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Gene buğday üzerinde:
Bir taşla iki kuşî

îkinci senedir şikâyet mevzuumuz
olan buğday fiatınm düşüklüğü key-
fiyeti, halkının ekseriyeti çiftçi olan
m<*mleketimizde ehemmiyetle nazari
dikkate alınacak bir mevzudur.

Köylü için bir okka buğday bir
kibrit kutusuna ya teadül ediyor, ya
etmiyor. Bunun haddi zatında acına-
cak bir şey olduğu meydandadır.

Şükürİer olsun ki Türkiye köylüsü
yalnız buğday istihsa! etmez. Diğer
mahsullerimiz de dünya buhranın -
dan gayrimüteessir değillerse de yer
yer ve iklim iklim istihsalde tenevvü
bizde vaziyeti ölmekten kurtaran bir
keyfiyettir. Yoksa işimiz şimdiki ha-
lile yalnız hububata ^alsavdı coktan
büyük bir çıkmaz önünde bulunur •
duk. Bununla beraber artan müşkü-
lât muvacehesinde çareler aramakla
meşgulüz. Bizce bizim çarelerimiz
kendî dertlerimizdedir.

Buğday para etmediği için Türk
köylüsü derttedir diyoruz. Türk köy-
lüsü dertte olduğu içm Türk ticare-
tinin durgunluğa düsmüş olduğunu
görüyoruz. Bu vaziyette çare kendi
kendine görünüp durmuyor mu?
Türk köylüsünü kolundan tutup biraz
kaldırırsanız şimdiki vaziyetin ber-
akis olabileceffi kâfi bir vuzuh ve sa-
rahatle anlaşılmıyor mu?

Türk köylüsünün elinden nasıl tu-
tulabilir? Isrihsaline kıymet vererek
tabiî. Memleketimizin teşekküre lâ -
yık olan mütenevvi mahsulleri icinde
buğdayın mevkii fazladır. Türk köy-
lüsü iptidaî miotedaî buğday zeriya-
tına an'ane halinde fazla kıymet ve-
ren bir halktır. Halbuki bugün Tür-
kiye'de buğday en ucuz meta ve ek-
mek ucuzun ucuzu bir gıda halinde
bulunuyor. Köylüye göre bir okka
buğday 100 paraya ve bir okka şeVer
60 kuruşadır. Baska türlü ifade ile
köylü bir okka şeker almak için tam
24 okka buğday vermelidir. tki gıda
maddesi arasındaki bu nisbet veya
nisbetsizlik bedaheten göze çarpa-
cak kadar açık değil raidir?

Ihtiyacı ne kadar basit olursa ol-
»an bir köylüiTÖn «enede hîç olmazsa

bir tki okka şeker kullanacağını ka-
bul etmek muvafıktır. Buğdayla şe-
ker arasında esasen büyük bir fark
olmamak lâzım gelirken köylünün
kendi bttğdayına nisbetle şekere bire
iki üç yüz fazla vermesi elbette
doçru bir şey değildir. Bir kutu kib-
rhin malivet fiatı on para bile olma-
sa gerektir. Köylü buna mukabil lâ-
akal bir okka buğday vermek mec -
buriyetindedir.

Bu vazivet karşısında ortada eşya
fiatları noktasından ıslah olunacak
bir kargaşalık bulunduğuna hük -
metmek zaruridir. Denebilir ki:

— O halde buğdava nisbetle pa-
hah olan şeyleri ucuzlatmak çaresine
bakalım.

Esasen yanlış olmıyan bu fikrin
tatbikı zamana muhtaçtır. Her balde
onu hemen icra etmeğe imkân yok-
tur. Çünkü bu fiatlarm mühim bir
kısmı kamınlarla ve devlet bütce»üe
alâkadardır. O halde geriye şu kalır:

— Mademki o olmıyor, buğday f i-
atlarını yükseltelim!

Hakikaten işte filhal yapılabilecek
iş te bundan ibarettir.

Bueday fiatı iki maksatla yüksel •
tilebilir:

1 : — Köylüye biraz fazla para
verebilmek için,

2 : — Bütçe vaziyetinde husulü
inatlup salâhı bugün için müracaat
olunabilecek yegâne memba üzerinde
temin etmek maksadile.

Bugün vasatî olarak - büvük mer-
kezlerde - buğdayın okkası 5 ve ek -
meğin okkası 7 kuruşadır.

Bu memlekette 18 kuruşa ekmek
yenilmiştir.

Bugün dünyanın Fransa, İtalva,
Yunanistan gibi az çok buğday istih-
salüe de alâkadar memleketlerinde
ekmeğin - okkası değil - kilosu 19
kuruşadır.

Türkiye'mizde ekmeğin okkası 12
Kuruş olursa bu hiç bir zaman fazla bir

külfet sayılmaz. Müstehliklerin böyle
bîr vaziyetten fazla sikâyet edecek-
lerini tasavvur etmemelidir. Buırün
köylü aleyhine yok pahasına ekmek
yiverek yarın tamamen ekmeksiz
kalmak tehlikesinde bulunduğumuz
düsünüiürse bövle korkunç bir aki-
betten tevakki hesabma herkesin bu
fazlalığa hatta tehalükle taraftar o-
lacağını muhak'iak sayabiliriz.

Türkiye'de ekmek 12 kuruşa de -
mek, fiatı şimdi - o da merkezlerde -
5 olan buedayın 10 kuruşa çıkması
demektir. Bu fark bütün Türkiye'de
Iâakal 60 milyon lira gibi büyük bir
yekûn arzeder. Bu paranın yarısını
köylüye vermek, diğer yarısını büt-
jçeye tahsis etmek mümkündür.

Malî Vaziyet ve yeni bütçe
Devlet sarfiyatı tahdit edilecek,
münhalâta memur almmıyacaktır

[eyeti Vekilede dün 931 bütçesinin mütebaki üç ayın-,

da yapılacak tasarruf hakkmda görüşüldü
Ankara 2 (Telefonla) — He -

yeti Vekile sactt üçte Başvekilin
riyasetinde toplanmıştır. tçti -
mada 931 bütçesinin mütebaki
üç ayltğmda yapılacak tasarruf
mes'elesinin konuşulduğu tah •
min edilmektedir.

