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Cumhuriyet
ütaeşi Nasıl Tevzin Edilecek ?..

•a

Mushası ber yerde

5 Kuruştur s?
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Malî Komisyon Reisi, vasıl olunan
I neticeleri, bugün F. da izah edecek

Malî ve iktisadî
Vaziyetin tetkiki

Ankara: 21 şubat (Başmuharri -
rimizden) — Yeni bütçenin tanzi-
mine mukaddeme ve esas olmak ü-
zere hükûmet malî ve iktisadî vazi-
yetin büyük bir fırka encümeninde
tetkik olunmasını muvafık bulmuş
ve bu encümen bu mühim mevzu üze-
rinde çahsmağa da başlamıstır. Dün-
ya bubranından naütevellit ahvalin
fevkalâdeliği önünde hükûmetin ve
Fırkanın ihtiyar ettiği bu hareket
tarzı bize istiklâl cidali günlerimiz-
deki mesai usulümÜ7Ü hatırlatıyor.
Teşriî ve icraî salâhiyetleri esasen
meclisin sinesinde toplıyan Türk teş-
kilâti esasiyesi kendisine en kat'î şe-
killerini veren en son tadil ve tan -
ziminde dahi o tarihî hüviyetini mu-
hafaza etmiştir. Zâhırde bütçenin
tanziminden evvel hükûmetin kendi
Fırkasından rey ve mütalea almak is-
temiş olmasından ibaret gibi görünen
son muamele hakikatte hükûmetle
Fırkasının ve Meclisin başka memle-
ketlere nisbetle daha çok sıkı ve da-
faa çok samimî bir mesai teşriki ruh
ve zihniyetine malik olduklarını gös-
terir. Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyetine müstenit millet
teşkilâtımn Ankara'da ilk topladığı
raeclis kendi önündeki davanın bü-
yüklüğünden ilham alarak müşkül
ve hayati davalarda bütün milletin
elbirliği etmesini âmir olan bu esası
bir aazariye olarak değil filî bir ha-
kikat olarak kurmustu. Şimdi içinde
bulunduğumuz ahval, istiklâl cidali
senelerîmn hay*t ve memat ara»mtL«
daJgalanan zorluklarına asla makis
olmamakla beraber gene az çok
müşkülâtla mahmul olmaktan da hali
değildir. Ancak Ismet Paşanın zekâ
ve samimiyetinden doğan bir hamle
fle vaziyet üzerinde ber şeyden evvel
hükûmetle Fırkanın müşterek ve
ciddî bir tetkikine müracaat edilmis
olması şüphesiz önümüzdeki müs -
külâtin en sağlam hal çarelerinin
bulunmasını temine kifayet edecek-
tir.

Henüz nelerden ibaret olacağını
bilmediğimiz bu hal çarelerinin bu-
günden yarına bizi bütün zorluklar-
dan azade bir cennet hayatına ka-
vuşturabileceği gibi bir hayale ka-
pılmağa mahal yoktur. Bizce bu hal
çarelerinin mahiyet ve ehemmiyeti
millet ve memlekete temin ed<»ce -
ği selâmet ve emniyette tecelli ede-
bilir. Bütün dünya milletleri büyük
»ir buhranın kasıp kavuran müşkülleri
îçinde çıpınıp duruyorlar. Nisbetle
daha çok iyi vaziyette olmakia bera-
ber bizim de bu nevi müşküllerden
yeryer ve derece derece müteessir
bulunduğumuz çok meydanda bir ha-
kikattir. Mes'ele bu müskül zaman-
ları devletçe ve milletçe selâmetle
ve emniyetle atlatmaktadır. Işte ça-
resi bulunacak vaziyet budur, ve bu-
lunacak çarenin mahiyet ve istika -
meti de böyle bir yoldur.

Müşkülâtı iktiham edebilmek için
her şeyden evvel hakikî vaziyetin
mümkün olduğu kadar herkes ta -
rafından denilebilecek bir şümul ve
ihata ile iyi ve açık bilinmesine ih-
tiyaç vardır. Ancak bu takdirdedir ki
halin icap ettirdiği tedbirler azamî
tesirlerile iyi neticeler verebilir. Biz
istiklâl cidalme adeta bir nefersiz,
bir santimsiz denilecek bir nwhnı-
miyet ve memleketin şurasım burasını
düşmanlarm işgal ettiği bir felâket
îçinde başlamıştık. O yokluktan bir
varlık ve o perişanlıktan bir zafer
çıkaran kudret hükûmetle milletin
elele vererek bir kütle gibi çalışma-
smdan neş'et etmişti. Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ilk tanzim ettiği
bütçe yalnız 52 milyon liralık bir
bütçe idi, ve bu bütçenin ilk tahak-
kuk miktarları hiç şüphe yok ki o
mütevazi rakamı doldurmaktan da
âciz kalmıştı. Buna rağmen muvaffak
olduk, ve bilâhare bütçemizin 222
milyona kadar yükseldiği seneler de
oldu. Ve biz hâlâ o kanaatteyiz ki
bu memleketin bütçesinin 500 mil-
yona çıktığını göreceğimiz seneler
de gelecektir, ve bu seneler uzakta
da değildir. O halde bu sene meselâ
yalnız 160 milyon liralık bir bütçe
yapacaksak bunun müstesna ve ge-
çici bir fevkadelik olduğunda füphe

Çin Japon harbi devam edyior

Çinli'ler Japon ileri
hareketini durdurdular

Çin'lilerin gösterdiği mukavemet kar-

şısında Japon lar bile hayret ediyor

Çin'liler bir senelik
Harp hazırlığı yapıyorlar

Londra, 22 (A. A.)—Changhay'dan
Reuter ajansuıa bildiriliyor:

Tachang mmtakasından hareket et-
mekte olan Japon kuvvetleri kesif bir.
çapraz ateşöe himaye olunarak yavaş
yavaş Kiangoau sahillerine doğru fler-
lemektedirler. Japonlar imtiyaz mınta-
kasına yaklasıyorlar. Bu hareketle ayni
zamanda olarak Chapei'de faaliyet baş-
lamiffar. Bu faaliyet bilhassa beynelmi-
lel imtiyaz rruntakasının şimal demiryolu
mevkii yakımnda daha fazla mıişahede
olunmaktadır.

