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Bir rivayete göre Mata - Hari'yi ihbar

eden Hanna Vittig'di
Kont de Chilly bu tarihten soınra,

dansözü biraz «kça ziyaret etti ve
onunla dost oidu. Fakat zabit, bu
hareketile «o pek güzel, zarif ve şi-
rin bulduğunu» söylediği Mata*Ha-
ri'nin casus olduğunu meydana çı-
karmak hususunda nişanlısuun gös-
terdiği büyük azmi takviye ettiğinln
farkına varamamıştı.

tki kadın, Mata - Hari il« Hanna
Wittig, gttikçe birbirinden aynlmaz
oldular. Güzel danaözfin, genç ve saf
Hanna'ya verdiği sevmek v« sevil -
mek dersleri çok derin, çok faydeh
ve hayli mufassal oldu. Ekseri ge-
celer, geç vakit, Hanna Wktig, dan-
«özün yatağının kenanna oturur,
iki kadın öteden beriden bahseder -
lerdi. Fakat Hanna çok şeytan bir
kızdı. Bir gece gene böyle kotroşur-
larken lâkırdıyı evîrip çevirip nazik
bir bahse getirdi. Pek mahçup ve
mütereddk bir tavırla Mata - Hari'ye \
para mukabilmde aşkun tattığı hak-
kmdaki dedikodulann doğru olup
oimadığım sordu.

— Sevgrli Mata'cığım, dedi. Bu-
mı sorduğum için bana danlma emi?
Vallahi, ben kat'iyyen bu dedîkodu-
lara inanmıyorum ama öteden beri-*
den işitiyorum da . Onun için sor -
dum.

Mata - Hari cevap vermek için u-
zun uzadıya düşünmedi. Genc ve
*af dostunun indinde, bir nevi aşk
ilâhesi olduğunu biliyordu Onun
nazanndaki yttksek mevküni a«la
kaybetmek Utemiyor, kızın, kendisi
haklnnda en kiicük bir şünheye bile
düştüğünü arzu etmiyordu. Onun
için dostuna, hayahnm en büyük
«ırnnı ifşa ve itiraf etmeği tercib etti.
Genç kızın kulağma, kendisi h»kkm-
da söylenen dedikoduların hiç
birinin doğru olmadığını, hayatms
tamamen baska bir şekilde kazan-
dığını söyledi.

— Peki nasıl geçiniyorsun ?
— Casusluk ediyorum. Senin doğ-

duğun memleket için, Almanya he-
sabına casusiuk ediyorum.

— Korkmuyor muıun Mata? Bu
»şin tehlikesi yok mu? Bu tehlike -
leri nasıl atlahyorsun? Pan.i doğ •
ru mu söylöyoVsun, yoksa yalan mı
uyduruyorsun ?

Kiz birbiri peşinden bir sürü sual
coruyor, kendisinin aşk satıcısı bir
fahise olduğu hakkında dostunun
dimağında uyanan «üpbeleri tatna.-
men silmek îstîyen Mata - Hari de,
bu suallere memnuniyetle cevap ve-
riyordu. Bu suretle dansöi;, casusluk
hayat ve maceralanna dair, çenç
kıza bfr takım ifşaatta daha bulun-
du.

— Benim casus olduğumu ve
Fransa'dan malûmat toplıyarak Al-
manya'ya bildirdiğimi yalnız bh-
kaç kişi brlir. Çünkü casusluk teşki-
lâtinda asıl ismimle değil: müstear
bir i»imle çahşırım. Bana H. 21 der-
ler.

Ertesi gün Hanna Wittişj, yüzbaşı
Ladoınt'un yanına koşhı.

— Yüzbaşım, dedi, vazifemi ifa
ettim. H. 21 numaralı Alman casu-
sunun kim olduğunu biliyonım.
H. 21, Mata - Hari'nin ta kendisi -
dh\ Dün aksam bana itiraf etti.

Yüzbaşı Ladoıuc, hemetı Mata -
Hari'nin oteline memurlar gönder -
di ve kadını alıp getirmelerini em -
retti. Otelîn kapicısı, dansöz'ün, sa-

l Şehir ve memleket haberleri

Alman kvn iken Fransiz easusluğu eden
v* harpten sonra Clau&c France ismılt

sinema yüdvn olan Hanna Wtttig

baha karşı çıkıp gktiğini söyledi.
Nereye gittiğmi kimse bilmiyordu.

