarını hasılı t~ 
bii olmalarını ve yapmacık yapma· 
malarını) tavsiye etmiş ve {saray
da kabul resminden evvel hakika· 
ten böyledir. Her halde böyle 
olup olmadığını ben bilirim.{ diye 
ilave etmiş. Hatta piyesin , bir ye· 
rinde aynen şöyle söylemiş: 

(Prens gezmeden geliyor .. As· 
ker sıfatiyle ilk yapacağı şey ne· 
dir. Evveli belindeki kılıcını çıkar· 
mak ve masanın üzerine koymak. 
Çünkü biraz sonra söz söylerken 
kuvvet almak için kılıcını kavra· 
yacaktır. Ve büyük kararını ver· 
meden evvel pencereye gidip dışa· 
rıya bakmalıdır. Tıpkı ceddim Bü· 
yük Friedrich'in yaptığı gibi. Çün· 
kü o da babası öldüğü zaman 
pençereye gidip uzun uzun Berlin'i 
seyretmişti.. Bu bizde adet olmuş· 
tur.) 

• 
Kolo dansı 

• Jmparator (Copelia) balesine 
vaktiyle Sırbistanda görüp de 

son derece beğendiği (Kolo) dan· 
sının ilavesini istemişti. Temsili 
seyredince (Kolo) raksının iyi ya· 
pılmadığını gördü.. Hemen dansın 
kat'i ve doğru ayak hareketini bir 
kağıda tesbit ederek yaverine ver· 
di ve balet hocası (Lucia) ya gön· 
dererek hemen işaret ettiği tarzda 
yeniden prova edilerek tashih o· 
lunmasını emretti.• 

Yakında temsil edilecek olan 
(Prinz Von Homburg) piyesi rol 
sahibi sanatkarlara okunacaktı .. 
Bunu duyan imparator piyesin sa· 
ray tiyatroları umum müdürü (Ge. 
org Von Hülsen) in evinde okun· 
mas1nı emretti. Kendisi de oraya 
mıaafir ular alı.. lı' ctt.J(, 

Piyes okunurken imparator 
temsile ait birçok değerli işaret

lerde bulundu. 

Mesela birinci perdede hücum 
parolası verilirken süratle lkonu· 
şulması nazari dikkatini çektiği 

için: 
- «Bu kadar çabuk konuşmak 

doğru değil.. O zaman daha ste
nografi yoktu» dedi. Hatta bir 
yerde: 

- «Prenses ve Natali de sah· 
nededir. Peki.. Bu kadınlar neyle 

Rejisör: 
meşguller, çorap mı örüyorlar?,, 

- •.Evet .. Bir elişiyle meşguller, 
Dedı, Prenses rolünü oynıyan 

kadın sanatkar: 
- «Kakao içiyoruz efendimiz .. » 

Natali rolünü oyniyan da ili. 
ve etti: 
. • « Krem şantiyi ile kakao 
•çıyoruz » 

helm gülerek : 
- « Tabii .. Hem de bol krem 

şantiyi ile » dedi. 
ikinci perde esnasında lmpa· 

rator birdenbire rolünü okuyan 
sanatkarı durdurarak dedi ki: 

« Biz hiç bir zaman muha· 
rebede böyle bağırmayız.. Eğer 
benim maiyyetimden biri•i bu 
tarzda bağırsa ben bir vahşi gibi 
kendisine kabalık ederim. » 

lmparAtor uçuncü perdede 
Hambu~g'la Pren•es arasındaki 
mecliste söylenen şu cümleyi din· 
ledi. ( Oglum, eğer Allahın arzu. 
su böyle ise şıi halde azim ve 
cesaretle kendini hazırla. ) lmpa· 
rator Vilhelm: 

- « Kadın söyliyecek söz bu
lamadığı için Allahtan medet 
umuyor, » dedi. 

Dördüncü perdede de şaka 
ederek: 

- « Galiba bu prens çok le. 
na bir adam.. Çünkü zavallı Na· 
tali'yi saatlerce diz üstü bırakı
yor. » 

Dııdi. Büyük ( Kottovitz) mec· 
!isinde pek haklı olarak, rolleri 
olan sanatkarlara döndü: 

- « işte bu meclise adam 
akıllı çalışmanız lazım t » diye ila· 
ve etti. • imparator ayni 
iyi bir ressamdı 

zamanda 

M ütehassısların yazılarına ba· 
kılırsa edebiyatta, tiyatroda, 

musikide, operada, hatta irticalen 
söylenen şiirlerde pek ateşli ve 
değerli bir heveskar olan lmpara· 
tor Vilhelm bilhassa -resimde ta· 
mamile sa\ilhiyet sahibi imiş. Me.ş· 
/ıgr r~o.wı&r• e..aua:un wcv;r;lilıhtr 

vererek, teferruatını tarif ederek 

tarihi tablolar ve deniz muhare· 
bolerine ait resimler yaptırır ve 
kiliselerin, belediye dairelerinin, 
müstahkem mevkileri andıran pos· 
tahane binalarının, planlarını, bank· 
notlarla pulların üzerindeki resim· 
~erin nümunelerini alaka ve bilği 
ıle muhakkak bizzat kendisi tashih 
edermiş. Berlindeki sarayının atöl· 
yelerinde paletine ve fırça•ına 
sarılarak bizzat tiyatro dekorları· 
nın modellerini yapar. Yahutta ti· 
yatroda müdür veya rejisörle ko· 
nuşurken kendi armalı telgraf ka· 
ğıtları üzerine bir rolün lelbisesini 
veya bir kılıçın oymasını çiziverir· 
di.. Bu yüzden bazı piyeslerin 
dekorları en güçlükle beğenen ta· 
rihcileri bile şaşırtacak kadar ha
kikate ve tarihe uygun düşerdi .. 
Çünkü imparator için yaptığı nÜ· 
munelerde tarih düşüncesi sanat 

(Devamı üçüncüde/ 

l Harp Notları j 

Kızılagdaki ih
tilôs nasıl oldu? 

Sovget 
siyaseti ve 

, 

Muhakemeye devam edil· 
di ve şahitler dinlenildi 

Ankara - Kız:l~y C,emiyeti vezne.darı Celal, vezne katibi Sami •ve 
muhasebe katıplerınden Şemsettın hakkındanki muhakemeye evvel 

ki gün de devam edildi. Heyete B. Sabri Yoldaş ,riyaset ediyordu. 
Maznunlar ve maznun avukatları hepside hazır bulundular. 

Dünkü muhakemıed" şahitler dinlendi. Şahitlerin hepsi de bu ihtilas 
işinde kendilerini alakadar eden cihet hakkında geniş izahat verdiler. 
Ve heyeti umumiyesi itibariyle tediye emirleri üzerinde ıahtekirlık ya· 
pıldığından, imzaların taklit edildiğinden haberdar bulunmadıklarını en 
son bir hadise ile bu işe muttali olduklarını anlattılar. 

Evveli Kızılay idare merkezi eski reisi B. Hüsamettin Kural din
lendi. Hüsamettin Kural kendi namına tanzim edilerek ve imzası taklit 
edilerek para alındığından bilahare haberdar olduğunu ve bunun ki· 
min tarafından yapıldığını bilmediğini söyledi. 

Bundan sonra kızılay muhasebe murakıbı B. Mehmet Ali şahit ola· 
rak dinlendi. B. Mehmet Ali Şemsettin Karamızrak'ın uzaklan akrabası 
bulunduğunu, sıkı bir temasta bulunmadıklarını, son günlerde Şemset· 
tinin kıyafetinin düzgün olduğunu gördüğünü, bunu şüphe ile karşıladı· 
ğını bunu muhasebe müdürüne gizli olarak sorduğunu söyledi. 

Bundan sonra muhasip Osman Saydam dinlendi. Osm•n Saydam 
ödeme emirlerinin muhasebeye gelmeden evvel tahril edilmiş olduğunu 
ve her nasılsa bunun farkına varılmadığını söyledi. 