Burada tabiye edilmis olan Çin top-
çuları, Sze - Tchouan yolu üzerindeki
Japon mevzilerini siddetle topa tutmus-
lar ve bu sabah mahalli mezkûrdaki ec-
nebilere ait 15 evin yanraasma sebep
olmuslardır. Çin nişancılan mıntakanın
tabiî manialanndan istifade etmekte ve

(MObadi 4 uncv. sahifede) ]
iŞanghay) z topa tutan Japon Amiralîârı
s Nakatnora ve Yamanaşt

Vapurcuların davası
Gümrük idaresinin icraen yapmak

istediği tahsilât durdurulacak
Vapurcular Ankara'ya bir heyet gönderiyorlar

Vapurcular ta-
rafından Güm-
rük Başmüdi -
riyeti aleyhine
açılan dava
tahkikat hâ -
kimliğince tet -
kik edilmekte -
dir.

Vapurcular,
keyfiyetin bir
neticeye raptı -
na kadar Güm-
rük idaresinin
tahsili
kanunu

emval
muci - Vapurcular davastnt rüyet edecek olan beşîncî

IMabadi 2 inci sahijede) hukuk mahkemesi
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yoktur. lşte bu fevkalâdeliği bütün
milletçe üzerinde elbirliği edilmis bir
uyamklık içinde geçirebilmekliğimiz
lâzımdır.

Bütün dünyanın içinde yüzdüğü
müşkülâttan memleketimize babet
eden mikatrını hepimiz hissediyoruz.
Eğer vaziyetin hakikî bilgisile ten-
vir edilmezse bu his bitip tükenmez
bir teessür membaı clabilir. Halbuki
hiç bir derde ağlamakla çare bulun-
maz. Dert karşısında devayı keş •
fetmek ve o acı ilâcı içerken diş -
lerini sıkmağı bilmek lâzımdır. O
zaman hastalık merhalesi selâmet ve
emniyetle geçirilebilir ve nihayet
şifanın gülen ve güldüren safhasına
varılabilir.

Zâhirde bizden dahe iyi olması lâ-
zım gelir gibi görünen bir takım mem-
leketler sayılabilir ki içinde bulun -
dukları buhranın verdiği kargaşa -
hkla adeta harita ve puslayı kay •
betmişe benziyorlar. Bazı memleket-
Ier moratoryom ilân etmişlerdir. Tuna
boyundaki memleketlerden memur •
lanna iki, üç aydır para veremiyen-
leri var. Biz hamdolsun bu hale düş-
mekten uzak bulunuyoruz, ve alına-
cak tedbirlerm isabeti sayesinde hic
bir zaman da o hale düsmiyeceğiz.
Eğer o hale düşmemekliğimiz için
bazı fedakârlıklar ihtiyar etmekliği-
naiz lâzım geliyorsa onları ihtiyar et-
mekte tereddüt etmiyeceğiz, tek o
hale düşmiyelim diye. Ne olursa ol-
«un hakikat sudur ki aziz Türkiye

vatanı kendi sinesinde yaşıyan ço •
cuklarını açlıktan öldürmiyecek mü-
barek bir memlekettir. Icap ederse
yalnız bulgur pilâvma kaşık ataca-
ğız, f akat namerde muhtaç olmadan
ayakta duracağız.

Hayatımızda sıkıntılar yok değil.
Bütün dünya buhran ateşlerile kav-
rulurken bizim de az çok sıkmtılara

katlanmamaklığımız garip olurdu. Fa-
kat muvakkat olduğu muhakkak bu-
Iunan bu sıkıntılarm bizim için müh-
lik olmadığına şüphe yoktur. Elverir
ki vaziyeti iyi bilelim ve bu az çok
müskül vaziyette nasıl yaşıyacağı -
mıza karar vermiş bulunahm.

Tekrar ediyoruz ki biz daha dün
istiklâl cidalini şimdikinden bin
kat, yüz bin kat daha müş -
kül ve daha ağır şerait için-
de geçirmiş bir milletiz. Şimdiki mu-
vakkat zor vaziyeti elbette istiklâl
cidali zamanının hayatına nisbetle
daha kolay, daha kat'î bir emniyetle
geçirebiliriz. Bunun için vaziyetin
hakikî mahiyeti evvelâ Fırka ve Mec-
lisle hükûmet arasında iyice tayin
ve tesbit olunmak, sonra bütün mil-
letçe de bu suretle kavramlmak lâ-
zımdır. Basvekilin ihtiyar ettiği yol
yeni Türkiye'nin esas an'anesine mu-
tabık olan işte böyle bir yoldur. Biz
vaziyeti böyle görüyor, böyle seziyor
ve bunun için de bu hatti hareketin
tam isabetinden pek ziyade memnnn
bulunuyoruz.

YUNUS NADl
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nasıl

Tevzin edilecek?]
Malî komisyonun ilk,
vâsıl olduğu netice

Ankara 22 (Telefonla) — Afa-
K komisyon bugün de tetkikatına
devam etti. Komisyon azasmdan
vâsıl olduklan neticeler hakktndaı
malûmat almak kabil değildir.

Varidat 145 milyon
Söylendiğine gore komisyon büt-

çenin varidat kısmım tesbit etmiş,
tahsil olunacak miktartn 145 mil-
yona yakın bulunacağt neticesine
varmıştır. Bütçenin masraf kısmı
da bu yekûna göre hazırlana -
caktır.

Bu suretle bütçede geçen seneyej
nazaran yeniden 41 milyon lira -
lık tasarruf yapmak, veya bunu
doldurmak için yeni mükellefiyet-
Ier ihdas etmek lâzım gelmekte-
dir.