Filvaki, Hanna, yüzbaşının oda -
sma girerken, Mata - Harî de Mad-
rit'e giden ekspresin içinde idi.

öğleyin yüzbası Ladonx, dansöz-
d«n kısa bir mektup aldı. Kadın, bu
mekhıbunda, altı hafta müddetin
bîttigfni ve evvelce aralarında ka -
rarlastınldtgi Gzere Alman ordusu-
nun işgali alhnda bulunan Belçika
arazîsine geçerek yedindeki bes
mektubu, sahplerine teslim edece -
ğini bildiriyordu.

Ertesi günü yüzbası Ladoux, Mad
rit'ten bir teljnraf aldı. Mata - Hari,
tspanva payitabtma vfisıl olduğunu
bildiriyordu. tsp*nya'daki Fransız
casus teşkilâtı â& ayni haberi teyit
etti.»

Berndorffun kitabmdan
§im bu Mata - Hari — Hanna Wit--
tig macerattna dair diğtr eaerfertfe
hiç bir sey gSremedim. Bu itibarla
bu hikâye, bana bir hayal mahsulii
cribi geliyor- Cankü Mata - Hari, böy-
le manasız bir surette faka batacak
kadar budala bir kadın dağildi. Ca-
sasluğunu, Alman ktzı da olta Hanna
IVittig'e Hiraf etmetdi. Eaasen Han-
na ona İsviçre'li olduğunu söylemiş-
tir. Altnan'larm r*smî vsaikine na-
zaran, Almanya'da Almanya aley -
hin* catualuk edenlerin büyük bir
ktsmımn Alman olduğu muhakkak i-
*e de bu Hanna Wittig'in Franaa'ya
girmesine kolayca mûsaade «dilmiş
olman da füphelidir. Bu hikâymnin
bir süpheli taraft da, Mata - Harfnin
H. 21 olduğunu genc kıza itiraf mt-
tikttn tonra, yüzbası Ladoux'an onu
tevkif ettirememeaidir. tkmci şub*~
nin müdürü, bir talgraf veya teleftm-
la Mata - HarPyi lapanyttya geç -
meden trende tevkif etttrebilirdi. E-
saten yüzban Ladoax'un «Mata - Ha-
ri'yi nasıl tevkif ettirdim?i> inmli fet-
tabında da bu Hanna Wittig hikâ -
yesine dair en küçük bir îmâ bile ol-
madığım karilerimiz unutmamiflar -
dtr Bu itibarla dansözûn Hanna'ya
casus olduğunu ifşa etmesini hayalî
bir hikâye addetmek hata olmaz.
Berndorff kitabmda, Hanna Wittig*in
akıbeti hakkında şu malûmatı veri -
yor:

<Mabadi var)

Türk Güzeli Dünya Güzeli!
[Ba$makaleden mabatti

de halka takdkn edildiler, ve kendi
sahıslarmda bilhassa mensup olduk-
lan vatan parçalannı alkışlattılar
ve afkışlattılar. Bu bile isfeata y* -

ter ki biz güzellik seçmelerinde ıs-
rar ile devam etmeli idik.

Filhakika CumhuriyetMn beynel-
mÜel güzellik müsabakalarına Türk
kmdınlıgmı dahi iştirak ettirmek yo-
lundaki teçebbüsü geçen sene Dünya
Güzelligini Türkiye lehine kazan -
makla bazılanmız nazarında en
yiiksek derecesini bulmus, adeta
gayesini istihsal etmis gibi göründü.
Bundan sonra bu ise devam etme •
nm mana ve mahalli kalmamtf ol-
duğu zehabinda buiunanlar görül-
dü. Gerçi bizim teşebbüsümüzün ilk
»ebeplerlndeh biri Türk kadınlıgv
nın dünya kadınhğı ile boy ölçüş -
meğe hem lâyık, hem muktedir ol-
dugu kanaati idi, ve bu kanaat Ke-
rhnan Ecenin şahsında hakikat ha -
Iini alarak yârın da ağyarın da göz-
lerini kamaştırdi. Fakat bizim te -
şebbüsümuz, cevabi müsbet olarak
verîlmls bulunan bu bir tek sebep-
ten bafka ve hatta ona nisbetlc bel •
ki daha bflyiik ve dana yiiksek ga-