Söylendiğine göre bu arada
yeni memur tayinlerinin tahdit
olunman, muayyen bir müddet
için münhalâta yeni memur a -

Immaman da kararlasttrtlmtş -
tır. Heyeti Vekile bundan başka
devlet sarfiyatınt da tahdit e -
decektir. Tahminlere göre bazı
masrafların yapdman Vekâ -
letlere bırakılacak, bazıları da
ancak Heyeti Vektie kararile
yapılabilecektir.

Heyeti Vekilenin mevkii tat •
bikta bulunan bütçe hakkındaki

İhtikâr komîsyonunda..
Vilâyette müteşekkil komisyon dün

kahve ihtikârmın tetkikîne başladı

Şeker mes'elesi
MaHkemeve intikal

Vilâyet Mektupçusu Osman Beyin
riyasetinde müteşekkil komisyon dün -
den itibaren kahve ihtikânnı tetkika
başlamıştır.

Komisyon Ticaret Odasmda çalış -
maktadır. Dün Ticaret Müdiriyeti U -
rafmdan isimleri bildirilen tacirler birer
birer davet edilmis, alış ve satış muame-
leleri tetkîk olnnmuştur. >

Komisyon cumartesi günü işini biti-
recektir.

Belediyenin yaptığı tetkikat
Belediye, gıdaî madde fiatlarını yük-

seltenler hakkmda tahkikat yapmak -
tadır.

Bu hususta Belediye reis muavini Nuri
Bey şu izahatı vermiştir:

«— Şeker, pirinç, kömür ve saire fi-
atlarını tetkik ediyoruz. Bu kabil esya -
nm fiatlannı gayritabiî şekilde yüksel-
tenler hakkmda şiddetle hareket oluna-
caktır.»

Diğer taraftan gaz ve benzin fiatları
üzerindeki tetkikat ta devam etmektedir.

Şeker mes'elesi mahkemede
Şeker fiatlannda ihtikâr yapıhp ya -

So>ı gunlerde fiatları yükselen ve bu hu •
susta tahkikat yapüan bir bemin satış

noktası

pılmadığı hakkında tetkikat icra eden
komisyon, mazbatasını Müddeiumumi-
liğe vermişti. Müddeiumumilik, bu maz
bata üzerine Alpullu fabrikasını mah-

— Mabadi var —

kararlan derhal tatbik oluna -
caktır.

Bir taraftan bu mesai devam
ederken diğer taraftan Malî Ko-
misyon da yaptığı tetkikat ile
meşgul olmaktadır. Komisyonuny
hemen bütün içtimalarında Ma-
liye Vekili de haztr bulunmak -
tadır. Komisyon mesaisinin da-
ha 10 gün süreceği tahmin edil-
mektedir. -

Hariciye Vekili

T. RüşKi Bey bugün Ce -
nevre'den hareket ediyor

Ankara 1 — Hariciye Vekilimiz
Tevfik Rüştü B. martın üçüncü
günü Cenevre'den hareket ede-
cektir. Tevfik Rüştü B. Bulgar
Başvekili M. Musanof f'un daveti
üzerine Sofya'da bir iki gün kal-
rnağa karar vermiştir. Bu ziyare-
tin Balkanlardaki anlaşma mes'-
elelerile alâkadar olduğu, bu me-
yanda Yunanistan ile Bulgaris -
tan arasındaki ihtilâf ların izalesi
için d« sarfı mesai edileceği tah-
min olunmaktadır.

Tevfik Bey geliyor
Tahdidi Teslihat Konf eransîn-

da murahhasımız Riyaseticumhur
KâHbi Ümumisİ Tevfik Beyin
bugün şehrimize avdetine intizar
edilmektedir.

Hem harp, hem de sulh müzakereleri

Çin ordusu yeniden "10,,
kilometre geri çekildi!
Japon'ların «Chapei» i zaptettikleri söy-

leniyor - Yeni başkumandanın beyanan

Harp~sahasına Tıar%ket eden Japon tayyarecüerinden bir grup hareketlerinden evvel

Cemiveti Akvam bir
Mütareke aktini istiyor

Kış devam edecek!.
Fatin Beye göre, 15 marta kadar so-

ğuklar şiddetini muhafaza edecek

Tütün inhisarı

Verilmiyor!

250 milyon dolar alına-
cağı tekzip ediliyor

Ankara 2 (A.A.) — Tütün tnhi -
sannm bir ecnebi grupa devri mukabi -
linde 2S0 milyon dolarlık bir avans
almacagı hakkmda bazı gazetelerde in-
tisar eden haberlerin külliyen asılsız
olduğunu Anadolu Ajansı beyana me-
zundur.

Şanghay cephesinde Japon kara,
deniz ve hava kuvvetlerinin müte •
merkiz ve kesif ateşi, Çin siperleri

ni altüst etmiş, Kiang-Sian, Vu-Sung
hattını insan barınamıyacak bir hale
getirmiştir. Çin'liler, bu iki noktayı
terkettikleri gibi gerek Mareşal
Şang-Kay-Cek kıt'aları, gerek Jene-
ral Çay kuvvetleri, ilk hattan takri-
ben on kilometre garpte kâin mevzi-
lere çekilmişlerdir. Şimdilik cephede

nisbî bir sükûn vardır. Harekâtın tarzı
inkişafı bir iki güne kadar belli ola-
caktır.

Şanghay cephesindeki yeni hâdi -
selerden biri de, Japon kuvvetleri -
nin yeni başkumandanı Jener&l
Shirakavo'nın varifeye başlamış ol-
masıdır.