Her türlü evrak ve senedatın bir suretinin de veznede saklandığını 
ve son bu müessif hadiseden son:• bu usulün kaldırıldığını ve bugün 
artık bütün bu işlerle muhasebenın meşgul bulunduğunu ilave etti. 

Bundan sonra muhasebe katibi Baki Parlas, ,muhasebe yevmiye ser 
v_isi şefi Enis Özok, mutemet ve tahsildar Şecaettin dinlendiler ve hep 
sı de bu hadisenin vukuundan sonra haberdar olduklarını, tahsildar Şe
caettin maznun vezne katibi Saminin bir gün kendisinin imzasını taklit 
ettiği yolunda aralarında bir münakaşanın geçtiğini, Sami'nin bazı ah
valde canım bu iş için • ne diye acele ediyorsun, hırsızlık edecek deği· 
liz ya başka zaman olsun gibi cevaplar verdiğini söyledi. 

Vakit bir hayli geçmişti. Avukatların dava evrakını tetki\t etmele
ri ve bazı şahitlerin daha dinlenmesi için muhakeme bu ayın 16 net 

çarşamba günü saat ona talik edildi. 

Trakya Umumi 1 Yardımsevenler cemiye-

m U f e t t i ş 1 i ğ i tine teberruda . 

Edirne, (Hususi) - General bulunanlar 
Kazım Dirik'in vefatı üzerine mün· Yardımsevenler cemiyeti Ada 
hal kalan Trakya Umumi Müfet· na koluna teberruda bulunan va· 

' tişliğine başmüşavir Sabri Öney tandaşlarımızın ve müesseselorimi· 
vekaleten tayin edilmiştir. zin isimlerini yazıyoruz: 

Uzun seneler valiliklerde, U· Burduroğlu fabrikası 100, Sa· 
mumi müfettişlik ba1müşavirlii'ine lih Bosna labrikosı 100, Pamuk 
.., _ _. .:-!-..l-- -· · ··-' ..!- n .. ı..:1:,, ... \T- :_. l. - 1...-:1.-.... 100~ T----• f. ... ı.. .. :tr ..... 

kile ti mahalli idareler 11mum mü· 50, Yeni fabrika 50. Abdullah Gu". 
dürlüğünde bulunan yeni Umumi Müfettiş vekili bu vazifede oldu. lek 35: Ahmet Kurttepeli 30. Mu-
ğu gibi altı senodenberi de Trak· harrem •:Hilmi Remo 25, Boris 
)'.~. ~mumi müfettişlik başmüşavir· Gilodo 25, D. Erman 25, Dilber 
ligını muvaffakıyetle ifa etmekte· mağazası 15, Zekeriya Bakır 15 
dir. istikamet eczanesi 10, N. Kalaora 

Ziraat mektebine talebe 10 lira. 
kaydına ba,ıandı Muharrem Hilmi Remo • tara· 
Şehrimizde bulunan Ziraat ve fından koltuk takımı verilmiştir. 

Çiftlik Makinist mektebine talebe Nikah merasimi 
kaydına başlanmıştır. Ziraat mek· Kars lisesi tarih coğrafya öğ· 
tebine, orta okul mezunları alına· retmeni Bay Mustafa Bal ile Ada 
caktır. Bunun için 10 EylO\de bir na lnkilip okulu öğretmenlerin· 
seçim imtihanı yapılacaktır. Maki· den bayan Hikmet Türkgenci dün 
nist m•ktebine gireceklerin imli· b~lediye dairesi salonunda seçkin 
hanı 27 Ey!Olde olacaktır. bır davetli huzurunda nikahlan· 

Mektebe kabul muamelesi 10 mışlardır. 
eylılle kadar devam edecektir. Yeni evlileri tebrik eder saa· 

Beden Terbiyesi mUkel•ı_d_eı_li_b_i_r_h_a:...ya_t_:_di:.:.le:.:.r:.:.iz.:.... ___ _ 

leflerinin kıyafetleri re mükellefler resmi günlerde ve 
Kadın, erkek Beden Terbiye•i toplu hareketlerde haki renkte 

mükelleflerinin kıyafetleri hakkın· golf pantalon, caket, kasket giye· 
daki kararname son ve kat'i şek· cekler, kıyafete uygun kemer 
lini almıştır. Bu kararnameye gö· takacaklardır. 

Litvinof 
Şark cephe-
s i n d e 

YAZAN 
MÜMTAZ 

FAiK 
FENiK 

5ovyet-AI· 
mam cep· 

besindeki harbe dair dün gelen 
haberler, vaziyete bir vuzuh ge· 
tirmekten uzaktır. Almanlar, üç 
gün evvel D.N.B. ajansı vasıta· 

siyle, Stalin hattının yarıldığına 
dair verdikleri haberi, resmi teb
liğleriyle teyit etmemişlerdir. Dün· 
kü tebliğ Alman ilerleyişinin sa
dece devam ettiğini söylemekte· 
dir. 

Öyle anlaşılıyor ki, eğer Al· 
manlar, merkez cephesinde Stalin 
hattının birkaç kazamatını almış
larsa, bunları, üç gün önce de 
kaydettiğimiz gibi, çekilen düşma· 
nı takip ederken bir harp tesa· 
düfü olarak ellerine geçirmişler· 
dir. Çünkü Sovyot tebliğine gÖ· 
re, bütün cephe boyunca şiddetli 
muharebeler hi\ii devam etmek· 
tedir. 

Hatta Sovyetlere göre cephe· 
nin bir kaç yerinden mukabil hü· 
cuma bile geçilmiştir. Öyle anla
şılıyor ki, !Almanlar, Sovyet mü· 
dafaasını daha çok : şimalde Ost· 
rov mıntakasında yarmak için uğ· 
raşmakta ve taarruzlarını buraya 
teksif r etmektedirler. Her halde 
binlerce tankın iştirak ettiği bü· 
yük meydan muharebesinin netice· 
si çok yakında anlll!jılacaktır. 

Litvinof'un sözleri 

umumi harp vaziyetini bu 

suretle hulasa ettikten son· 
ra, Sovyetlorin eski hariciye ko· 
miseri ~Litvinof'un Sovyet - Af. 
man münasebetlerine, ve bunlarla 
alakalı gördüğü meselelere dair 
raayoda lngııızce soyledlJtl bir 
nutuk üzerinde bir parça durmak 
isteriz. 

Bu nutkun, eğer varsa, yegii· 
ne ehemmiyeti, iki buçuk seneye 
yakın bir zamandır siyaset saha· 

sından çekilmiş olan, ve ismi 0 

zamandanberi hemen hiç işitilmez 

olan bir zat tarafından böyle bir· 
denbire söylenmiş olmasıdır. 

insan bu nutku okuduğu za• 
man, Milletler cemiyetinde kollek· 
tif barışın en bir müdafiliğini 

yapmış olan bu gönüllü nazi aleyh· 
tarının bu kadar zamandanberi 
nerelerde bulunduğunu hakiketen 
merak ediyor. Litvinol'un şimdi 

Sovyet - Alman harbi başladık· 
tan sonra bir mikrofon konfcran· 
siyle tekrar siyaset aı~mine atıl· 

m_ak istemesi hakiketen dikkate 
şayandır. 

( Devamı Üçüncüde) 

ce sıkıydı .. Tiyatroda olup biten· 
lerden en ufak bir hadise yoktu ki 
bütün telerrüatile imparatora arze· 
dilmemiş olsun. Esasen bu lmpara :~:ru:.a;~~:!p~;z::~ni7~~i~~i~~~~; K A L D 1 R 1 M L A R 1 N K O K U S U l 
d;Y"' k;, ~. gO o (Roboo,.,;,.,;,) il 

,pisenin son perdesi prova edile· YAZAN.· Reşat Enı·s =======" 

Bunun üzerine imparator Vil· 

ll == R==OM_A_N_: 7_7 1 

cekti. Her halde bir noktasının - Doğru, Kadriye ... Kalkalım... 1 k 1 a d arzusuna muvafık olmadığını ha· E k" .. k. k u so ağın parke kaldırım arı, .,ece en. Elendi bir makinala versı"n, hesaba kayıt 

be 
s ı pus İl umaşının yırtıklarından .. r almış olacak ki imparator o beri akan sellerle aralıklanmış; ust du. düşsün!» diyor .. 