yeleri de samil olduğu cihetle biz
geçen seneki kazançla bu yoldaki
vazifelerin bitmiş olduğunu kabul
edemezdik: Türkiye'de Gazi inkı -
lâplarının en büyügü olan kadmlık
inkılâbı Türk cemiyetinin yeni ve
kat'î yükselmeleri yolunda harika -
lar vadeden bir inkılâptır. Bu hari-
kalan tahakkuk ettirecek olan da
bilhassa inkılâpcı Türk kadınıdıı-.
Yani kızlanmız, hem*irelerimiz, a-
nalarımız ve Türk anaları ..

Ferdî, içtimaî ve medenî bütün
kabiliyetlerle mücehhez olan Türk
kadını kendi memleketimizde ve bü-
tün dünyada lâyık olduğu tnevkie
kadar yükselecektir, ve bu bazı nü-
munelerinde değil, kadınlıgımızın
umumî heyetinde böyle olacaktır. tş-
te daha etraflı bir ifadesile asıl is-
tikamet budur.

Türk güzeli zaten dünya güzeli-
dir. Bu sabit olmus bir hakikattir.
Biz sabit olmus olan bu hakikati
bundan sonrati için artık isbata ih-
tiyaeı kalmıyacak bir kaide haline
götüreceğiz. Kolayca anlar»ınır ki
dava büyük olduğu kadar asildir.

YUNUS NADİ

Eskişehir

Şeker fabrikası
Bu sene 11500 döniim

pancar ekilecek
BUecik <Hu*usî» — Tesrinievvel-

d« faaliy«te feçecak olan Eakişehir
ş«k«r fabrika«ına pancar yetiftirmek
için Uşak, Alpullu, fabrikalanndan
gönderilen fen memurları vilâyetimiz
dahrliade letkikat yaptnakta ve koy-
Ifi ile temas «tan«kt«dtrler.

Bu tetM tecrübe olmak üzere Bi-
Iecik'te 3000, Oamaneli'de 2500, Me
kece'de 3000, Akhisar'da 3000 dö-
nütn pancar ektirilacektir.

Bu donüsnler gel«c«k s«n« çoğa-
Iaoalttır. Mnkavel* netlckaİMİe k'ây-
lüye fimdilik beher donüme sürme
avansı namîle bh- liradan üç lirav?
kadar, çapa zamanlannda da dönütn
baftna ik^er liradan, dört liraya ka-
dar para verîlec«ktir.

Tohum, malcme ve aair alât fab -
rika tarafmdan meecanen verilecek-
rir. Porrak nebrinin civarınd'a ve şeh*
re jraknt bir yerde kurulacak olan
fabnka metnleketimrzm son sistem,
en bflyâk şelcer yapan m&«Meae«i o -
lacakbr. Fabrika fimdiltk giinde
100 vacon pancar ifltyecek, E«kife-
hir istacyommdan bir bmt tenadit •-
dflh-, edtkn«z, Avrupa'dan sipariş e-
dilen büyâk kazan ve makineler gel-
meğe başlryacalrtn-' Köylü çok mem-
nundur. — Çetin

Islerl
Sötçölere marka fevzii

Istanbul'da satılan lötlerin ekse -
risinin hrleli olduğu eskidenberi ai-
kâyet merzuudur. SUtçüler cemiyeti
bu tşi kontrol için •utcillere birer
marka verilme»iai ve markasız sut-
çülerin tecziye edikaasmi Belediye -
ye teklif etmiftir. Belediye bu tek -
lifi tetidk etanektedir.

Şehir stadyomu inşaatı
Belediye aUdyom insaaı için 932

butçetine 37 bin ltral.k bir Uh»!»at
koytnuf, bu para ile Yenibahçe'de
bazı artalar ietkulik ediimietİ. Be-
lediye bu sene zarfında bu husuata-
ki istimlâki tamamlamak ve in^aata
baflamak için bütçeşme 100 bin lr-
ra kadar tabaİMit koyacaktır. Eğer
mümkün olursa bu is için Vüayet bSt -
çesinden de para ayrılacaktır.