Japon'lar Mançuri'de gerek harp
hareketleri, gerek şarka mahsus dip-
lomatlık usulleri sayesinde kolayhkla
ilerlemişler ve aşağı yukarı kan dök-
meden koskoca bir Mançuri'yi yani
Fransa ile Almanya kadar geniş bir
mıntakayı işgal altına almışlardı.
Fakat Şanghay'da iş o kadar kolay
olmadı. Japon'lar, bir aylık mü -
temadi gayretlerle nihayet Çin rephe-
sini biraz geri sürmeğe muvaffak o-
labildiler. İlk gelen fırka kuman •
danı değiştirildi. Yeni kuvvetlsrle be-
raber, daha büyük rütbeli bir jene-
ral kumandayı ele aldı. O da kâfi
gelmediğinden yeniden yardımcı kuv-
vetler gönderildi. Ve umura kuman-
danlığa da bir rütbe daha yüksek bir
jeneral tayin olundu. Jeneral Shira-
kavo, Japon kuvayi »eferiyesine tayin
olunan üçüncü kumandandır.

İngiliz Kent zırhlısile, Cemiyeti
Akvam salonlarında açılan sulh mü-
zakerelerine gelince, bunlann esaslı
bir neticeye vardığına ve Japonya'-
nm Şanghay'ı tahliye etmeğe razı ol-
duğuna dair bir çok haberler gel -
mektedir. Çin'liler, Şanghay'dan yir-

A lon sonra Utanbul sokaklarından intibalar: Birbirlerine tutünarak yürüyea tki
ha-nım ve kayarak düşen bir adam

Bir kaç gündenberi devam eden
kar fırtınası evvelki akşam bir den -
bire şiddetlenmiştir. Sabaha karşı tipi
halini alan kar dün öğleye kadar de-
niz münakalâtını katedecek derecede
artmışhr.

Dün sabah Adalar'a işliyen va -
ımıııııııııııımıımmııııııııımııııııııııımııııııııııııııııııııııııınııınımıı

Eğer köylü buğdayını şimdilik 5-6
kuruşa satabilirse iştira kuvvetini
kazanır, mevcut buhran azalır. bütün
piyasalarda o nisbette faaliyet başlar.

Devlet bütçesinin 30 milyon ka -
zanması ise umumî faaliyetin bu yüz-

purlar üç buçuk saat, Kadıköy ve
Boğaziçi'ne işliyen vapurlar da iki
saat kadar hareket edememişlerdir.
Hava öğleden sonra yavaş yavaş aç-
mıştır.

Liman ve Tahlisiye idarelerine fır-
(Mabadt 4 ûncü sahifede)

iimııııııııııııımııı ıııııııııııınııııııııuııııııııı ıııııııııiıııııııııııı
den sekteye uğramıyarak normal bir
şekilde inkişafını temine medar ol -
mak itibarile gene buhranı azaltır.

Bu bugün için bir taşla iki kuş vur-
mak demektir.

YUNUS NADİ

Gazi Hz. ve Suriyeüler
Halep'ten bildirüiyor: Irak Kralı

Faysal Ankara'yı ziyaretleri ve Gazi
Hz. tarafmdan kabul edümeleri mü-
nasebetile ahnan filim burada bir
kaç gün evvel gösterilmeğe başlan -
raıştır. Filmin gördüğü rağbet tahmi-
nin çok fevkindedir. Sinemada yer
bulmak imkânsız bir hal almıştır.
Halk Gazi Hz. nin perdeye akseden
resimlerini her defasmda şiddetle al-
kışlamaktadır. Hatta alkışlıyanlar a-
rasında Fransız neferlerinin de bu -
lunduğu görülmektedir. Suriye hal -
kraın Türk Cumhuriyetine ve onun
Büyük Reisine karşı gösterdiği alâka
emsalsizdir.

' " >

Nalife olmağı kuran:
Bir Meclisi Meb'usan

reisi
Meclisi Meb'usan reislerimiz-

den biri Cumhuriyet idaresini
devirip Halife olmak istiyordu.

Hilâfet peşinde koşan bu reis
kimdir ve nasıl Halife olmak
istiyordu?

Pek yakmda kendi el yazt-
larile

"Yeni 6ün,, de okuyacaksısız!

mi kilometre geri çekilmek sartile
Japonya da askerlermi geri alacak •
tır. Bunu yeni başkumandan Jenera!
Shirakavo dahi teyit etmiştir.

Oün gelen telgraflar
Harp sahasından dün gelen tel •

graflar şunlardır:
Londra 2 (A.A.) — Londra'da

Çin'lilerin bütün cephe imtidadınc*
çekilmekte olduklanna dair Tokyo**
dan mevrut resmi haberler alınnuş •
tır. Çin ordusunun ricati bu sabaK
başlamış ve Küı Chan ile San Kiang
istikametine teveccüh etmiştir.

On dokuzuncu Çin ordusınıdan ••
*ir »HiUn zabitler bu ricatîn Çin je-
neralları tarafmd.n istenilen takvfre
kıtaatınm gönderilmemesraden Den
gelmis olduğunu söylenıektedirler.

Diğer taraftan, Şanghay'a JapMİ
takviye kıtaatı çıkanlmış olduftl f
ihraç hareketi esnasında bu Inmret-
lerin hafif zayîat vermis bulund'alc •
lanna dair de reami malûmat fel >
miştir.

Cenuba doğru tevcih edilen talrvî-
ye kuvvetleri Çin'lileri mevıiletini
tahliye ve ricate icbar eyiemişler .
dir.

Çin'lilerin muntazam bir halde ve
evvelce ihzar edilmîş mevzilere çe-
kilmiş olduklan zannediliyor.

Japon'ların Chapi'i zaptettiklerrâe
dair olan haberler teyit edilmeraiştir.

Changhai 2 (A.A.) — Voosung
mıntakasının Miao Tching Tchan
mevkiinde bulunan Mareşal Tcbang-
Kai-Chek'in 88 inci fırkası bu sabah
saat 2 de 19 uncu Canton ordusunun
garbinde 10 kilometrelik bir ricati
icap ettirecek şekilde mçvzilermi
terkeylemştir.