Barem fadil mi edilecek
Komisyon hâlen bütçeyi tevzin

mes'elesile mesgul olmaktadır.
Rtvayetler muhteliftir. Bunlara na-\
zaran bütçe masraflannda asgaril
tasarruf yapılacaktır. Elyevm bun-\
ların ne gibi seyler olabileceği tes-i
bit eddmektedir. Barem kanunu-
nun tadil edileceği söylenmekte -

(Mabadt 4 uncu sahifede <

»azı Hz.
Reisicumhur Hz. dün Dolmabah -

çe sarayındaki hususî dairelerinde
mesgul olmuslardır ve oğleden sonra
saat 16,30 da otomobille saraydan
harekfHe Fa{ih ve Topkapı'ya git .
mışler ve ayrii yoldan dönerek Şiş-
li'de bir cevelân yaptıktan sonra Gü-
müşsuyu yolile saraya avdet buyur -
muslardır.

Avrupa güzeli
1932 Güzellik Kralicesi

sarışın bir kızdır -

1932 Guzellik Kralicesi
edılen Danımarka güzelı

Beynebnilel Avrupa güzellik müsa-
bakasında birinciliği ve Avrupa güzellik
kıraliçesi unvanmı Danimarka güzelmin
kazandığını yazmıştık. Maalesef bu sene,
Türkiye güzellik kıraliçesinin iştirak e-
demediği bu müsabakada, Avrupa kı-
raliçesi intihap edilen Mel. Aase Clausen
19 yaşında, zarif, lâtif ve şirin bir san-
şın IciTrnıy, Evvelce iyi bir resmini der-
cedemediğimiz Avrupa güzellik kırali-
çesinin bugün yeni ve güzel bir resmini
basıyoruz.

Danimarka güzeli, resmine nazaran,
güzel ve ince bir kızdır. Garnte meshur
olan «Erkekler sarışınlan tercih ederler»
sözü bir defa daha tahakkuk etmiş ve er-
keklerden mürekkep olan hakem heyeti
altın saçlı bir sansmı tercih etmiştir.
Maamafih bir kaç senedir de muhtelif
Avrupa güzellik kıraliçelerinin ekseriyet-
le esmer olduklarını ve Paris, Amerika
müsabakalarında Avrupa ve dünya kıra-
liçeliklerini de iki üç senedir gene esmer-
lerin kazandığını söyleyelim de esmer
karielerimiz danlmasmlar!
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Tahkikat başladı

Şeker Komisyonu dün
ilk içtimamı akdetti

Komisyon azaları tahlif edildiler - tah-

Idkat perşembeye kadar bitecek
Şeker işinde

ihtikâr olup ol- ~~
madığını tetki-
ke memur ko -
misyon ilk iç-
timaını dün sa-
at dört buçukta
Vilâyette Mek -
tupçu Osman
Beyin riyasetin-
de aktetmistîr.

Komisyon Os-
man Beyle Ti-
caret Odasın •
dan Hüseyin
Sabri, Şehir
Meclisinden Ga
Iip Beylerden

mürekkeptir. j Fazl. Bey içtimadan evrel komuyo.
Kanun mucıbınce Valı muavini ' (Mabadt 4 üncü sahifede)

Şeker fıatlannda üıtıkâr oHp olmadığtnı tahkika baslıyan
komisyonun ükiçtımaından bvr mtiba

Kral Alfons İstanbuf da!
Dük Dö toleydo ismi ile seyahat eden

sakıt Kral bu sabah gelecek
Atrâa, 22 — Sakıt Ispanya kralı Al-.

fons dün buraya gelmis, kraliyet taraf-
tarlan tarafından karşılanmısnr. Kral
bugün İstanbol'a hareket ediyor.

Atina 22 (A.A.) — Sabık Ispanya
Kralı, dün sabah Pire'ye muvasatat
etmiştir. Resmî hiç bir merasim ya-
pılmamıstır. Sabık kral, mülâkat ve
beyanatta bulunmaktan istinkâf ey-
Iemektedir. Yalnız uzun müddetten-
beri Yunanistan'ı görmek arzusunu
beslemekte olduğunu söylemekle Ot-
tifa eylemiştir.

13 üncü Alphons, sabahleyin Ak-
ropoli ve asari atika müzelerini ziya-
ret etmiş, payıtahtın büyük otellerin-
den birinde öğle yemeğini yemiş ve
müteakiben Theophile Gautier va-
puruna dönmüştür. Vapur, saat 18 de
Istanbul'a hareket etmiştir.

Sakıt kral bugün geliyor
Sakit Ispanya kralı on üçüncü Alfons,

Sabt fepanya Kralı 13 uncu Alfons
bu sabah saat altada (Teofil Gotye) va-

{Mabadi 2 tncı tahıfede)
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Türkiye'de hava hatları
Amerîka'dan maruf üç mütehassıs

geldi, burada tetkikat yapacaklar...

Bir iki aya kadar memleketımizin hava yollannda gormeıniz
olan küçuk bir posta - yolcu tayyaresı modeli

melhuz

Kara tariki ile
Yolcu ve posta nakliyatı
Yakında başkyacak

Memleketimizde hava hatlarının
tesisi ve hava tarikile yolcu, posta ve
eşya nakli pek yakın bir istikbale ait
bir mes'ele halini almıştır. Hava hat
ve meydanları hakkında tetkikata
ve icraata girişilmesi maksadile bir
kaç ay hükûmetimizle Amerika'da

kâin Kürtis - Rayt havacıhk grupu
arasında aktedilen mukavelenin tat-
bikatı baslamıştır.

Bu mukavele icabı olarak Ame •
rika'dan memleketimize üç mütehas-
sıs gelmiştir. Bunlardan biri binbası
Robertson'dur ki uzun senelerden •
beri Amerika tayyarecilik ve hava
hatları işlerinde ismi pek çok işitil-
miştir.

Binbaşı Robertson Amerika ordu-
sundan tekaüt olduktan sonra sene-

( Mabadt 2 ınci sahifede )

I Üçüncü kontenjan listesinin tam met-

ni bugün bsşinci sahifemizdedir

Orijinal Boyut : 14 * 14 cm
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Akademi ve
Ressamlık münakaşası

Namık tsmail Beyin cevabı:
[Güzel San'atlar Ahademisi mü-

darü Namık İsmail Beyin ressam Ali
Sami Beye verdiği cevabın ilk kıs -
ntoıı dercetmiştik. Son kısmtnı da bu-
gün neşrediyoruz:]

Yazraızın program bahsîne hasret-
tiğiniz kısmmda şu cümlelere tesa-
düf ediyoruz. <:Paris Güzel San'atlar
mektebi resîm şubesinde asgarî (iki
iiç bin) talebc bulunur. Buna mukabil
iki resim atelyesî vardır/.