. k d pamukları ve otları öökülen yayvan kol· d • k , ·b· gıin en isinin rejisörlük edeceği· tuk : agı ısa dişıen bir ağız gı 1
• Tezgah başındaki sarışın adam gü· 

ni bildirdi ve tam pro~a saatinde Beyazıdın kapalıçarşıya giden yolu lüyor ve şaka ediyor: 
d {M k A 6 - Tabanları kuru fakat çamurlu yanın a ona 

0 
pMnsi lbert) 'k' 'it kalabalık: Esnaf kalabalı"'•· - Yahu bu nasıl işi... Kırk paralık 

ld 
• h ld · 1 1 çı çorap sarkan soluk penbe bı'r " 

o ugu a e tıyatroya geldi ve H - k 

k 

jartiye. enuz ço erkendir. raspa, altmış paralık mum, elli paralık 
sı ı bir disiplin dahilinde prova 

tt

. d' p 5 Yırtık bir fanı'la' . cam kağıdı ... Peşin alışveriş mecidiyeyi 

e ır '· iyeste rolleri ~olan sanat· • • • karların ;söylediklerine ıröre bir 4 - Kirli bir daha fanila. bile bulmuyor... Üstelik bir de veresi ... 
rejisÖr sılatiyle tavsiye ettiği t~· 3 _ Kombinezon. Mebus kunduracının ufak dükkanı Kapatacağız dükkanı b1& gidişle bel... 
lerruat son derece mikOI, isabetli 2 - Uzun etekli, mavi bir rop; ba· önünde pis önlüklü bir arnavut, sa. Bıçak çentikleri kundura boyalarile 
ve tamamile ruhi hiletlere u.<gun lo elbisesi. lep güğümünün altını tutuşturuyor... dolmuş, kimi ufak, kimi kocaman, kimi 
düşüyormuş. 1 - Kürklü lacivert mantn. Karşıda, kundura levazımı satan bü. tombul • fakat çoğu sıska · ve hemen 

E.~ne~t ·~'.chut'in Hohenzol· Her şey yerli yerine. yükçe bir mağaza. Önlüklü önlüksüz Çt· hepsi buruşuk, kara, nasırlı ellerin salıip· 

birer makine ... Yap haramalı, boktan kü· 
net kundura, yuttur gitsin... Haberiniz 

var mı? Fabrikalar günde en aşağı bin 

kundura çıkarıyorlar piyaçaya ..• Bin çift 
kundura... Sorumu bu be ?l 

Hııımm .. . Piyaçaya sürülüveren bu 
bin ~iftle kaç fakir işçi, kaç gün geçine· 
cektı?I ... 

uu 

Kalın sos - Doğruuuuu .. . 
ince ses - Doğruuuuu .. . 

Biraz daha kalın - Doğruuuu .. . 

Biraz daha ince - Doğruuuu .. . 
ikisi ortası - Doğruuuuu ... 

Kekeme - Do ... do ... d · og ... ruu· 
lern iı esıne aıt yazdığı (Auseige· raklarla dolu. Tezgah başında sarışın bir leri birden söyleşiyorlar: 
nem Rec;t) -adlı eserinin umumi • * • adam. Bıçak çentikleri kundura boyala· Kalın ses - Hep öyle ... 
provasın an üç gün ·.evvel seya· Kocakarı epeyce geç döndü. Oda rile dolmuş, kimi ufak, kimi kocaman, ince ses - Hep öyle ... 

hatte buluna

n imparatordan B b b k" k Kirli tırnaklarile ha'la' en•esı'nı' k••t• 
er. om oştu. Kary olı. bombo•tu. Hayatı· "•'· ımi tombul • fakat çoı;.u sıs a • ve he· B" d b k 1 H .. 1 • ~ lin Tiyatrosu müdürlüğüne bir tel • • " ıraz • a a ın - ep oy e yan kanbur kalfa coşuyorı 

yinip g't · B il d men hepsi buru•uk, kara, nasırlı ellerin B' d h · ı 

ır raf aeliyor. imparator bu telgraf ı mış... aşını sa a ı. Omuzlarını • ıraz a a ince - Hep öy e... S b h k " kaldırdı, Dudaklarını kıvırdı. tezgaha uzanışına gülümsüyor. lk' . - • • ın açından gecenin kaçın• 
ta umumi provada kendisinin de B h d _ iki patama iğnesi... ısı ortası - Hep öyle... kadar çalışıyoruz?! Günde onaltı saat ... 

bulunacağını bildiriyordu. O k d- ey u • yere beni namazdan ala- B' Kekeme - He ... he ... hop ... öy ... öy... IJen böyleyim ... 
. d . b' oy u ... Kaza edec . . - ır gazıma... lee K 1 . gün tam prova saatın e mavı ır egım. .. ··· a ın sesın sahibine - Sen de böy-

Yataiı düz ıı· k k" . - Kırk paralık raspa... 1 
büsar üniforması , giymiş olduğu . . _e ır en ırlı yashkta bir Çırak arın biraz kobacası - Buhran lesin ... 

lı ld 1 t 1 
• . fazla baş ızı gozüne çarptı. De . d . - Altmış paralık boya... var Ömer efendı' a e mpara or sa ona gırıyor ve d " .. d" B' rın erın _ Tahta çivi .. Y~z paralık olacak. • "' ince sesin sahibine - Sen de böyle-

. ·· - t k uşun u. ır mana veremedi. Ba•ını •al· · K' ı· ki 'I yıne reıısor masasına o urara umumi • • ağabey ır ı tırna arı e ensesını kaşıyan sin ... 
provayı idare ediyor, noksan ırör· ladı. Omuzlarını kaldırdı. Dudaklarını kı• _ .. Kırk paralık mum- kanbur bir kalfa - Buhran mı? .. {Omuz· Biraz daha kalın 
düğü bir çok ~mühim teferruatı vırdı. iki kuruşluk İp- ları arasında kaybolan başını silkeliyor) Sen de böylesin ... 
hatırlatıyor, kıymetli ·tavsiyelerde Çiiii' ... Buhran muhran değil ... Bizim esna· 

b 1 
3 

Elli paralık cam ki<Tıdı... f Biraz daha ince 
u unuyor. Her halde bir yerinde - - • ın içine tüküren haramalı... Esnafı sar· Usta S ı· ·· 1 d' A k " Ü f Sen de böylesin ..• 

Veliahd1 bekliyen üç kişiye {saate L b e am soy e 
1
•• çı ıroz n san, kal alıkları kıran, fabrikalar... He· 

•--~~~~~~~~.-...-..... ..:.~~~~~~~~~..::_o:ş,~~u=la~n~ık~b=i~r~s=a:ba:h:·~l=s:la~k:,~ç=a:m:u~r~·~~b:ir=i-m::a:k:in:•:ta:y:•~•:•:ır:aı:ı•~b:iz:i:m~ .. ~· ~«~Ö:m:e:r:.. .. ~·f~:~~~~~~:~~:~d~~~~~llllllllllllll~~:;: • • rı er e para çoooo ..• ay i Avrupadan ( Devamı \Oar ] 

sesin sahibine -

sesin sahibine -

\ 
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Müsü 1 Ehi lö peynir dö liı 
La başlıyan fansızcanın Türk 

argosundan mürekkep kelimeler i
çinde aldığı garip şekil, iki tara· 

teneke? 
Sualini sorar. Fransız tayla: 

lın anlaşmasına kafi gelir .. Türk 
bıçkını Fransız külhaobeyine: 

Serbest 
Ut Un= 

Muhsin Ertuorul'un 
acık mektubu 

1 

dolayısiyle •• 
iki, üç gün önce « Bugün » 

sütunlarında lstanbul Şehir Tiyat
rosu reiisörü hocam Muhsin Ertuğ· 
rul'un Adana Belediye reisine açık 
bir mektubunu okudum. Muhsin 
Ertuğrul bu açık mektubunda Ada· 
nada bir şehir tiyatrosu kurulma
·sını Adana belediye reisine teklif 
etmekte, tiyatronun ehemmiyetine 
kısaca temas ederek bir şehir ti
yatrosu kurmak hususunda esas 
olabilecek noktaları çizmektedir. 