İmtiyaz mıntakasının cenubundakî
Nantao garnizonunda bulunan Çin
kuvvetleri de ayni zamanda Chang-
hai-Hang Tcheou hattı üzerinde ricat
etmektedir.

Çin'liler, Kiansr-Wan'dan buranın
şimaü garbisinde Yang-Tche üzerinde

( Mabadi 2 inci sahifede >

Mr. Grew veda ediyor
— ^ H —

Onu teşyi ederken hakikî bir dosttan

uzaklaşmanın teessürünü hissediyoruz
Ankara 2 (Telefonla) — Hükû -

meti tarafından Tokyo sefaretine ta-
yin olunan Amerikan sefiri Mr. Grew
burada veda ziyaretlerini yapmakta-
dır. Yarın akşam Ankara'dan hare -
ket edecektir.

Falih Rıfkı Bey iHakimiyeti Mil-
liye» gazetesinde bu münasebetle bir
başmakale yazmıştır. Başmakalede
ezcümle deniyor ki:

«Mr. Grevr'i teşyi ederken hakikî
bir dosttan uzaklaşmanın derin te -
essürünü hissetmekteyiz. Büyük harp
zamanı Türk'ler aleyhine yapılan şıd-
detli ve cevapsız propagandanın bü-
tün Amerika havasmı zehirlemiş ol-
duğuna şüphe yoktur.

Mütarekenin başmda Türkiye'ye
karşı en teneffüs edilmez, en bulanık
hava o idi. Vazifelerini hükûmet ve
vatandaşlarına hakikati anlatmakta
bulan ve genç Amerika idealizminı
temsil eden Amiral Bristol ve arka -
daslarile Mr. Grew ve arkadaşları bu
haksız düşmanlığı kökünden ülip g'-
dermeğe muvaffak olmuşlardır.

Mister Grew Cenaplanna kalplerı

Imerika'nın Tokyo sefaretıne tayin edi -
len Turkiye'nin ve TurKlerin guzide dosttı

Mr. Greıc Cc ^vları

mizde asla boş kaîmıyacak olan bir
muhabbet köşesi ayırmışızdır.»

.1
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AVRUPA MEKTUPLARl :

İki aydır bahsedîlen sergi
Viyana Türk sergisi için 5 memlekette

çıkan yazılar büyük bir cilt teşkil ediyor

Viyana Türk San'at sergisinin küşat resminde hazır bulunanlar: (1) Reisicumhnr M.
Mihlas (2) Hariciye Naztrı Dr. Şuber, f3> Viyana sefirimiz Hamdı Bey. (4) Sergi reısı

Prof. Martin, (5) Tarihî Stnaat nftehasstsı Dr. Kurt Blaucusternar'dn

Viyana, şubat (Hususî) —Geçen
ayın on beşinde Viyana'da' açılan
Türk ince san'atlar sergisi hâlâ de-
vam ediyor. Sergi martin sonuna ka-
dar zairlere açık bulundurulacaktır.
Serginin Avusturya ve dolayısile Mer-
kezî Avrupa'da bıraktığı intiba pek
kuvvetlidir. Geçen sene Paris'te açı-
laJi Bizans sergisile Londra'da küsat
olunan Acem sergisine mukabil Türk
sergisinin Viyana'da tesisi bura hal-
kını pek memnun etti. Gazetelerden
biri bu Avusturya için büyük bir şe-
reftir^ diyor, sergin'" hurada acıl -
masını temin eyliven Viyana sefiri -
mize tesekkür ediyordu.

Daha açılmadan sergi icîn sütun'*'
ayıran Viyana ma*1-"'»!! geçen nvîd-
det zarfında bir cok resim ve maka-
leler neşrettiler. Radyoda ve ilmî me-
hafilde san'at tarihi mütehassısları
tarafmdan konferan«Iar verildi, pro-
jeksiyonlar gösterildi. Avrupa'da ilk
defa tesis edilen bu harsı Türk meş-
heri hakkında Macaristan, Cekos -
lovakya, Almanva, İsvicre matbnitın-
da yazılar çıktı. Biitün bunlar toplansa
büyük ciltli bir koleksiyon teşkil e-
der.

MuhteHf lisan ve kalemlerden cı -
kan bütün mütaleaların birlestiği
nokta şudur:

Türk'Ierin kçndilerine mahsus,
Avruoa ve'Asfa milletleri san'at üs-
iubuıUL tesir edecek derecede yüksek,
ntUVtâkiI ve hâVim bir san'at ve me-

Bu hususta bir fikir hâsıl etmek
îcîn son yolladıgım mektuplardaki
rnakalelere şunları da ilâve ediyo -
rum:

, «Neues Wiener Tagblatt» gazete-
sinde sergî hakkında «imdiye kadar
üç makale intîşar etti. F. A. imzalı
son bîr makalede Türk sergisi için
şöyle bîr mütalea vardır :

•- (Secession) da küşat edilen yedi
yüz senelik Türk ince san'atlar ser-
gisi karakteri itibarile zairlerine ta-
mamen yeni, cazip ve yabancı bir
üşlûba ait bir saha ar7»divor. İyi in-
tihap edilen veya tesadüfün yardımile
gayet güzel bir ahenk teşkil eden
nümunelerde kendisini başkalarından
ayıran mütemayiz hatlar ve hususi -
yetler asikârdır. Burada görülen nü-
muneler tam manasile millî eserler-
dir. Bu millî sahsivet onun genişlik ve
yükseküğindo zahirdir.