Ali Sami Bey, siz ya rakam biltni-
yorsunuz, ya bizimle eğleniyorsunuz.
Şu halde bir atelyede bin beş yüz ki-
şilik bir ordu çahşıyor demek. Biz
de bu atelyelerde çalıştık, fakat hiç
bir zaman yirm; otuz talebeden faz-
lasına tesadüf etmedik. Bugün bu
atelyelerde bu miktarın yarısını da
bulamazsınız. Sonra siz devam etti-
ğiniz mektebin kaç atelyesi olduğunu
da bilmiyorsunuz. O mektebin gale-
riden maada daimî dört resim atel-
yesi mevcuttur. Sizin zamanınızda
bu dört atelyenin hocaları şunlardı:
(Kormon), (Gabriel), (Ferrier), v«
(Humbert)..

Cevabımzda mektep mevcudundan
erkam ile bahsettiğiniz halde '-esim
atelyelerindeki talebenin mevcudunu
zikretmiyorsunuz. Mektebin dört bü- j
yük resim atelyesinde müdavim an-
cak otuz kıık talebe olduğunu, hatta
bazı atelyedeki talebe mevcudunun 1
dörtten fazla olmadığını söyliyerek: |
«Bu doğru mudur?» diyorsunuz. Bir,
müesseseyi ilır.î bir surette tenkit e- '
den bir kimsenin (diyorlar ki) ta-
birini kullanması ve böyle yanlış is -
tihbarata istinat etmesi sizce garip |
değil midir? Bîz söyliyelim: Resim
şubesinin bu seneki talebe miktarı •
(96) aslî va <65) misafir ve ınüda- '
vim talebe olmak üzere (161) dir.
Bir miktar galeri dahil olduğu halde
beş atelyeye taksim edilmiştir. :

«Resim sımflarında eskis ders- ;
leri çok mühimdir > diyorsunuz. Bu !
tavsiyenize teşekkürler ederiz. Yalnız |
biz eskisleri resim sınıflarında değil,
atelyelerinde ve ders olarak değil,
müsabaka seklinde yaptırırız. Çünkii
dünyanın hiç bir güzel san'atlar mek-
tebinde resim sınıfı yoktur. Ve e.tkis
ders olarak verilmez. Bu eskislerin
mevzularını Yunan mitolojisinden
intihap etmemizin sebebine gelince;
evvelâ Akademimizde tedris edilen
mitolojinin bu suretle tatbikatını yap-
mış oluruz, Saniyen bilmeniz icap
ettiği veçhüe resim tedrisatı çıplak
insan vücudü üzerine yapılır: ve çıp-
!ak vücut yapabilmek için bu klâsik
mevzuların intihabı her yerde bir
kaidedir. Eskisler içîn tarihimizden
mevzular vermekle Türk resim eko-
lûnun doğacağını ve san'atıınızın
millileşeceğinî zannetmek hatadir.
Bilâkis Fransız mektebi daima (es-
kis) ve (Prix de Rome) mevzuunu
mitoloiiden aiarak Fransız resîm
ekolûnu meydana çıkarmıştır. Res -
tnin, siirin, musikinin, millî olusu
mevzuunun tarihi oluşundan neş'et
etmez. Şüphesiz tarihimizin resimle ;
tesbit edilmesi lâzımdır. Fakat bunu
yapacak olan talebe değildir. >

Yeni san'at hakkındaki sözlerinizi j
gene anlıyamadım. Çünkii içlerinde
(Sezanne), (Burdelle) gibi dâhiler
bulunan bir san'atkâr kafilesine
«tavcılar, papelciler» diyen bir ressa-
mın Iisamnı aniamakta aciz duydu-
ğutnu itiraf ederim. Yalnız şunu söy-
Iiyeyim ki (Sezanne) veya (Hanri
Matisse) gibi ressam yetiştirmek bi-
zim idealimizdir. Ve bunu yapabil -
mek içindir ki talebemize akademik
değil, hakikî klâsik bir tahsil ver -
meğe çahşırız. Çallı fbrahim Bey
veya diğer bir atelye muallimi yeni
san'atı sevebilîr. Cünkü bir ressam
resmin yenisini, eskîsini değil, iyisini
sever. Fakat gerek atelye muallimleri
ve gerek yannın atelye muallimleri
olan muallim muavîni gençler ken-
dilerine düsen tedris vazifeleHnde
tamamile klâsik usulü tatbik etmek-
tedirler. Buna talebe eserleri sahîttir. j

Bundan sonra makalenizin şah -
sıma aît kısımları geliyor. Ben sizin
gibi kendimi methedecek değilim.
Bunun ne kadar gülünç ve acınacak
bir şey olduğunu sizin yazılarınızı
okuduktan sonra daha iyi anladım.
Esasen ben beynelmilel büyük bir
ressam olmak iddiasında hiç bir za-
man bulunmadım. Hocalarımdan bi-
rinin (Lovis Korintş) oluşundan ne
kadar iftihar ediyorsam, o atelyede
mesai arkadaşim iken bilâhare be -
nîm atelyemde üç sene çalıstıktan
sonra bugün Paris'te muvaffakiyet-
ler kazandığını memnuniyetle öğren-
diğimiz Sabiha Rüştü Hanımın mes-
lektaşliğından da o kadar iftihar
duymaktayım.

Yalnız henüz aklî, melekelerimi
kaybetmemiş olmama rağmen hatır-
lamadığım iki nokta vardır: Biri size
(muhterem üstadım) demiş olmarr»,
diğeri de Akademiyi size gezdirmiş
olmam. Atelyemde bir kartpostaldan
resim kopya edildiği ise sadece ya-
land-.r Y&Iais şunu size feefi

yim ki talebelerimizden yalnız Bur-
sa'lı Şefik Efendi değil, büyük tablo
veya duvar dekorları yaptığım za -
man daha bir çoklarını, büyültmek
ve eskislere nazaran tuval kapatmak
gibi yardımlarından istifade ettini.
Bu her hocanın şerefli bir mükâ -
fatıdır. Teşbihte hata olmaz derler.
Büyük Ronesans üstatlarının bile dai-
ma eserlerindc talebelerini çalıştır-
dıkları hatta (Vandik) in portreleri-
nin, çehrelerinin kendi fırçasından
çıktığı malûmdur. Bir ressam ne va-
kit resimlerini kendinden usta san'-
atkârlara yaptırırsa, o zaman mez-
mum bir hareket yapmış olur.