Hocamın bu samimi ve güzel 
teklifinin A~ana belediyesinin ener· 
iik reisi Bay Kasım Ener tarafın
dan müsbet bir şekilde karşılandı
ğını bugün öğrenmiş olmakla zevk 
duymaktayım. 

Türkiyede Muhsin Ertuğrul, 
Almanyada Maks Raynhard, Rus· 
yada Mayer Holt, Stanislavski; 
Fransada Antuvan, Lüi Jue gibi 
en kuvvetli hamleleriyle dünya ti
yatro tarihinin sayfalarına isimleri 
geçen rejisörler ( diğer adı ile 
metodla çalışan tam disiplinli tiyat
ro kurucuları ) yirmincin asırd.t 
parladı. 

Evet .• Yunanı kadimde Di· 
yonüzoz şenliklerinde bizzat eser 
yazan ve oynayan hatti araba ile 
köy köy, Mora yarım adasını, Ma
kedonyayı dolaşan Eşilos, Sofok· 
les, Ôripides ve Tespes gibi san'
atkirlar vardı... Onaltıncı asırda 
Şekspir saray avlularında kendi 
eserlerini oynardı ... Diğer tarafta 
Molyer ise son eserini temsil eder
ken sahnede vefat etmişti. 

Düşünelim: Daha o devirlerde 

Koman lö pey •. Pey? 
Cevabını verir; fakat neticede 

teneke peyniri ortaya gelir. Mar· 
silyadaki yavuklusunun hasretini 
çeken Fransız tayla ile ayrıldığı 
dostunu unutmak için seyahate ç_ı· 
kan Türk karpuzcunun biribirleri· 
ne maceralarını anlattıkları bile 
vakidir, Birisi ellerile işaretler ya

parak: 
- Lö madam senin Fransa? 
Diye sorar, öteki, karşısındaki 

anlasın diye iltizamen y•nlış bir 
fransızca ile cevap verir: 

- No madam; madmazel .. Jö 

süi no ankor Mariye .. 
- Demek seninki de Marika 

ha? Benimki de Marika idi. 
- No Marika: Mariye .. 
Bunu söyliyen Fransız, iki eli

nin şahadet parmaklarını yekdiğe
rine sürterek " birle.şmek manasıa 
nı da ilham etmek ister. 

Muhavereyi dinliyen arkadaş· 
lar Türkten sorarlar : 

- Ne diyor be?. 
- Onun da ba~ından sevda 

geçmiş, dostunun adı Marika de

ğil de Mariya imiş. 
- Yaşşa be Ali.. Fransızca

nın elenikasını beceriyorsun val· 

lahi. 
- Elbette imanım; Kurşuncu 

hocadan az " Teppet yeda ,. mı 
okuduk? Fransızca, lngilizce, boş
nakça, arabca, alamanca, hepsin· 

den az çok çakarım. 
- Atma Recep .. 

Dinim r~bbena hakkı için 
ulan .. Nah işte; arabca patlıcana 
Bidingan derler. Boşnakca su mo-

yadır. . 
- Ya İngilizce ile alamanca? 
- Fransızca lafları yassılta-

rak dilinin üstünde azı dişlerine 
doğru götürür; değirmeden dudak
tan fırlatırsın . Meselakim "koman,. 

diyeceksın değil mi? 
- Evet.. 
- Yassılt komanı, al dilinin 

üstüne, götür azılarına doğru, fır
lat ağzından: Kemen. oldu lngi

lizce.,. 
Alamancaya gelince; lafların 

kuyruğuna nunu yapıştır; korkma .. 

- Nasıl?. 

kilisenin, sar .. yın ve nihaye~ as~I 
ve zengin ailelerin himayesıyle tı
yatro yaşamış ve bu güne kadar 
da en küçük trupuna hdar canlı 
ve dinç olarak ayakta durmuştur. 

Komşumuz Balkan memleket
lerinde her tiyatro ve opera teşek· 
külleri yardım görür. Bizde ise hi
mayesizlik yüzünden, estetik bakı· 
mından ıılastik san'atta olduğu ka· 
dar fonetik san'atın en canlı kolu 
olan tiyatro - maalesef - geri 
kalmıştır. 

Bir milletin seviyesi san'atkir-

_ Ulan, amma mankafa şey· 

sin be.,. Fransızca baba (aport de

ğilmi? 
- Hangi (aport; hekimlerin 

verdiği ha? .. 
[Devamı var] 

ları ve san'ataki kabiliyetiyle ölçü· 
lür. Atatürk'ün buyurduğu gibi: 
«<:an'atsız bir milletin hayat da
m~rlarından biri kopmuş demektir.» 
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BUGÜN 

Sovyet siyaseti 
v~ Litvinof 

Karşılıklı hava 
hücumları 

Umanski 
(Baştarafı ikincide) 

ı---------l sovyet siyaseti ve Litvinof 

lngilizler Ren'deki 
askeri hedeflere 
taarruz ettiler 

Londra: 11 [ a. a.] - lngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaretle
rinin bu sabahki tebliği: 

lngiltere üzerindeki Alman 
hava faaliyeti dün gece geniş nis
bette olmamıştır. lngilterenin şark 
ve cenubu şarkisinde müteaddit 
yerlere bomba atılmıştır. Şimal 
şarkide bir şehir üzerine şiddetli 
bir taarruz yapılmıştır. Baz~ ha
sarlar olmuştur. insanca zayiat 

çok azdır. 
iki Alman tayyaresi tahrip e· 

dilmiştir. 
Londra: 11 [a: a.] - Dün 

şimali F!ansa azerinde lngiliz ha
va kuvvetlerinin harekatı esnasın· 
da 14 düşman tayyare3i düşürül
müştür. 9 lngiliz avcısı kaybol

muştur ... 
Londra: 11 [a. a.] - Royter 

ajansının öğrendiğine göre, lngiliz 
bombardıman tayyareleri dün ge
ce de Ren'deki askeri hedeflere 
taarruz etmişlerdir. 

iki Fransız balıkçı 
misi batırıldı 

ge. 

Paris 11 (a.a) - Maten gaze 
tesinin La Roşlelden ~ğrendiğine 
göre, balık avına çıkan iki Fran
•ız aemisi bir lngiliz denizaltısı 
İarafından 8 temmuzda batırılmış
tır. Batan vapurun mürettebatı La 
Rosfel'e gelmişlerdir. 

Bunların anlattıklarına naza
ran vapurlar bir' lngiliz denizaltısı 
tarafından durdurulmuştur. lngiliz
ler Fransız balıkçılarına tahlisiye 
sandallarına binmelerini emretmiş
ler ve sonrada vapurları batırmış
lardır. 

Tahlisiye sandallarında bulu-

Amerika Cumhur
reisi R u z v e it ı e 
görUştU 

Vaşington 11 (a·a) - Sovyet 
büyük elçisi Umanski Amerika 
cümhurreisi Ruzvelt'i ziyaret ettik 
ten sonra g.ızetecilere yaptığı be· 
yanatta c Rus·Alman •harbinin in
kişafı hakkında reisicumhura ıyı 

haberler verdim» demiştir. 

Veygand Vişi'de 
Vişi: 11 [a. a.] - Fransanın 

şimali Afrika mümessili general 
Veygand dün akşam tayyareyle 
Cezairden Vişi'ye gelmiştir. 