Burada görülen san'at tam mana-
sile halkî san'attır. Evvelâ h'»'lr tara-
fından ve gene halk irin, bilâhare
hükümdarların hasmet ihtivacına mu-
vafık bir eser vürude srelebilmek icin
işlenmiş, inceltilmis. tekâmül ettiril-
mis bir san'at İslâmiyet insan tas-
virini menettiği icin, bazı el yazma-
larında görülen minyatür resimler
müstesna olmak üzere. bu ciheta *it
san'at kudret ve kabiliyeti, açık ?atıh-
lan tezyinî bir şekilde imlâ etmek sa-
hasında inkişaf etmistir. Türk tezyinî
san'atı, Arap ve Acpm tezyînatı ya -
nınHa kendine man«us karaktclstik
mevki ve hususiyetin" pek bariz bir
surette muhafaza ve ilâ etmektedîr.
Arao san'atı heroi1*- »tılean- cani'dır.
Acem san'atı, eöze hos fförüneh fa-
kat daha az ciddî, zengîn ve fakat
havaî bîr fantazi tasıyan, kücük ve
dağınık sekîlleri tercih eden ve on -
ları birbirine raptetmeğe calışan bir
san'attır. Buna mukabil Türk san'a -
tmda sakin bîr manzara, hayret ve
t*kdird*>n mütevellit bîr huzur, iradei

karşı teslimiyet arzeden bu-
beraber mütekâsif ve hâkim

bir kudret hükümrandır.

Bunu bîz daha vazih olarak Türk
halısında görebilirîz. Ancak bu neti-
ceyi îstirliSl edeMlmek îçin onun <» *,-
tiflerini dikkatli ve dosrru okumak ve
te/sir etmek lâzımdır- Onu büyük bir
sabırla tetkik ve müşahede altına al-
mak, renklerin imtizacını, ahenk ve-
ya tezadını, mevzun motiflerinin ruhî
tesiratını manen yaşamak icap eder.
Bu eserin musikiyî andıran tesiratı
işte ancak o zaman bihakkın tecelli
eder. Bence o temaşagerleri üzerinde
muayyen ruhî tesîrler bırakmak icîrı

yaratılmıştır. Türk halısını Acena'in-
kinden ayıran nokta onun azametü
c:ddiyati az cok melânkolik vekarı-
dır. Meselâ burada koyu atesin, de-
rin ve tok bir şarap kırmızılığı. altına
yaklaşan kehrib^î bir sarılık solgun
ve hasta bir mavilmin yanında yosun-
lu yorgun bir yesil, uçan bir mavi
görülüyor. Türk-balısı, bir dıvar ziy-
neti veya bir tefris aleti olmaktan
ziyade ruhun bir :fade vasıtasıdır.
Burada cidden mefkûrevî. «ixnet ve
müzeyyenatı_bir!,es*.'!"eniam bir vah.
det husule getirilmistir. Türk hahsı,
her zaman ve her devirdeJbilâkaydü
sart vazifes-ni yapmıştı--_SulHu sever
goVebe kavim onu cadırında kullan -
mış; muharip Selçuk ve Osmanlı
Türk'leri ise ona daha ziyade ihti -
yaç messetmişlerdir.

Bu güzel sergide pazarları doldu-
ran bir sürü ihracat halıları ile kat'iy-
yen kıyas kabul etmiyen emsalsiz ve
cidden nadide saheserler görülüyor.
İsıanbul'da Türk ve İslâm müzesin-
den getirüen Selçuk'lara ait halı. mü-
tehassıslarınca en »-ki bir parçadır:
Mavi zemin üzerine mavî parca ise
cok sahhar bir eser. Burada işlenen
Türk yazıları. bize kitabelerin san'at-
la nasıl tezyinî bir sekilde imtizaç et-
tiğini göstersyor. Viyana'Iı halı me -
raklısı bazı zevatın teshir edilmek ü-
zere verdikleri 16 ve 17 inci asra ait
Uşak halıları da cidden emsalsiz nü-
munelerdir. Burada pöze carnan sey,
bildiğimiz tezgâh san'atı, kazanç va-
sıtası değil. hakikaten mütekâmil be-
diî bir san'at, bir fantazidir.

Duvar cinüf»"! ve çiniden mamul
diğer eşya, esliha ve saire, bütün
bunlar mevzuun karakterine göre mu-
ayyen tezvinî bir üslûba malik. Bun-
lar da taklidî müstear bir üslûp değil
hakikî, asil bir tezyin san'atı göze
carpıyor. Silâhlarm islemeleri, altın
suyu vermek, tezhio san'atının üsta-
dane bir tarzını temsil ediyor. Bir cok
nümunelerde Rönesansı hatırlatan
seküler manzur oluyor. Fakat sunu da
sövlivelim ki Rönesans bu nevi mo -
tifleri Şarktan almıştır. Bunun aksini

iddia etmek hakikat? înkâr demek-
tir. Bu esyalarm hangisine bakılsa
doyulmıyan başka bir ffüzellik göze
carpıvor. Mucizel^r cok ve büyük. >

Reischpost gazetesinin kânunusa-
nide cıkan bir makalesinden:

<• Bu eserVri» Tiirk'ü»> eöçebelik
hayatından cıkıp yüksek bir san'at
yaratmak kabiliyetine yükseldiğîni
ve bunu muhafaza ettiğini görmek
mümkün olacaktır. Silâh, çadır, halı,
Selcuk'Iarın birinci san'at devrine
11-13 üncü asra ait nümuneleri gös-
terîr.

Türk'Ier ise 15 inci asırdan itiba-
ren seh'r san'atına atılmıs ve bu va-
dide çok nefis madenî eşya, çini ve
çiniden mamul ev e^vası. miivatür ve
mensucat imal etmîşlerdir. Bu eser-
lerin ihtiva ettiği san'at nazari dik-
kate almdığı takdirde bunların bir
cok defalar AvruDa ince san'atına ic-
rayi tesir etmiş oldu^u görülür. Tür-
kiye'nin Asya ile Avrupa arasında
bulımıtıs.sı k«*nj:-îne. hv ikî kıt'a sa-
kinlerinin san'atla---1! birbirîne ta -
nıttırmak eibî mutavas««t'ık m°vki ve
rolünü izafe etmistir. Barock dev -
rinde bu iki san'at nvntakası arasın-
da mütekabil bir san'at mübadelesi
viicut bulduğu sabitt>>-.