Makalenizin bir kaç yerinde ken-
dinizi bermutat metederken Aka -
demî atelye muallimlerimizden bazt-
larının sizi nasıl beğendiklerinden
bahsediyorsunuz. Halbuki Akademi
atelye muallimleri Güzel San'atlar
Birliği resim şubesi heyeti idareslne
dahildirler, san'atımz ve şahs.mz
hakkında ne düşündüklerini bir ma -
kale ile neşretrrişlerdir. Müsaade e-
diniz de bu hususta daha kısa yoldan
gitmiş olmak içîn kendilerine ina -
nalım.

Yazınızda evvelce ileri sürmekte
iken bu defa bahsetmediğiniz < ir çok
noktalar vardır. Anlaşılan bu lokta-
lar hakkında hata ettiğinizi kabul ve
teslrm ediyorsunuz.

Son makalenize nazaran tenkidiniz
iki noktaya inhisar ediyor. Biri, ih -
zarî sınıfın kuvvetli olmayışı, diğeri
de resim şubesinin san'atkâr yetiştir-
memesi... Şu halde sizce Akademi •
den san'atkâr yetişmesi için ihzarî
sınıfın ihdası ve takviyesi kâfi gele -
cektir. İtiraf edelim ki biz bu işi bu
kadar basit göremiyoruz. Biliyoruz
ki dünyanın hiç bir yerinde Aka -
demiler konservatuvarlar, san'atkâr
yaratmazlar. San'atkâr doğanlar bu
müesseselerde techiz edilirler, ve in-
kişaf zemini bulurlar. Fransa bir a-
sırda bir gelen (delacrox) bulmak
için on binlerce telebe yetiştirmiştir
Memleketimiz Türk san'at ekolûnü
yapacak olan böyle bir kabiliyeti bek
liyor. Belki de daha senelerce bekli-
yecektir.

Bir taraftan mevaddı iptidayie
koyup öbür taraftan mamul eşya çı
karan makineler gibi san'atkâr yetiş
tiren bir san'at mektebini henüz be
şeriyet görmemîştîr. Akademimiz sü
kûn ve tevazu îçfnde çalışmaktadır.
Ve on sened-r yüzden fazla genç ye
tiştirmiştir. Memleketin her tarafına
yayılan bu genç san'atkârlar, yap -
tıkları binalar ve muhtelif memle-
ketlerde açtıkları sergilerle, yurdu •
muzun her köşesinde san'atm ay •
dınlığını yaymaktadırlar.

Bu müessese ile yakmdan alâka-
dar olanlar onun ne yaptığım bi -
lirler. Ve merak edenler de gelio go-
rebilirler. Henüz hiç şüphesiz kusur
ve eksiklikierî bulunan Akademi hü-
kûmetimizitı kıymetîi alâka ve yar-
dımı ile gün geçtikçe inkişaf etmek •
tedir. Bir ilim müessesesi reklâm yap-
mak ihtiyacında değildir. Bu mües-
sesenin bugünkü tedrîs kıymeti hak-
kında bir fikir vermek için yalnız
şunu söyliyelim ki Balkan'Iardan,
hatta Prağ'dan sırf san'at tahsilî için
gelmiş talebelerimiz vardır.

Ali Sami Beyefendi; münakaşamı-
zın bidayetindenberi bir ilim ve san'-
at müessesesini, hiç bir ciddî malû-
matla mücehhez olmadan kulaktan
dolma bir takım yanlış bilgi ve fikirle
tenkit etmek istiyorsunuz. Bu bir
lâübaliliktir, ve yanlışlarmızın mey-
dana çıkmıyacağını farzetmek te bir
ihtiyatsızlıktır.

Biz sîzin gibi yapmadık. Ne iddia-
da bulunduksa kat'î deliller ve mi-
saller gösterdik. Zikrettiğimiz ra •
kamlann sıhhatini de daima geiîp
tetkik edebilirsiniz. Yazılarımszda,
dediğiniz gibi, şahsiyaia kal'lyyen
sapmadık. Bilâkis ilim ve san'at va-
disinde kalabilmek için mantıksızlık-
larınıza, sabır, sükûn ve tahammülle
cevap verdik.

San'atınızdan, yalnız bir defa
bahsederek, sizden daha iyî resim
yapan talebelerimiz olduğunu söy •
Iedik. Emin olunuz ki bunu da sizi
tezyif maksadile değil, samimiyetle
kani olduğum bir hakikati gîzleme-
mek ve sizi Akademiye neden dolayı
muallim yapmak imkânınm bulun -
mamış olduğunu izah etmek mak •
sadile söyledim Bu iddiamı indî ve
yanlış addediyorsanız bunu da isbat
edebiliriz. Pek eski değil, ikî sene -
lik bir talebemizle birlikte canlı veya
cansız modelden yapacağınız bir
resmi mühürliyerek Avrupa'nın iste-
diğiniz Akademisine veya jürisine
göndeririz. Netice lehinize çıkarsa
ben bahsi, hatta her istediğînizi kay-
betmeğe hazırım.

Cevabımı bitirmeden evvel şunu da
söyliyeyim ki; artık hiç bir ilmî vâsıf
ve kıymeti kalmıyan bir münaka -
şaya devam etmek için arzu ve vak-
tim yoktur. Şayet siz sıyet ve söhre-
tinizi yeniden kurmak îçin Akade -
siye veya bana hücum etmekte da-

Heyelân

Tehlikesî!

Vilâyet dün altı ev
tahliye ettirdi

Paşabahçe'sinde Tepeköy mahal-
lesinde altı evin heyelân neticesi yı-
kılmak üzere olduğu dün Vilâyete
bildirilmiştir. Vilâyet evlerin tah -
liyesini emretmiştir. Bu evlerin sakin-
leri civardaki evîerde iskân edilmiş-
Ierdir.