Siyasi Fransız mahfillerinin 
mütelaasına göre, general Veygan
dın bu seyahati Suriye hadiseleri 
ile alakadardır. 

Bir Jngiliz tayyare mey 
danına yapılan hUcüm 

Berlin: 11 [a, a.] - Dünkü 
Alman tebliğinde bahsedilen lsma· 
iliye civarındaki Abusir lngiliz 
tayyare meydanına yapılan taarruz 
hakkında yeni malfimat alınmıştır. 

Alman savaş tayyareleri tara
fından icra edilen bombardımanın 

tahripkar tesirleri olmuştur. Yerde 
bulunan 100 den fazla düşman 

tayyaresi tahrip edilmiştir, 
Tayyare meydanının bütün le· 

sisatı, tamirhaneler de dahil olmak 
üzere, en\ ağır çapta bombalarla ha
rap olmuştur. Çok müsaid hava 
şartları altında geniş bir sahaya 
dağılmış olan tayyare meydanı 
tesisatınına taarruz edilmiştir. 

Dönüşte Alman mürettebatı, 

tesisatı kül eden alevleri 100 l<;ilo· 
metreden fazla mesafeden görmüş• 
(erdir. Bütün Alman tayyareleri 
zayiatsız üslerine dönmüşlerdir. 

nan balıkçıları diğer Fransız 
lıkçı gemlieri kurtarmışlardır. 

ba-

imparator Vilhelm ken başlarını açmadıklarını 
bilmiyor musunuz» ) (Zarund Zim-

ye tiyatro: mermann' ) operasında san'at

• Baştarafı ikincide • ltô.r Philipp kılıcını uzun bırali.· 
ve tezyin fikrinden daha öndeydi.. mayıp da kısa asınca imparatorun 
Bu yüzden derin ilmi tedkikler fena halde canı sıkılmış, hemen 
yapılır, en küçük bir nokta bile bir kağıda ( Niçin kılıncınızı yan-
ihmal edilmezdi. ? lış astınız ) diye yazarak sahne-K endisine gösterilen kostüm ye göndermiş. 

modellerini, Fran!nzca söy· İmparator; Berlin krallık tiyat 
Jiyerek tashih eden Büyük Frede· rosunun baş rejisörü ( Maks Gru-
rich gibi ikinci Vilhelm de her be) yi son derece severdi .. Bu yüz. 
yeni piyesin dekor ve kostümü den kendisile senli benli konuşur· 
kendisine gösterildiği zaman uzun du. Fakat günün birinde (Vilhem 

Dentz mütare-
keyi reddetti 

Mütareke şartlara· 
nı askeri şerefe 
mugayir görmüş 

Berlin: 11 [a. a.] - Alman 
hariciye nezare!inde beyan 0 • 

lunduğuna göre, general Dentz 
kendisine yapılan mütareke şart

larını askeri şerefe mugayir gör
düğü için reddetmiştir. 

Vişi 11 [a, a.) - cepheden 
gelen haberlere göre, Suriyede 
muharebeler devam etmektedir. 

Son haberlere nazaran lngil
tere şimdi bütün gayretini Berut 
üzerinde toplamış bulunuyor. 

Damurun tahliyesinden sonra 
Fransız kıtaları bu ş~hrin 10 kı· 
kilometre cenubundaki yeni mev
zilere çekilmişlerdir. Toprak arı· 
zalı olduğundan daha bir müddet 
mukavemet göstermek imkanı 

vardır. Fakat lngilizlerin burada 
mühim kuvvetleri ve bilhassa A· 
vustralyalı piyade kıtaları vardır. 

Kudüs: 11 (a, a.J - Berutun 
tahliyesi için general Vilson'un 
radyo ile yaptığı teklife general 
Dentz'den henüz hiç bir ceyap 
gelmemiştir. 

imparatorluk kuvvetleri Da
mur muzafferiyetinden sonra ileri 
hareketlerinde Berut önünde ol. 
dukça mukavemet ediyorlar. Ve 
Vişi hava•kuvyetleri Damur'da 
zaptedilen mevzileri bombardıman 

ediyorlar. 
General Dentz her halde Şam· 

da olduğu gibi Berutta da Vilso
nun müracaatını nazarı itibara 
almamağa karar vermıştir. 

Şam • Beru t demiryolu üze
rindeki taarruza bir nihayet ver
mek için azimli bir gayret sarle-
dilmektedir 

Dün müttefikler Cebelnazar 
teposine ve bu tepeyle başlıca 
yo'! arasında bulunan Kabel tepe
sine karşı şideetli bir taarruza 

geçmişlerdir. 
Müttefikler Berulu çevirirken 

Suriyenin ötesinde, şimali şarkide 
Iraktan ğelen Hind kıtaları De· 
mirkapıyı işgal ettikten sonra ls
tanbul • Bağdat demiryolu yakının
da bulunan Kamışlı'yı zaptetmiş 

bulunuyorlar. 
Suriyenin cenup müntehasın

da Cezine mıntakasında müttefik· 
ler Beykum'a ve Mazrat'a varmış
lardir. 

uzun tetkik eder, modellerini dü: Tell) piyesinde (Gessler) roliinde 
zeıtir, yanlarına istilam işaretıerı yanlış bir kadife çizme giydiğini Litvinofun nutku 
koyar. . görünce dokuz aylık ücretini ce- /B k 

Hans Müller'in Krallar piyesı· za olarak keserek işinden çıkardı. aşma aleden arlan] 
nin kostüm modelleri bin bir tari- (Parsif 1) operasının kostümlerin- Onuniçin Mösyö Litvinol'un 
hi tetkikten geçtikten sonra ken- deki kumaşları saraya ·getirterek ıyı bilmesi lazımdır ki, bugünkü 
disine arzedilmişken onlarda da bizzat tertip etti. Ve umumi pro- Türkiye Osmanlı İmparatorluğunun 
bir çok hata bulmuş, renklerine va günü sahnede elektrik ışıgıle inhitat devrelerinde olduğu gibi 
itiraz etmiş ve bir kalkan için şöy· renkleri ne dereceye kadar ayni yabancı devlet adamlarının sözleri 
le yazmıştır: ahengi muhalafaza ettiğini o-örmek telkinleri ve tehditlerile siyasetini 

" Berlindeki çalışma odamda " üzere tiyatroya geldi. imparator ha- değiştiren bir devlet değildir. Bu· 
böyle bir kalkan asılıdır. onu kop· kikaten anlayışlı ve tecrübeli bir günkü Türkiye Milli akidderinden 

B iz, Bay Litvinol'un, Alman· 

Sovyet münasebetleri hak
kında, bizzat Sovyet hükümetinin 
şimdiye kadar takip ettiği hattı 

harekete bile dokunacak mahiyette 
telakki edilebilen sözleri üzerinde 
durmıyacağız • Onunla herhalde 
kendi memleketindeki alakadarlar 
meşgul olurlar. 

Çünkü açık bir surette nazi 
düşmanlığı yapan B. Litvinol, «hiç 
bir muahede ve pakt, Hitlerin 
cürüm ortaklarının imzasını taşı· 

yan hiç bir teahhüt, hi~ bir viiit, 
teminat ve beyanat, ve aradaki 
dostane münasebetler tahriks z ve 
beklenmedik bir hücuma karşı kil
li bir garanti teşkil edemez " di
yerek, Stalin'in son nutkunda mu
cip sebeplerini izah ettiği 23 Ağus 
tas 1939 Alman-Sovyet anlaşma
sına bile hücumda bulunmuş, Hit
ler'in Mlıcadelem » ismindeki 
kitabından parçalar almıştır. Bunun 
için B. Litvinol'a Stalin' in nutku· 
nu bir defa daha dikkatle okuttur-
mak lazımgelecektir. 