Türk san'atına ait asar arasında
ikinci Sultan Beyazıt ve Sultan Sü -
levman'a ait libaslar nesiç ve bediî
san'at noktaî nazarmdan fevkalâde
b;~ kıvmeti haizdiv. Bu ese»-ler bize
sunu i«bat e*î*»f TiL-k'ler fantastik
hikâyelerden sarfı nazar, asırlardan-

berî bize telkin edildi?î veçhile îsti-
lâcı. muharip, göçebe bir halk de -
ğ-iMir. Bilâkis oniarm bu v^k^ek ve
cidden mümtaz .«an'at'aırı Türk mil-
letinin tamamen Avrupa milletleri gi-
bi yük«»k ve medenî kavim oldupunu
îsbatla ka'mamıs. a""? zamanda Av-
rupa incp san'atına hulûl ederek ona
yeni motifler vermi«tir.

M. AZİZ

Günün eğlencesi

Dünkü bilmecenin hailedilmiş
şekli

1 — LÂNE, 2 - ERKEN, 3 - HA -
NE, 4 - IRAT, 5 - SELÂM, 6 - TAN-
RI, 7 - AVCI, 8 - NAKIL.

(LEHİSTAN)

Bugünkü bilmece
A. A, AR, CAR, Cİ, DAM, OEV, I

DIM, HIR, İN, KA, KUV, LET, MA, \
NE, RÜ, VET, YA.

Yukarıdaki hece- 1 —
leri ikişer ikişer 2 — ....
yanyana getirip a - 3 —
şağıdaki tariflere 4 — ...
göre birer kelime 5 —
teşkil ettiğiniz tak - 6 — ....
dirde, baş harfleri 7 — ....
yukarrdan aşağı o - 8 —
kununca: 9 — ....

BİR MEMLEKET İSMİ
Meydana çıkacaktır.
1 — Hükûmet; 2 - İnsan; 3 - Bü<

yük ırmak; 4 - Sedeften çıkar; 5 -
Bir kardeş millet; 6 - Sırt; 7 - Duş
8 - Güç; 9 - Yürürken atılan şey.

Viyana'da beynelmilel
Bir keman müsabakası

Viyana'da 5 hazirandan 19 haziran
tarihine kadar devam edecek olan
musiki şenlikleri esnasında bir de
beynelmilel şarkı ve keman müsa -
bakası yapılacaktır

Müsabakanın .iüri heyeti riyasetine
Viyana Opera tiyatrosu müdürü M. Kle-
mens Krauss întihap edilmistir. Jüri
heyetini beynelmilel şöhret kazanmış
san'atkârlar teşkil eyliyeceklerdir.
Müsabakada birinciliğî kazanan
san'atkâra 5000 şilin, ikinci mükâfatı
kazanan iki kişiyi üçer bin beşer yüz
şilin, ücüncü mükâfatı kazanan dört
kişiye ikişer bin şilin mükâfat verî-
lecektir.

Avusturya sefareti müsabakaya iş-
tirak edeceklere fazla tafsilât ver -
meğe amade olduğunu bildirmekte-
dir.

Romanya - Lehistan
Vorşova 2 (A.A.) — Harbiye Na-

zırı Mareşal Pilsudski, Bükreş'e grt-
mek üzere Varşova'dan müfarakat
etmistir. Mumaileyh orada 16 ıncı
piyade alaymın fahrî kumandanlı •
ğını deruhde edecektir.

Mareşala bir doktor, miralay
Woiczryski, yüzbaşı Lepecki refakat
etmektedir. ^ x -

ispanya musevileri ~
Madrit 2 (A.A.) — Müsevi telgraf

ajansı bildiriyor:
Hükûmet tarafından içtimaa davet

edilmiş olan tspanya musevileri kon-
feransı iki gün içtima ettikten sonra
mesaisine nihayet vermiştir.

Maarif Nazırı M. Los Rios, bir nu-
tuk irat ederek İspanya müsevilerinin
vaziyetlerini ve İspanya'ya avdetleri
hnkânını mahallinde tetkik etmek ü-
zere Balkan memleketlerine hususî
bir komisyon gönderilmesini tekJif
eylemiştir.

Hindistan'da tevkifat
Bombay 2 (A.A.) — Doktor Zirvaj

Metha ile Yuvarlak masa konferan •
sına murahhas olarak gitmiş olan oğ-
lu Sir Mehta ve zevcesi tevkif edil -
mişlerdir. Bunlar, Londra seyahati
esnasında Gandi'ye refakat etmişler-
di.

Kendileri Hint hükûmeti taraîın -
dan neşredilmiş olan hususî emirna-
meler mucibince tevkif edilmişlerdir.

İhtikâr komisyonunda..
( Birinci sahifeden mobait )

kemeye sevketmiştir. AIpullu fabrikası,
pahalıya şeker sattığından değil, Trak-
ya'ya aynlan şekerleri niçin daha evvel
piyasaya çıkarmamış olduğundan it -
ham edilmektedir. Halbuki şirket bu
hususta hükûmetle mevcut mukaveleye
riayet mecburiyetinde olduğunu beyan
etmektedir.

İhtikârla mücadele kanununa naza-
ran, ihtikâr yapmakla maznun olanlann
muhakemeleri, sür'ati temin için, sulh
ceza mahkemelerinde görülecektir.

AIpullu Şeker fabrikasına ait dava
evrakı da Sultanahmet birinci sulh ceza
mahkemesine tevdi edilmistir. Muhake-
meye bugün öğleden sonra saat bir bu-
çukta başlanacaktır. Fabrika müdürü
Hayri Bey Avrupa'da olduğundan fab-
rikanın mümessili sıfatile miidür mu •
avini Haydar Bey mahkemeye davet
olunmuştur.

AIpullu Şeker fabrikasım, mah -
kemede iki avukat müdafaa edecektir.

İhtikâr yaptıkları iddia olunan di •
ğer şeker tacirleri hakkındaki mazbata
henüz Müddeiumumiliğe gelmemiştir.

Galatasaray Kulübii aile ziya-
feti bu perşembe günii

Galatasaray Kulübii reisliğinden:
Her sene bayramın birinci günü

verilmesi mutat olan Galatasaray ai-
lesi aksam yemeği martin üçiincü per-
şembe günü akşamma tehir edilmis-
tir. Her hangi bir yanlıslığa mahal
kalmamak için keyfiyet bir kere da-
ha flân olunur.