Heyelâna son karlar sebep gös -
terilmektedir.

Dünkü kosu

Darülf iinun kulübünün
ikinci müsabakası

SPOR
Darülfünun spor kulübü dün ikinci

kroskonteri müsabakalannı yapmıştır.

İkinci kategoriye dahil bulunan tecrü-
besiz atletler Şişli ile Hürriyeti ebediye
tepesi arasındaki 5000 metrelik mesa-
fede koşmuşlardır.

Müsabakaya muhtelif mektep tale-
belerinden 40 efendi iştirak etmiştir.

Neticede Eşref Bey birinci, Nihat Bey

ikinci, Ahmet Lûtfi Bey üçüncü gelmiş-

lerdir. Birinci, ikinci, üçüncü gelenlere
madalyalar verilmiştir.

Bütçenin tevzini
dir. Evvelce bildirdiğim gibi me -
murlardan tekaüdiye kesilmesi de
mevzuu bahistir. Bu arada buhran
vergisinin serbest mesleke erba -
bına teşmil olunacağı kuvvetle
muhtemel görülmektedir.

Fırka Ğrupu toplamyor
Fırka Grupu yann saat 3 te top-

lanacakttr. Grupta Malî komisyon
reisinin şimdiye kadar vâsıl olu -
nan neticeler hakkında grupa ma-
lûmat vermesi muhtemeldir.

Bundan başka Manisa .meb'usu
Refik Şcvket Bey Ftrka Grupu ri-,
yatetine verdiği bir takrirde Da-
hiliye Vekâletinin Ankara'da inşa
edilecek vekâlet binalart için vi-
lâyetler idarei hususiyesinden is-
temekte olduğu paralann hangi
kanurta müstenit olduğunu sor -
muştur.

Bu mes'elenin yann grupta ge-
ne Refik Şevket Beyin Ankara'da-
ki şirket hâdiselerine dair ver -
diği takrirle beraber müzakere
edileceği melhuzdur.

Bötçenin ihzarı başladı
Maliye Vekâleti yarından iti-

baren 932 bütçesmi 145 milyon lira
üzerinden hazırlamağa başlamış-
tır.

Adana'da iizüm ve karpuz
Türk Sözü gazetesi Malatya'dan

Adana'ya getirilen taze üzümlerin
elli kuruşa, karpuzun okkasının da
on kuruşa satılmakta olduğunu ya-
zıyor.

Edirne'de grip salgını
Edirne'de grip hastalığı salgın ha-

linde hüküm sürmektedir. Mektepler
tatil edilmiştir.

Bir batında üç Çocuk
Eskişehir'de Ahmet Efendi isminde bir

zatın refikası bir batında üç çocuk do -
ğurmuştur. Çocuklann ikisi erkek, biri
kızdır. Her üç çocuk ta sıhhattedir.

Hazin bir ölöm
Merhum tüccar Kazan'h Hacı tsma-

il Ef. nin haremi ve Tuzla içmeleri sa-

hiplerinden Kâmil, doktor Nafiz

ve tüccardan Faik Beylerin valdeleri

Münire Hanım irtihali darübeka eyle-
miştir.

Cenazesi bugünkü salı günü Düyunu-

umumiye ve Cumhuriyet matbaası kar-

şısındaki hanesinden kaldırılarak ikin-

di namazı Fatih camiinde badeleda

Edirnekapı'daki ailesi kabristamna def-

nedılescektîr.
Mevlâ rahmet eylye.

vamı faydalı buluyorsanız buna de-
vam edersinİ7. Ben cevap verecek
değilim.

Yalnız haddim olmıyarak size kü-
çük bir tavsiyede bulunayım: Res •
sam olarak iodei itibar etmek îçin ev-
velâ Türk ressamlarının ressamhğı-
nız hakkında neşretmiş oldukları ağrr
hükümleri izale edecek eserler veya
makaleler hazırlayınız.

Güzel San'atlar Akademisi Müdürü
NAMIK İSMAİL

Çinli'ler Japon ileri
hareketini durdurdular

< Birinci sahifeden mabait >

hasımlarını müşkülâta düsürmekte-
dirler.

Mermiler, Japon beynelmilel mıntaka-
sından ıslık çalarak geçmektedir. Japon.
topçulan ve mitralyozlan da ayni sid-
detle cevap vermektedir.

Yüzlerce Çinli yaralısım hamil olan
kamyonlar sabahtanberi Changhay so-
kaklarmdan gecmekte ve esasen dolu
olan hastahanelere yaralı götürmektedir.

İleri hareket durdu
Şanghay, 22 (A. A . ) — Japon'lar

Kang - Ooan köyünü şiddetli surette
bombardıman ettikten sonra karanlık
basmca geri çekilmişlerdir. Bu köy iki
gün devam eden hunrizane muharebe-
lerden sonra hâlâ Çin'lilerin elinde bu-.
lunmaktadn-, Çin'liler yanhz tüfek,
mitralyöz ve siper havan toplan ile
mücehhez bulunmaktadır. Çin'lilerin
gösterdikleri mukavemet Japon'lan bile
hayrete düşürmektedir. Çin'liler saat on
dokuzda Chapei'e tekrar hücuma baş-
laşmışlardır. Buraya düsen top mermileri
Japoniann konakladıklan yerlerde bü-
yük hasarat yapnustır.

Hong Keou'nun cenubuna dabir çok.
mermi düsmüştür.

Beynelmilel mıntaka hududunda şid-
detli bir mitralybz atesi baslamışbr.

Japon'lann ileri hareketinm bütün
noktalarda durdurulduğu kuvvetle zan-
nedilmektedir.

Tchang • Kai • Chek, Voosung'ta
Londra, 22 (A. A.) — Times ga-

zetesinin Changhay'dan istihbanna göre
Maresal Tchang - Kai - Chek dün Woo-
sung yakınında Liuho'a vâsıl olmuştur.
Kendisinin orada bulunması hükûmet
kuvvetlerinm mücadeleye gireceğine de-
lâlet eder mahiyette telâkki olunmak-
tadır.