Bizim hakkımızd.ııki sözleri 

B izim hayretimizi mucip olan 
nokta, senelerdenberi susan 

eski bir diplomatın Sovyet - Alman 
harbini vesile ederek, bizi İ•tihdaf 
ettiğine şüphe olmıyan bazı tuhaf 
cümleler kullanmasıdır. B. Lit-
vinol diyor ki: « Hitler'le yapıl· 
mış bitaraflık, ademitecavüz, ve 
" dostluk,. paktları gibi asılsız 
bir perde arkasında hiilii sefilane, 
ve sözde müstakil bir mevcudiyet 
geçiren bir kaç memleketi aynı 

akibetin beklemediğinden, kim 
şüphe edebilir? » B. Litvinol'un 
bu şühesini neden epeyce zıtman

danberi Sovyetler Birliği hakkında 
izhar etmediği bihakkın sual edi
lemez mi? Fakat başkalarının iş

lerine karışmak adetimiz ıolmadığı 
için bu ciheti münakaşa etmiyelim. 
Ancak B. Litvinol'un bu. sözlerile 
Türkiyeyi istihdaf etttiğinden şüp· 
he edilemez. 

Sıfatı nedir? 

B izim Sovyetlerle olan mü· 
nasebatımız malum olduğu

na ~öre, Bay Litvinol'un nutkun
d~ bahis mevzuu edilen cümlenin 
bıze aidiyeti bile tereddüdü mn· 
mucip olmak lazım gelirdi. Ancak, 
Litvinof o kadar sarahatle konuş

muştur ki, bunu bir gazeteci sıla. 
tile anlamamazlık edemeyiz. Fakat 
ayrıca şöyle bir t .ı kım sualler de 
hatıra gelmektedir: Litvinol'un bu 
günkü resmi sıfatı nedir· Kimin 
namına, niçin konuşuyor? Sabık 
hariciye komiserinin temsil ettiği 
bir kanaat var mıdır? Bu sözleri 
Sovyet hükumetinin noktai nazarı 
olarak kabul edebilir miyiz? Ve 
yahut B. Litvinol bir spikerin de 
dışında olarak alelade bir radyo 
konleranscısı gibi mi konuşmuştur? 

Teessür ve teessüf 

Ye ettiriniz •. Eğer kopye ettirilme· S 
11 

reiisör gibiydi. aray tiyatroları. ve ana prensiplerinden hiç bir 
si uzun sürerse onu alıp ku anı· zaman ·ınhı"raf etmemı'ştı·r ve etme· nın. tarihi devrelere göre tasnii 
nız .• Fakat dikkatle 1 » edılerek numaralanan üç yüz bin yecektir. 

Ben Ankara Devlet konserva· 
tuvarında okuduğum senelerin ilk 
yıllarında bize diksiyon hocalığı 
yapan kıymetli hocam Muhsin fa. 
tuğrul'un bugün en kolay yollarla 
ortaya döktüğü bu fikir o yıllarda 
dahi mevcuttu, Daha sonra Raşid 
Rıza, Ertuğrul Sadi Tek tiyatrola· 
rında da aktör olarak çalıştığım 
zamanlarda bu üstadlarında Muh
sin E.rtuğrul'un fikrinde oldukları
nı görür, arasıra münakaşalarına 

şahit olurdum. 

1 

B l Kendi fikrince tiyatro tarihi parça demirbaş eşyayı 640 muhte Çünkü cümhuriyet Türkiyesi· 

ge~e Nöbetci eczane - o mahalli Lilgileri de tasvir etıne· lif depoda saklanırdı.. Hakikaten nin iç politikasını olduğu kadar 
- lidir. ( Mısırda Hazreti Yusuf ) ~~han.e bir tiyatro teşekkülü de- dış siyasetini de idare eden his-

Her hald e, nutkun Türki· 
ye'yi istihdaf eden kısım

larının Türkiye'de teessür ve te
essüfle karşılandığını söylemeğe 

lüzum bile yoktur. Sovyet hükı'l· 
metinin bu görüşe iştirak etmiye
ceğini kuvvetle tahmin etmekteyiz. 
Çünkü bizzat Stalin bile, son not· 
kunda Almanlarla olan anlaşmayı 
yaparken, Sovyetler Birliğinin 

sulhperver aiyasetini idame ettir
mek gayesini güttüğünü açıkça 

izah etmiştir. Sözü gene kendi
mize getirerek diyebiliriz ki, dü
rüstlüğü şiar telakki eden Türkiye 
komşusu iki büyük devlet arasın
da cereyan eden harpte tam bita
raflığı muhafaza etmeK"i karar al
tına almış, ve bunu açıkça il.i.n 
etmiştir. Bu bitaraflık, Sovyetlerle 
aramızda zaten 24 Mart 1941 de 
ilin edilen müşterek deklarasyonla 
da cihana çok daha evvel bildiril· 
mi~ bulunmaktadır. 

Adana' da kurulacak bir şehir 
tiyatrosu, diyebilirim ki, bütün Çu

kurovayı tatmin eder. 
Genç, ıleri fikirli, Avrupa tah· 

sili görmü~ kültürlü bir insan olan 
belediye reisimiz Hay Kasım Ener, 
bu bedii zevk ve ihtiyaç işine her 
halde layık olduğu kıymet ve e· 
hemmiyeti tez günde gösterecektir. 
Beladiyelerimizin küçük bir tah· 
sisatla açacakları bu şehir tiytro
larının başına Raşid Rıza Samako, 
Ercümend Behzad Lav, Şadi Seki
zinci, Ertuğrul Sadi Tek gibi san
atkarlarıı getirebiliriz. 

Tiyatro, içtimai ruhun en de
rin vasıllarını ifade eden sanattır. 

Muhsin Ertuğrul'un dediği gi
bi: « Vücudları için bir çok icraat 
yaptığınız insanların biraz da ru
hunu düşünmek lazım. Ruhları muz
tarip bir halk kütlesinin cismen, 
bedenen ne kadar düşünülmüş o
lursa olsun, yine eksik, yine sakat 
ve zayıf bir taralı kalıyor .. » 

Belediye reisimiz Bay Kasım 
Ener'e, Muhsin Ertuğrul'un bir 
cümlesini tekrarhyacağım: Bugün, 
tiyatro mensupları, adınızı ebedileş
tirecek bu ilk adımı atmanızı bek· 

liyorlar. 

y . E ne d h · k bizzat l ? ı d • ı enı eza operasın a sa neye gırere gı mı er egi tarihi tecrübeler ve re· 
( Belediye Yanında ) sormuş: ( Musevilerin ibadet eder· Servet Moray alitelerdir. 

I=~~;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;~==================-=~;;;;~=====' 

Yılanın en büyük d 
il 

uşmanı 
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ketimizde çok büyük ve tehlikeli yılanlar k k 3 dakıka durabı- !inenin etrafı mitralyöz yuvasıdır. Mitralyözle-
labı"lmek re orU lir. Kuşlar yı"rm·ı ıanı·ye · h. ı· t·· ı ki · k 1 bulunmadığı için bunu belki biz düşünmeğe rın arasına ze ır ı gaz u e erı onu muştur. 

ihtiyaç duymamışızdır. Fakat Meksikalılar ıçın den fazla duramazlar. Balina balığı bir saat Nöbetçilerin Önünde bir ayna vardır; define-
vaziyet 'böyle değildir, suyun dibinde yaşar. . . nin tekmil sathi mesahası bu aynalara akset· 

M Bali.nanın c·ıaerlerı ınsan c·ıg"erı·nden kuv· mekte no-bet ·ı ld ki " d d ı· · 
Meksika, zehirli yılanlar memleketidir •• e · " , çı er o u arı yer en e ınenın 

selli çıngıraklı yılanlar gibi en tehlikeli yılan· vetlidir; az oksijen sarfeder, Hayvan ne kadar her tarafını gözlemetedir. 