İhtikâr komisyonunda...
- M ^ ^ > — •

Vilâyette müteşekkil komisyon dün

kahve ihtikârınm tetkikine basladı
( Birinci sahifeden mabait )

tına yüzünden bir kaza vuku buldu-
ğuna dair hiç bir haber gelmemistir.
Yalnız Yunan bandıralı Leandros is-
minde bir vapur Gelibolu civarında
karaya oturmuş ve henüz kurtarıla-
mamıstır.

Fatin Beyin beyanatı
Kandilli Rasatanesi Müdürü Fatin

Bey hava vaziyeti hakkında gazete-
cilere şu beyanatta bulunmuştur:

«— Havaların bu kadar şiddetli
geçmesini biz de hayretle karsılıyo-
ruz. İstanbul 25 senedenberi böyle
soğuk ve kar görmemiştir. Yaptığı -
mız tahminlere göre kıs 15 marta
kadar sürecektir. Karın bir hafta ka-
dar fasıla ile tekrar yağmağa başlı-
yacağı zannedilebilir.

Kışın bu kadar şiddetli olmasının
sebebini henüz tahmin edemiyoruz.
Martin on beşinden sonra karı yağ -
murların takip etmesi muhtemeldir. •
Odun fiatları yiizde yüz arttt

Bir kaç gündenberi havaların fır-
tınalı ve karh gitmesi yüzünden şeh-
re hariçten odun ve kömür gelmediği
cihetle odun fiatları yüzde yüz nis-
betinde fırlamıştır. Evvolce meşe o-
dununun beher çekisi kayıkta (180),
depoda (240) kuruşa satılmakta iken
depolarda altı liraya satılmaktadır.

bu fiatlar bugün kayıkta 320 kuruşa,
depolarda altı liraya satılmaHadır.
Fmdıkh ve Kabataş ile Haliç, Kum-
kapı ve Yenikapı'daki odun depola-
rında geçen sene stokundan bir dir-
hem odun kalmamıştır. Trakya'dan
ve Karadeniz'den odun gelmediği
cihetle piyasada Yalova ve sevahi -
lindeki ormanlardan getirilen ıslak
ve gürgenle karısık odunlar satı! -
maktadır. Mahalle arasmdaki pera-
kendecilerin okkası üç buçuk kuruşa
odun sattıkları görülmektedir.

Kömür mes'elesine gelince, sehir-
de mangal kömiirü de azalmıştır.
Memlekette bir kok kömürü buhra-
nı da devam etmektedir. Yerli kok
kömürleri arzu edildiği nisbette bu-
Iunamamaktadır.

Muğla'da havalar
Muğla 2 (A.A.) — Muğla'yı çe -

viren Yılan'h ve Göktepe gibi yük.sek
dağlara külliyetli kar düşmüstür. Ge-
lip gitme müşkülâtla yaoılmaktadır.
Havalar vilâyet dahilinde baharı an-
dırır derecede mutedil gitmektedir.
Her tarafta bademler ciçek açmıştır.

Muğla 2 (A.A.) — Son günlerdeki
soğuklar bütün fidanları yüzde alt-
mış hasara uğratmıştır. Zürra yeni -
den fidan yetiştirmek için çalışmak-
tadır.

Suriy'ede karışıklıklar
Adana 1 — Şam'da bütün mağaza

ve dükkânlar ağır cezalara mahkûm
edilen talebeler hakkındaki kararları
protesto için kapalı tutulmakta, orta
mektep talebeleri üç gündür mektep-
lerine gönderilmemektedir. Bir çok
kimseler tevkif edilmistir. Sokaklar-
da devriyeler gezmektedir. Halep'te
hükûmet aleyhinde duvarlara yapış-
tırılan beyannameler toplattırılmış,
altı talebe tevkif edilmistir.

Yeni teşviki sanayi projesi
Ankara 2 (Telefonla) — İktisat

Vekâletindeki komisyon yeni hazır-
lanan teşviki sanayi projesinin esas-
larını tesbH etmistir. Projeye bi! -
hassa mevadı iptidaiyenin memleke-
timizde yetiştirilmesi için himayekâr
ahkâmı konulmuştur.

Almanya'da yeni bir teşekkül
Berlin 2 (A.A.) — Komünist ve

müfritlerin umumî sükûn ve intiza-
mı tehlikeye koyacak vaziyetler ih -
das eylemeleri hasebile garbî Al -
manya hıristiyanları sendikası yıkıl-
maz cephe teşkilâtına ve umumiyet
itibarile cumhuriyetin bütün müdafi-
Ierile iştirak eylemeğe karar vermiş-
lerdir. Bu suretle kurulan yeni te -
şekkül halk cephesi unvanını aîmıştır.

Macar meclisi kanatıldı
Peşte 2 (A.A.) — Meb'usan mec-

lisi hükûmet naibinin bir kararname-
sile 31 marta kadar tatil edilmistir.
Bu tedbiri istilzam eden şey hükû-
metin en mühim ve mübrem iktisadî
ve malî mes'eleleri sükûn îçinde hal
arzusunda bulunmasıdır.