Emektar höprûnön tamiri
Bh- kaç gün evvelki kar fırtına -

sında Unkapanı köprüsünün bir dw-
ba«ı yerinden koparak Yemiş iske -
lesine kadar akıntı ile gelmiftir.

Bu aurette köprünün ortatı açık
kalmıstır. Unkapanı köprüsünün ta-
miri için Belediyenin koyduğn 120
bin liralık tahsisatm sarfı Dahiliy»
Vekâleti Urafından da tasvip edü -
diği haMe tamirde kullamlacak de-
mir potrel ve taiream hariçten ge •
tirilebflcne»! için bir Ukas muamele
•me ihtiyaç hasıl olmaktadır.

Hasan ve Ruşen Eşref B. ler
BOkreş'e gidlyorlar

Şubatm iHc gunlerinde ÜçüncS
BaHcan Konf erantt konteyinin Bük -
rec'te toplanacağım yaztniftık. Ge >
leeek aene Belgrafta iaİcat edecek
olan Dördüncü Balkan Konferam -
nm ruznameshti hazırlıyacak olan
konseyin bu içtrmaına bizden de Bö-
yük Millet Meclisi ikinci reisi Te
Türk - Balkan Birliği cemiyeU reİ -
n Hatan Bey ile omumî kitibi Ru -
şen Eşref Bey iştirak edecektir.

Hasan ve Ruşen E*ref Beylerin
bugün Ardeal vapurile Köstence'ye
hareketleri muhtetneldh-.

Bir fen kurbam
Geçenlerde Ttttttn tnhuar tda -

resine ait Ctbali fabrikalannda ni -
kotinaiz tüttin teerObeleri yapılır -
ken vaki olan bir işualde kimyager
Sabri Beyle Mebmet Efendi isminde
bir amelenm yaralandıklannı ve
Mehtned'in ha»tanede öldügünü yaz-
mıştık.

Bugön de kimyager Sabri Beyin
de hayata gözlerini kapadığmı te -
eMÜrle haber aldfk Merhumun ce -
nazesi dün ihttfalle kadırılarak def-
nedilmistir. Memleket yolunda ca -
nmı feda eden bu kiymetli getıce
rahmet diler ve ailesine beyanı ta -
ziyet ederîz.

Ormancılar cemiyeti kongresi
Türkiye Ormancılar Cemiyeti kon-

gresi evvelki fim eemiyet merke *
zmde aktedihnif ve Tevfüt ÂK Bey
kongreye reis intüıap edilmişth-.

Bundan sonra bir «enelik mesai
hakkında müzakereler yapılmış,
sonra yeni sene idare heyeti intma*
batı iera edHmU, riyasete Necati ve
azalıklara da Abdülkadir, Tevfik
Âli, Rıdvan, kontrolör Necati, ve Ce>
lâl Bey ler Beçilmfşlerdir.

Vergi tahsilâtı

Gayet iyi gidîyor

Hasan Fehmi Beyin bütçe
ve yeni kazanç vergisine

ic izahatı
Büyük Millet

Meclisi Bütçe
EncUmeni Reisi
GUmüşane meb'-
usu Hasan Feh-
mi Bey bir müd-
dettenberi şeh -
rimizde bulun -
maktadır:

Hasan Fehmi
Bey, dün, ken-
disile ge'rüşen
bh- muharriri
mize yeni se;
bütçesi etra - Bütçe Encûmeni Beısı
fında şu beya - Hasan Fehmi Bey
natta bulunnuetur:

<— Yeni sene bütçeei, TeefcH&tı E-
sasiye mucibmce mali seneden en az
üç ay evvel Meclise verilecekjtir. Si-
ze müebet olarak sunu söyliyebi -
liritn ki, 932 senesi içm tahmhı e -
dilmiş olan varidat elde edhnekte -
dtr.>