(ar, çiftçilerin har an hayatlarını tehlikeye sok- şişman olursa o kadar az oksijen sarlederek • 
maktadırlar. Tarlada çalışanlar her sene birkaç nefes alır. Balinanın vasati boyu 28 metre, a- . IG A 

- ı - 1. 2 t dur Vücudü h t' h 1 1 Çı"nl1.ler eşegın .eçenlerde merikada 
kurban verirler ve her köylii tarlasını korka- gır ıgı ~ on • ' arare ı mu a aza b k 1 

eden. soaug· un tesirini azaltan yag" larla ortülü 1 ır eşe yarışı yapı mış-
rak sürer. .. k anırmasına nası tır. Çok eg" lenceli ..... 

·k 1 oldug" u için az ıniktar 0 Sİien harcaması kabil 1 1 " 
Bunun için cenubi Amerı anın bazı yere- olur. • mani 0 Ur ar çen bu yarışın başlıca 

rinde halk " Road runner ., adlı kuşa adeta insanlara gelince, ne yapsalar suyun al- h · t• şenı·n çoklug" ki · ır 
tapar. Bu kuş, uçmaktan ziyade yaya yürür. ususıye ı ne u ve eşe erın an • 

tında kalma rekorıınu kıramıyacaklardır: Üç ( h. d l d 
Halk arasında adı "yol tepen., dir. Bir keklik ma arının ıç urmamış o ması ır. 
büyüklüğündedir ve yılanların birinci düşma· dakika!.., • Anlaşılıyor ki anırmakla eşek heyecan, ne-
nıdır. Uzun gagası, sık tüyleri vardır. \ şe ve zafer ifade eder. Fakat Çinde zavallı 

Unyanın en Amerikanın milyar- mahluklara bunu da çok görürler. ve anırma-
"Yol tepen,. yılan görünce irkilir, başın· k larca dolar kıymetin- k b. b 

Ü t hk asası sına mani olmak için uyruğuna ır taş ağ· 
daki tüyleri diken diken olur, kanallarını ge· m S a em deki altınlarını çe- larlar. Sebebi de şu: 
rer, bir ileri, bir geri gid~r, sağa sola kaçar, lik, beton ve demirden yapılmış muazzam ve Anırmaya başlar başlamu eşek ilk hare· 
yılana saatlerce şaşırtmaca verir, ta ki yılan müstahkem .bir kasada saklanmaktadır.ı ket olarak kuyruğunu kaldırır. Anırma bitin-
yorgunluktan bitap düşsün.Yılan eninde sonunda Bu kasa hiçbir topun lyıkamıyacağı müt· ceye kadar kuyruk dik vaziyette kalır. 
yorulur. Yorulunca, kuş üstüne çullanır, Uzun hiş bir kale kadar sağlamdır. Eş~k kuyruğunu kaldırmayınca kat'iyyen 
gagasile yılanı delik deşik eder ve bu delikle- Bu kasanın içinde 12)<.20 metra eb'adın- anıraIDaz. Eşeğin anırmaması için kuyruğuna 
re kaktüs dikenleri saplar ve böylece işkence da bir çelik çekmece vardır. Altınlar bu çek- taş bağlayınca hayvan adeta izzetinelsinden 
yapa yapa yılanı öldürür, mecenin içindedir. rencide olur. Taş çıkarılır çıkarılmaz muzaf· 

• Bu çelik, demir ve beton hazinenin mu- ferane bir surette anırmağa başlar. 

Türk - Sovyet deklarasyonu 

T ürk - Sovyet dekliirasyo· 
nunun ikinci maddesini sırf 

B. Litvinol'a hatırlatmak için bu
raya aynen kopya edelim : 

« Şayet T:;rkiye hakikaten 
duçarı tecavüz olur ve toprak· 
larını müdafaa için harbe girmeğe 
mecbur kalırıa, o zaman, Türkiye, 
Sovyetler arasında mevcut ademi· 
tecavüz misakına istinaden Sov• 
yetler Birliğinin tam «CoIDpre~~n· 
sion» ve bitarafhğına güvenebıhr.» 

Madde şôyle devam elm.ek• 

d
. ., beyanat dolayısıyle te ır : uu _ 

T
• k• hDkılmeli Sovyet hukü• ur ıye • , d _ 

t . Sovyet Rusya nın a boyle me ıoe, .. 
bir vaziyete duçar oldugu takdir• 
de, Türkiye'nin tam cComprehen• 

/Devamı Dördüncüde/ 

il 

lır 
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, 

Elimizdeki stokun tükenme ıhti· 
ınalint gözönOnda tutarak ve 
geç kaımı~ olmamak ıçin büyük 
fedak.iırlıktar pahasına gatırt· 

meOe muvaffak oıduOumuz 
"1941 SDper" aerısı, ahızelerl
mlzden geç kalmadan bir tane 
almaOa bu gDnden acele edinız. 
Radyo •matörleri nezdind• 
bOyük bir muvaffakıyet kl'zanan 
1941 modellerimiz netriyatı aılış:, 
sesin tıbilliı11 ve zarafetleri 
noktasından birer ••heıser 
oldukları aibl fennin en son ta· 
rakkilerlnl de cami bulunmak· 
tadır ki P H 1 L 1 P S radyo 
fabrikafarı bu ahizeleri sıza 
takdim etmekle mQftehirdir 

IPHIUPS 

-- - -

12 Temmuz 1941 

Bir Düzeltme 
Dünkü ,nushamızda Dev· 

Jet orman işletmesi Pos Re· 
vir amirliğinin kereste satış 
ilanında satışı 6-8-941 ta
rih çıkacak iken yanlışlıkla 
26-8-941 olarak çıkmıştır. 
Düzeltiriz. 

Zayi tezkere 
Derince 159 uncu alay 3 

ncü tabur 10 uncu bölüğün· 
den almış olduğum askerlik 
tezkeremi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hük· 
mü olmadığını ilan ederim. 

Satış Yeri: Raşit Ener müessesesi Belediye Caddesi. No: 61 P. K. 20 TL. 117 
Adananın yüksekdolap 
mahallesinde Reşit oğ
lu 313 doğumlu Meh-
met. 1002 

ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve müşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan şifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yüzünden okuyucularımızın llemen adresimize müracaatla isimlerini yaz· 
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDEŞLER 

YAlllK SiNlEtJJA 
(BU AKŞAM) 

iki şaheser film birdeıı 
1 

Heyecan, hareket kaynağı korku feltıket menbaı 

MiCELLE MORGAN P. R. VILM 
Gibi iki büyük artistin yarattıkları en muhteşem film 

ŞiMAL KANUNU 
Mevzuunu hayattan, ateşini kalplerden top
layan kudretini gözlerde yaşatan muazzam 

film 
il 

Cemile Hurmalar Altında 
Charles Vanel Denise Bosc 

Gibi sinemacılık aleminin bu parlak ve sevimli yıldızları 
aşkın ebedi ve sönmez volkanları arasında yaşadığı ve 
yaşattığı büyük ma~era filminin ~er taraf. Türk müziğinin 
en güzel parçalarıyle ve MUZEYYEN SENAR'ın en 
güzel şarkılariyle süslenmiştir· 

Pek Yakında 

Deanne Durbin Sinemamızda 

NE ŞEKER ŞEY gö~!~~i~1:iz 
• 

İLAN 
Seyhan Orman çe
virge müdürlü · 
ğünden: 

Orman emvali satış ilAnı 

Cinsi M3 Küp desi m3 küp 
Katran 85 000 
köknar 30 000 

ı- Seyhan Vilayetini" Ka. 
dirli kazası dahilinde hudut· 
lan şartnamede yazılı (Çepni) 

devlet ormanından ( 85 ) M3 
katran ve (30) M3 köknar 
eşçarı {l 2) ay içerisinde çı· 
karılmak üzere 7 fi /941 tari· 
hinden itibaren ( 15 ) gün 
müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2- Artırma 22-7 ·941 tari· 
hine müsadif salı günü saat 

11 de Orman Çevirge Mü-

dürlüğü binasında yapılacaktır. 
3- Katranın beher metre

küpü 7 lira 80 kuruştur. 
Köknarın beher metre küpü 
3 lira 70 kuruş muhammen 
bedeldir. 