Japon'ların hedefleri
Tokio, 22 (A. A.) — Resmi mena-

biden bildirildiğine göre Japon'lann
Changhay'daki hareketlerinin hedefi 19
uncu ve 20 inci Çin ordulannı beynel-
milel mıntakanın 20 kilometre gerisine
atmakbr.

3u maksadın 8 veya 10 gün zarfında
istihsal edilebileceği zannediliyor. Bun-
dan sonra Japon'lar, müdafaa vaziyeti
alacaklar ve bitaraf mıntakanın teessü-
sunden ve gerginlik zail olduktan sonra

geri çekileceklerdir.
Japon'ların zayiatı

Londra, 22 (A. A.) — Changhay'
dan Times gazetesine bildirildiğine göre
Japon'lann dünkü zayiatı cumartesi gün-
künden daha ağırdır.

Japon'lar neler kullanıyorlar
Tokio, 22 (A. A.) — Rengo ajan-.

sından: Harbiye Nezareti namına söz
söylemeğe salâhiyettar olan bir zat, mat-
buat mümessillerine tavzih maksadile
beyanatta bulunarak, Japon'lann Chan-
ghay'da tedafüî bir usul olarak sun'î
bulutlar kullanmış olduklarının doğru ol-
duğunu, fakat bu bulutlann insanlar ve
hayvanlar için zararlı olmadığını söy-
lemiştir.

Bir senelik hazırlık
Şanghay, 22 (A. A.) — Salâhiyet-.

tar mehafilde beyan edildiğine göre
millî Çin hükûmeti Japonya'ya karsı bir
sene harp için hazırlıklar yapmakta, mü
him miktarda cephane ve bir çok tay-
yare sahn almakta, siper kazmak için
Ahnanya'dan bir takım aletler getir-
mektedir. Çünkii hükûmet sonuna ka-
dar mücadelede devam için sarfettiği
gayretlere memleketin mukabele tar-.
zından cesaret almaktadır. Hükûmet.
Çin milletinin istikbalinin bu ihtilâfın
neh'cesine bağh olduğuna kuvvetle kani
bulunmaktadır.

Tokio, 22 (A. A.) — Japonya, Ce-
miyeti Akvama cevabmda, Cemiyelj
Akvamın hareketlerinden bazılannm
isabet ve makuliyetine itiraz etmektedir.

Japonya'ya göre Cemiyeti Akvam,
Çin kuvvetlerinin de geri alınmasını is-
temeli idi.

Cevapta deniliyor ki: «Şanghay ve
Mançuri'ye Japon kuvvetlerinin sevkine
Cemiyeti Akvam misakının onuncu mad-
desmin tatbikı doğru değildir. Çünkü
böyle bir şey caiz olsa, mezkûr maddeyi
Çin'e asker göndermiş olan diğer hü-
kûmetlere de tatbik etmek icap ederdi.
Böyle bir muamele tarzımn ihtiyan
meşru müdafaa hakkının selbine raua-
dildir.

Harp aleyhindeki misakın ihlâl olun-
duğuna dair Akvam meclisi tarafından
şikâyetler serdedilmesi de hiçbir esasa
istinat etmemektedir. Bu misak Cemi-
yeti Akvam muahedesinde de zikre-
dilmemistir.

Şeker komisyonunun ilk içtimaı
( Birinci sahifeden mabait )

azasını tahlif etmis, «yamız vicdanı-
nıza istinaden karar vereceğinize ve
hiç bir gûna taraf girlik etmiyeceği -
nize yemin ediniz» demiştir.

Komisyon azaları yemin etmiş -
lerdir.

Bundan sonra çalışmağa başlıyan
komisyon usulen Vilâyetin Ticaret
Müdiriyetinden talep ettiği raporun
gelip gelmediğini sormuş, bu sırada
gelen rapor kıraat edilmiştir.

Ticaret Müdiriyeti bu raporu biri
Vilâyete, diğeri Müddeiumumiliğe ait
olmak üzere iki nüsha göndermiş •
tir. Rapor muhteviyatı gizli tutul -
maktadır.

Dünkü içtima daha ziyade ihzarî
mahiyette olmuştur.

Komisyon bu sabah saat 9,5 ta
ikinci defa toplanacak, ve icap eder-
se alâkadar zevatı davetle şif ahen de
izahat alacaktir.

İhtikâr kanunu bu iş îçin toplana-
cak komisyonları üç gün zarfında ik-
mali vazifeye mecbur ettiği cihetle
komisyonun perşembeye kadar işini
bitirmesi ve tetkikat neticesini mü-
beyyin mazbatayi Müddeiumumiliğe
vermesi lâzım gelmektedir.

Vali Muhittin Bey de tahkikat
yaptyor

Dün İstanbul Valisi Muhittin Bey
Alpullu Şeker fabrikası müdür mu-
avini Haydar Beyi nezdine davet e-
derek bir kaç gündenberi hararetle
mevzuu bahsolan şeker ihtikârı id -

Mamul sekeı tüccarlannın iddia-

diaları hakkında malûmat almıştır.
Yapılan tetkîlıata fför« tekmil Tiir-

kiye'nrn bir senelik şeker ihtiyacı
(8,000) vagondur. Alpullu 1400, U-
şak fabrikası da 870 vagon ki ceman
2270 vagon şeker istihsal ederek bu
ihtiyacın ancak dörtte birine cevap
vermektedirler. Kontenjan listelerîn-
de şeker miktarı az olduğu cihetle
piyasadaki normal şeker fiatlarında
tereffüler görüldüğü anlaşılmıştır.

Alpullu Şeker fabrikası, matbuat
vasıtasile bayilerinin satacakları şe-
ker miktarını ve fiatlarım ilân et-
mekle beraber ihtikâra sapanlar hak-
kında müteyakkız davranılmasını ve
bir hâdise karşısında kalındığı tak -
dirde şirkete malûmat verilmesini
bildirmiştir.

Aldığımız malûmata göre, Alpullu
Şeker fabrikası elinde bulunan nor-
mal şeker miktarını ve bunları her
an hükûmetin emrine amade tuttu-
ğunu Vali Muhittin Beye bildirmiştir.