Yeni kazanç vergi kanunu tetki -
katı Encuntende ikmal edilmiş> ka -
nunun yeni metni de yanlmıetır.Mec-
lkin ilk tçtima günlermde takdim e-
dilecekth-. Yeni kazanç kanunu lâ-

yBıası halen tatbat edflmekte olan ka-
nundan her hususta daha ryrdir. Ver-
ginin nisbeti umumiyet Kibarile bi -
raz mdirilmiftir. Beyannameye tâ -
bi mukelleriere bilânço tanzkum -
de, kir ve zarar beeaplannın tahak-
kukunda, binnetice, vergiye matrah
olacak kazancın tayminde mükellef-
lerin lehine mtthkn tadilât yaptlmtş-

br. Matlubafa meşköke, senelerce kalarak
sahlannyan stok mallarm maliyet fi •

atlannm tayininde de ümit ederhn
ki müekellefleri memnun edecek
şekiller bulunmuştur- Karine usu -
liine tâbi mUkelleflerin vergileri, şim-

dikinden daha müebet esasara isti -
nat ettirilmi», şahsî takdirlere ek -
seriyet itsbarile meydan bırakıhna-
mtftrr. ttiraz ve terayiz heyetleri ek-
seriyetle bitaraf aazdan teşkil e -
dilmek suretile kazaî birer heyet
halme geth-Umi»tir. Heyeti umutni -
ye*i itibarle yeni kanun, Büyüîc Mec-
listen tasdik edildikten sonra tatbi-
katı fimdikmden daha kolay ve mü-
kellefler için de daha faydalı ve em-
niyetbahs olacağını zannediyorutn.»

1 Hastabakıcı

Hemşireler Yurdu

Yurt idare heyeti ilk
içtimaını aktetti

Hilâliahmer Cemiyeti merkezi u-
mumisi (1291) numaralı tababet ve
şuabatı san'atlannm tarzı icrasına
dair kanunun altmış altmcı madde -
»ine tevfikan Hililiahmer Hastaba-
kıcı hemşireler yurdunun t^Iimatna -
mesi ihzar edildiğini ve bu talhnatname-
nin Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Ve -
kâletince tasdik olunduğunu bir kaç
gün evvel yazmıstık. Yurt idare he -
yeti ilk defa Aksaray'de. Hilâliah -
raer Hastabafcıcı hemşireler mek -
lebinde toplanmış ve nTÜdertris Dr.
Ziya Nuri Paşayi müttefikan riya -
sete mtihap etmiştir

tdare heyeti ils karar olarak Sıh-
hat ve tçtimaî Muavenet Vekili ve
HMâliabmer merkezi umumisi reisi
Dr. Refik Beyefendiye yurdun tesi -
»inde göeterdocleri büyük himtnet ve
alfikadan doiayı teşekkür telgrafi
çekmiştir.

Bundan sonra hemşirelerden has-
ta düşenlerin tedavisine ve mezun -
ların iaselerile diğer müteferr3c ve
Ifizumlu masraflar için gelecek tem-
muza kadar bir masraf listesi ka "
bul ediknisür. Yurdun otuz bin lira*
dan falza bir sermayesi vardır. Bu

para bugüne kadar Hilâliakmer Ce -
miyetinin envrmde bulunuyordu, yurt
talimatnamesi mucrbrnce yurt idare
heyetine tevdi edilecektir. Haber al-
dığımıza göre yurt idare heyetinin
bu ilk içtimaında bütün azalar yur-
dun hemşirelere tetnin edeceği mad-
6*î, manevî menfaat ve kuvvet hak-
ktnda kaanatlerini büyük bh- sevmç-
le ihzar etmişlerdir.

Yurdun taibiî azaları olan hem -
şireler, ha«ta düştükleri ve yahut
çalışamıyacaklan bir yaşa geld&ler
ri zaman ve daha bir çok bususta
yurdun miiefic smesmde daima yer
bulacaklardır.

Yurt HastabakicılA mesleğinkı
terakkisinde en büyük âmil olacak-
tır- Bu kadar yüksek ve hayırlı bh-
müessese memleketinrizde ilk örnek
olacak v« Hilâliahmerin bu büyük
ve gtizide eseri daima hayırla yade -
dilecektir.

Hariciye Vekili
Cenevre'ye gitti

Bayramın birinci günü Ankara'dan
şehrimize gelen Hariciye Vekili Tevfik
RBştfi Bey, ayni gunSn akşamt Cenev -
re'ye hareket etmiştir.

TevfBı Rüştfl Bey, ista^ronda Vali
muavini, poKs mudürfi, Muhtelit Muba-
dele erkam, meb'usUr ve bir çok vezat
tararmdan uğurlanmiftır.