4- Muvakkat teminat (58) 
lira 5 kuruştur. 

5- Şartname ve mukavele 
projeleri Seyhan Orman Çe
virge Müdürlüğü ile Orman 
Umum Müdürlüğü ve Kadirli 
kazası Orman Bölge Şefliğin· 
de görülebilir. 

6- Teklif mektuplarının 22-
7. 941 günü saat 11 e kadar 
komisyon reisliğine verilmesi 
lazımdır. 

7. İsteklilerin ticaret odası 
vesikası ile birlikde belli olan 
gün ve saatte ihale komisyo
nuna müracaatları. (;Bu vesika 
köylülerden istenmez ) 

8- 12- 15- 16 981 

Sovyet siyaset ve 
Litvinof 

/ Baştara/ı Üçüncüde/ 
sion ve bitaraflığına gQvenebile· 

ceğini bildirmiştir. » 

işte, Litvinof daha siyaset 
meydanında yokken Almanya -
Sovyetler harbi patlamadan, Tür· 
kiye, böyle bir vaziyet karşısında 
nasıl harekel tarzı ihtiyar edece. 
ğini söylemiştir. 

Netice 

Şurosını bir defa tekrar edelim: 
Sovyetlerden hiç beklenmedik za. 

manlarda bu gibi tezahürat bizi 
müteessir etmektedir. Türkiye'nin 
ana siyaseti malOmdur ve bu hiç 
değişmemiştir. Bu siyaset müsta· 
kardır. Bunu daha 4 temmuzda 
Büyük Millet Meclisinde muhte
rem Başvekilimiz Dr. Relik Say
dam bir defa daha serahatle sÖy· 

lemiş ve demiştir ki: " Milletôn ı 
ve memleketin selameti için itti· 
haz etmiş olduğumuz hattı hare· 1 
ketin isabeti, görülen inkişaflarla 
bir defa daha teeyyüd elmiş ve 

bizim yegane gayemiz olan masu· 

niyet umdesi teahhütlerimize ta
mamen siidık, siyasetimizdeki şu· 
urlu i•tikrardan iyi neticeler alınma· 

sını intaç etmiştir. ,, Evet işte si· 
yasetimiz budur. Ve gene muhte· 
rem başvekilimiz iliive etmiştir: 

u Tarih bir gün bu muazzam mü 4 

caı..lele esnasında Tilrkiye'oin ro. 
lünün ne kadar insani ve ne de
recelerde hüsnüniyetle meşbu of. 
duğunu kaydedecektir.,, Litvinof'un 
bahsettiği bir tecavüz ihtimalleri· 
ne gelince, böyle bir vaziyet kar· 
şısında onun cevabını Moskova 
radyosunun bu yepyeni spikeri de
ğil, kahraman ve daima ayakta o
lan Türk milleli ve Türk ordusu 
verrneğe her zaman hazırdır. 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Muvakkat 
Lr. Cinsi 

Buğday kırdırma 

Miktarı 

Ton 
200 862 

teminatı 

Kr. 
50 

1 Adanadaki askeri ihtiyaç için 200 ton buğday kır· 
dırması kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuş.tur. 

2 · ihalesi 19/Temmuz/941 cumartesı günü saat 10 da 
tümen binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Evsaf ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Mektuplar ihale saatından bir saat evveline kadar 

komisyonda bulundurulması ilan olunur. 
7 3 -8 - 12 - l 963 

Adana asliye 2 . Hukuk 
Mahkemesinden : 

Adananın Sirkenli köyün· 
den İsmail o ğ l u Ahmet 
Vekili Avukat İhsan Çakın 
tarafından aynı köyden Cu
mali kızı ve Ahmet eşi Şa· 
diye aleyhine açılan ihtar 
davasından dolayı yapılmakta 

olan duruşmada müddeaaleyh 
Şad iyeye i)anen davatiye teb
liğ edildiği halde gelmedi
ğinden ilanen gıyap kararı 
tebliğine ve duruşm~nın 27 / 
9/941 cumartesi saat 9 tali
kine karar verildiğinden o 
gün ve saatta müddeaaleyhe 
gelmesi veya bir vekil gön
dermesi 1 üzumu aksi taktir
de gıyabında duruşmaya de-

••••••••••••••••••••••••••• ! Bir gece bekçisi ! 
! aranıyor i 
: MATBAMIZ için oku- : 
: ma, yazma bilen ve yaşı : 
• k • 
• 25 den yu arı olan bir ge· • • • 
: ce bekçisıne ihtiyaç vardır. : • • • •• • • Jdaremıze muracaat etme- • • • • 1 . • • erı. • ••••••••••••••••••••••••••• 

İLAN 
İyi ütü bilen bir hizmet

ci aranıyor · Fabrikatör Bay 
Nuri Has evine müracaatları 

11 • 12 - 13 995 

vam edileceği ve bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyece
ği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 1001 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

iki Heyecanlı Film Birden 

I 

Amerikanın ölüm kaynağı gangısterlerle en modern 
kuvvetlerin ve makineleşen polisin savaşı 

Caniler Taburu 
Şimdiye kadar çevrilen /ilimlerin en heyecanlısı 

il 

Aşk güzellik sahneleriyle dolu 

Cennet Perisi 
Türkçe sözlü büyük kahramanlık filmi 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rifat YAVEROGLU 

NELSON 
EDDY 

••• .. :::.. ••• ILONA 1 v.eıı=Dolk ~all'iıçesn 1 MASSE'in 
•aısiFaıU1.l: cca©I©le ~e • .. ..:::.. .. 
YARATTIKLARI 

Eski Rusyanın ihtişam ve safahatla dolu saraylarında 
geçen ve aşk, müzik, güzellik, macera ve ihtiraslar 

Şaheseri olan 

. ~.... :: ~.... . 
Görmüş olduğu sonsuz rağbet ve alkış üze. 
rine bir kaç gün daha temdit t11dilmi,tir. 
Pek Yakında: 

•I I BİLLUR KÖŞK 1 I• 
İLAN 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

1 Adana Kozan yo-
lunun 7 -10 km; leri arasında· 
ki şosa inşaatı ( 34331 ) lira 
( 66 ) kurttş üzerinden kapalı 
zarf usulile e~ siltmeğe konul
muştur. 

2- Eksiltme 31. 7. 941 
tarihine müsadif perşembe gü
nü saat (11) da vilayet daimi 
encümeninde yapılacağından 
kapalı zarflar en gaç bu saat
ten bir saat evveline kadar 
(saat onda) bu encümen reis· 
liğine verilmiş olacaktır. 

3- İsteyenler bu işe ait 
keşifname ve şartnamelerini 
görmek için nafia müdürlüğü 
ne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (2574) lira 
(87) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası 

almak üzere bu miktar iş yap· 
tıklarına dair bonservislerini, 
iki adet fotoğraflarını; bir adet 
(38) , bir adet { 8 ) kuruşluk 

• 

Teşekkür 
Oğlum, Mersin iş Bankası 

memurlarından Sureyya Ka. 
ratamu'nun patlamış ve kan
gren olmuş apandisit ame • 
liyatını muvaffakiyetle ifa ede
rek muhakkak ki vukuu muh
temel ölümden kurtaran Mer
sin memleket hastanesi ope
ratörü Recep Sayhana ve 
ameliyatı asiste eden kulakcı 
Dr. Ziya'ya ve Hemşire Nimet 
Koraya v e hastabakıcılara 
teşekkür etmeyi borç biliriz. 

Annesi Hamdiye 

damg;.. ve bir kuruşluk tayya· 
re pulunu yukarıda ikinci 
madede yazılı günden 3 gün 
evvel dilekçelerine bağlamak 
suretiyle vilayete müracaatla· 
rı lazımdır. 

5 - Posta ile gönderile
cek mektupların tış zarfı mö· 
hür mumu ile iyice kapatı!a· 
caktır. Postada olacak gecık· 
meler kabul edilmez. 

8-12-15-19 979 