İleri siirülen iddialar
larına bakılırsa Alpullu Şeker fabri-
kası kendilerinin muhtaç oldukları
şekeri vermeği vadetmiş, fakat bu
sözünü tutmamıştır.

Alpullu Şeker şirketinin ilerî sür-
düğü mütalea bu iddiaları tamamile
cerhedecek mahiyettedir. Şirkete gö-
re ortada bir şeker ihtikârı mevcut i-
se de bunun müsebbibi her halde spe-
külâsyon yapanlar olması lâzımdır.
Çünkü, Şeker şirketinin piyasaya
arzettiği malların fiatmı Şirkette her
hafta içtima eden bir komisyon koy-
maktadır.

" LA DAME AUX CAMELIAS „ da sizferi ağlatan
N O R M A T A L M A D C E

Mme D U B A R R Y
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fiiminde daha yüksektir.
Möheyyiç ve müessir enoikah olan bu meşfvır eser büyük muvaffafciyetle
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KADINLAR
AVUKATI

Bu akşamki program
İSTANBUL: 1200 m.
18 Gramofon - 19,30 Hafız Bürhan B.

heyeti - 20.30 Gramofonla bir opera CBel-
ki Karmen) - 21 Hafız Bürhan B. - 22
Radyo orkestrası.

\HYANA: 517 m.
18,05 Musikide hayvanlanri sesleri -

18.50 Piyano konseri - 19,15 Konferans -
19,40 Konferans - 20,05 Jimnastik (piyano
ile) - 20,25 Havadisler - 20,35 Halk kon -
seri - 21,20 Dört perdelik bir musikili tem-
sil - 23.20 Akşam havadisleri - 23,35 Dans
musikisi.

BÜKREŞ: 394 m.
18.05 Muhtelif musiki - 20,05 Konferans-

20,45 Gramofon - 21.05 Radyo orkestrası-
21.35 Konferans - 21,50 Operalardan şar-
kılar - 21.10 Radyo orkestrası.

BERLÎN: 1635 m.
17.35 Lâyipzig'den naklen konser - 18.35

Konferans - 18,55 Kitap saati - 19,25 Ha-
fif musiki - 19,50 Havadisler - 20.05 Radyo
hakmda bir konferans - 20,35 Piyano ile
konferans - 21.05 Konferans - 21,20 Bres-
lâv'dan naklen Senfonik orkestra kon -
seri - 21 50 Konser - 23,20 Havadisler.

BELGRAT: 429 m.
20,35 Konferans - 21.05 Şarkılar - 21,35

Zagrap'tan nakil - 23,35 Havadisler - 23,55
Radvo orkestrası.

VARŞOVA: 1411 m.
18,15 Konferans - 18.40 Hafif musild

konseri - 20,50 Radyo gazetesi - 21,05
Tefrika - 21.20 Halk konseri - 23.15 Ka -

rakuvi'den nakil - 23,45 Havadisler -
23.35 Dans musikisi.

BUDAPEŞTE: 550 m.
18.05 Millî şarkılar - 19,05 MusanaDe -

19.35 Şehir operasından naklen Vagner'in,
Triston ve İsenlt operası - Müteakıben
gramofon konseri.

Kadıköy'Gnde Suzan gecesi
Geçende vefat eden Kadıköy Sürey-

ya opereti primadonnası Suzan Hanıma,
Sinema holünde tunctan bir büst yap-
tırmak maksadile bir heyet tesekkül
etmiştir. Bu heyetin delâletiyle 29 şubat
gecesi Süreyya operetinde bir müs^Tnere
tertip edi'm'stir. Bu müsamereye Da-
-üIHedayi, Raşit Rıza, Naşit Bev heyetU
riyle, Süreyya opereti ve M"hlis Saba-
hattin iştirak edeceklerdir. Aynca Su-
zanın sesi işitilecektir.

BİR MİLYONERİN SEYAHATİ
Zengin ve dilber dul Amerikalı

Madam Tamarinde Brook'un mü-
teveffa kocasını unutmak üzere
pek yakında İstanbul'a geleceği
haber verîlmektedir.

V E F A T
Avukat

Haralambos Aynacıoğlu Efendi,,r

vefat etmiştir. Cenaze merasimi bugün
saat 14 te Kadıköyü'nde Ayia Eftimya
kilisesinde icra ed>'ecektir.

Ailesi: Atina Aynacıoğlu ve kar-
desleri.

Havacılık ve spor
Havacılık ve spor mecmuasırun 65

inci sayısı çıkmıştır. Hava şehitleri gü-
nünün bütün memlekette nasıl geçtiğine
dair ve diğer kıymetîi yazılar ve resim-
ler vardır. Tavsiye ederiz.

İSTANBUL BELEDİYESİ
Darülbedayi Temsilleri

Bugün akşam îsîanbul Belcdiyesi
21,30 da J

E N İ N D E
S O N U N D A

Komedi 4 perde

Tercüme edenler:

Bedia H, Vasfi
Rıza Bey

Tenzüâth talebe gecesi
YALOVA TÜRKCSÜ

3 mart perşembe gününden itibaren

Raşit Rıza tiyatrosu
Bu akşam saat 21,30 da ilk defa

SERSERi
Piyes 4 perde

Terceme eden: Muhtar Bey
Talebeye, muallimlere ve zabitana

birinci 50 duhuliye 30
Cumartesi akşamı 21,30 da Aziz

Hüdai Beyin AŞKIN MANASI

•İMiHÜİV Şehzadebaşı •ÜİÜMH

Ferah sinemada
Bu gece halk gecesi duhuliye 20

umumî koltuk 35 Komik dümbüllü
fsmail ve Ahmet beyler temsilleri
2 oyun bir arada CİHAZ SANDIĞI
2 perde KUMUSYONCU CEVRtYE
3 perde aynca pehlivanlar ve Anas-
tas bale heyeti

Üsküdar Hâle sinemasında

Kızıl Raks
Mümessili: Dolores del rio, ilâveten:

(Kahraman KÖpek).

"PRENSiN GECELERiw
( A S K H A Z R E T L E R I ) nin mubdeii
I O E MAY' ın bir fılmidir.

Orijinal Boyut : 13 * 17 cm