ROMATiZMA AGR1LARINI KESTiRiNiZ
Ağnyan adaleieri ge\şetroek ve iltisaka uğramış mafsalları Vu -

muşatmak ve ağnyı ızale etmek için hemen Sloan mahlûlünu kuî
lanınız. Derhal ensicenin içine nufuz ederek iltihabı tahfıf has-

sasiyeti ve sertlikle agnyı izale eder. Romatizmadan muz '-
tarip binlerce kişi Sloan mahlûlünu kullanarak Jyıleşmı>-

lerdir. Romatizma. lumbago (bel ağrısı) siyatik (vecai
vereki) sırt ağnları. burkulma, bere ve sair adale

ağnlanna karşı Sloan mahlûlıinu kulJanınız

SLOAN'S LIXIMENT
— Agrllari Keser

Türkçe - sesli - sözlö şarkılı

KAÇAKÇILAR
Nezih ve samimî bîr aşkın namütenahi ihtiras çemberleri ara -
sında gayesine nasıl erdiğini gösteriyor. KAÇAKÇILAR ayni
zamanda aşkına çılgın bir sür'atle kavuşmak ihtiyacından do-
ğan kanlı ihtirasları ve saf, temiz insanların sükûnuna giren
hırsın ne dehşetli yekûnlarla bittiğini devamlı hararet ve heye-
canlarla gösteren yegâne filimdir. KAÇAKÇILAR yalnız
Türk filmi olarak değil cihanşümul şöhretleri bulunan VİYANA
OPERETLERÎ ayarında yükselen DARÜLBEDAYİ artistle -
rinin büyük sâyilerile de çok rauvaffak olmuştur. KAÇAKÇILARj
filmi her gün 2 - 4 - 6 ve gece saat 9,5 ta

y\ I p* j^ f 1 ^ AL D sinemasında gösterilecektir.

Bugün M i L L t sinemada
Zengin program. bu senenin en çok beğenilen filimlerden

ANNY ŞOFöR
sevimli artist ANNY ONDRA tarafından temsil edilen
şen, şuh, eğlenceli, sözlii ve şarkıll büyük operet.

SULTANI AŞK
Binbirgece masallarından iktibasen yapılan tekmili

RENKLİ büyük Şark Filmi

SOGüKLAR VE KARL1 HAVALAR
A R T i S T i K S i N E M A S I N ü A

gosterilmekte olan
Ç I L G I N O U L

Sozlii ve şarkıb cazip ve mukemmel filmini gormek için size bir mânı
teşkil ettnemelidir.

Dilber GLORIA SVVANSON zevlr ve neş"e saçan bu filimde fevkalâde ve
şayanı hayret tuvaletler giymektedir.

Yannk'i cuma: saat 1030 da matine. umumî duhuliye 25 kuruş.

Bu akşamki program
İSTANBUL: 1200 m.

18 Gramofon - 19,30 Bedayii musikiye
heyeti tarafından saz - 20,30 Darülfünun
terbıye müderrısı Ismaıl Hakkı Beytn kon-
feransı - 21 Alaturka ikinci kısım saz:
fNebıloğlu Hakkı B tarafından) - 22
Stodyo orkestrası.

BERLİN: 1635 m.
18,35 Mıkropların keşfi ıkonferans) -

19,40 Piyano konseri - 20,25 Dans musi -
kisı - 22,05 Havadisler - 22 15 Bir radyo
piyesi - 23 35 Havadisler ve konser.

VİYANA: 517 m.
17,05 Fransızca musahabe - 19,20 İs -

tatistıklere göre kadın ve erkek - 20 35
Havadisler - 20 45 Konser - 21.45 Radyo
tefrıkası - 22.15 Hayden'in bir kuarteti -
23 20 Konser.

BUDAPESTE: 550 m.
20,40 Askeri mızıka konseri - 21 05 Şar-

kılar - 2140 Bir temsil - 23,25 Kuartet
konseri - 24 25 Dans musıkisi.

ROMA: 441 m.
1810 Cocuklar icin - 18,35 ŞarkıJar -

18,50 Orkestra konseri - 21.50 San Kar -
Iov tiyatrosundan nakil - 21,50 Orkestra.

VARSOVA: 1411 m.
18 40 Şarkılar - 19 55 Muhtelif - 21 "ÎO

Ak=am konseri - 23,15 Gramofon - 23 35
Dans musikisi

BÜKREŞ: 394 m.
19,15 Orkestra - 20 05 San'at ve musi -

ki fkonferpns) - 20,45 Gıamofon - 21 05
Şarkılar - 21 25 Senfonik konser - 21 55
Konferans - 22 15 Senfonik konserin ma-
badı - 22 50 Havadisler.

BELGRAT: 431 m.
20 35 Orkestra - 21 35 Jubljana'dan na-

kıl - 22 35 Havadisler ve Sıgan musikisi.

MARUF BİR İSİM JOHANN STRAUSS
MEŞHUR BİR REJİSÖR CARL LAMAC
TANINMIŞ BİR OPERET Y A R A S A

(La Chauve - Souris)
2 KOPYA OLARAK: FRANSIZCA ve ALMANCA

HATIRDATUTULACAKBİRTARİJL9M^

Bir batında dört çocuk!
Kavala'da bir tütün imalâtanesin-

de çalışan eksper Süleyman Nesim E-
fendinin zevcesi bir batında dört ço-
cuk doğurmuştur. Çocukların üçü
hayattadır. Biri ölü olarak doğmuş-
tur.

/MACERALflRI

y*4 SÖZLÜ-ŞflRKILlj

Hu akşamdan itibaren saat 9.30 ta

M A J i K'te

GLORYA
sinemasında

Bu akşam saat 21,30 da
sinema ve

Münir Nurettin
K O N S E R İ

Program: Yeni ve müntahap
eserlerle geçen konserlerde çok
muvaffakiyet kazanan bazı e-
serler ithal edilmistir. Yerle -
rin evvelden temin edilmesi
rica olunur.
Fiatlar: 75 - 100 - 150 - 200
800 ve 1000 kurustur.

ÎSTANBUL BELEDİYESİ
Darülbedayi Temsilleri

Bugun akşam İsîdnbul Belediıjcsi
saat 21.30 da

YALOVA
TüRKÜSÜ

Musikilı kotntdi

Bestekân: Hasan
Ferit Bey

ıNakili: L Galip Bey
Fiatlarda zam yoktur.

Yakında: KAFATASI, kafatası, kafatası

Raşit Rıza tiyatrosu
Bugün akşam saat 21,30 da

Bahar Hastalığı
Vodvıl 3 perde. Yazan: Reşat Nuri B
Zabitana, muallımlere Te talebeye

50 duhuliye 30 kurug
Yakmda: O T I L U

Orijinal Boyut : 13 * 18 cm