Ecneiöo
Yunan sefiri geldi

Yunanistan'm Ankara sefiri, M. Sa-
kalaropulos dün Ankara'dan şehrİmiz*

L P BTTÖ a ın ö ^
Bir vapur karaya oturdu

Bir kaç gün evvel AkdenizMe im-
dat işaretleri veren Yunan vapuru
Çeşme sahillerinde kayahklara otnr-
mustur. Vaziyeti tehlikelidh*. Tfirk
Gemi Kurtarma şirketinin Livolet
isimli vapuru Yunan vapunmif kur-
tarmağa gitmişth*.

Karadeniz'de şiddetli fırtınalarm
başladıği, vapurlarm limanlara ilti-
ca etmekte olduklan Sinop'tan ha-
ber verilmektedir.

Yalova'da mezbaha ve su
Yalova'da 4 bin lira sarf ile aari

bir mesbaha vücude getdrilmiştnr.
Yalova'da içilmeğe çok müeait o-

lan Paşaköy «uyunun fehre nakli i -
çm 3 bin lira ayrılmıştır.

Bizîm balo parlak oldu

MatEuat balotund
Matbuat Cemiyetinin seneuk balosu

evvelki gece Maksim'de verildi. Cemi-
yetin bu seneki balosu da, emsalsiz bir
neş'e içinde gecti. Maksim salonlan ce-
miyetin güzide davetlilerile dohnuştu.

Eğlencelere başlanacagı sırada, her-
kesin gözü, üzeri örtülü büyük bir cam
levha üzerinde birleşti. Bu levha, bir •
denbire tenvir edilince Gazi Hazretle -
rrâm büytik ktf ada bir fotoğraflan go-
r&ndS. Tablo, Foto Franse sahibi M.
Vayinberg tarafmdan cidden san'at -
kirane tarzda yapılmış muvaffakiyeÜi
bir eserdi ve çok alkışlandı. İstiklâl mar-
«ı çakndı ve ayakta dinlendi. Danslar
ve eğlenceler arasmda bir çok sürpriz •
ler de yapıldı. MobteBf varyete numa-

an bir manzara
ralan seyredildi. Zengin kotîyonlar da-
ğınldı ve istisnasız bütün davetliler kıy-
metli hediyeler kazandılar ki bunlann
arasmda Ipekiş'in kumaslan, mhisann
sigara ve likörleri, kolonyalar, oyun •
caklar, matbuat almanağı ve diğer za-
rif eşyalar bulunuyordu. Baloya Fırka
Umumî Kâtibi Recep Beyle şehrimizde
bulunan meb'uslardan bir kısmı da gel-
mislerdi. Iki cazbant mütemadiyen çal-
di, nihayet balo gazetesi de dağıbldı ve
dans sabaha kadar devam etti.

Unutulmuş bilezik
tstanbul Matbuat Cemiyetinden:
Evvelki geceki matbuat balora da-

veüilerinden bir hanun K bir büe-
ziğini daşürmfiştSr; «ahîbînm eemiyet
nterkezmden aramatım dileris.

Siyasî icmal
Silâhları bırakma

konferansî
Geçen ayn »«^alanndı Cenevre*de

bes devlet ıçKmamda A'manya'ya em-
nü selânvet islc^nde mÜEavi hukuk ve -
rilm»si sil&h'ar! bırakma konferansmın
tnÜ7akeresinfc ve aktolunacak mukavelo
ye psas olması kararlaytıgından bu dev-
iet tekrar kcnferansa dahi? olmuştu.
Konferanon faelîyete germesîne arhk
bir nrânî Vft'r»'a.dığmdan 23 kânanusa-
nide Drvan telcrar toplandı. Dfvanm
ilk i«i konftransm n«txe-â olacak mu*
ı î>ec*ede tav n dunan miktarlann fev ••
tmda her kang^ bir devletin bnlımdo-
racrğı yahnt imal eJec?£i silâhlann
fcoi'ftolu içm hrztrlanan mukavele mus-
veddesini tetkik etmek olmuvtur. Fran-
sa kontrolor müessir ohna*md*n emin
olmadıkça silâhlannı azahmak Uleme-
diğmden bu mes'alcve çak ehemmiyet
ver?yor.

bırakmağa ait her mes'ele-
de olduptı gibi kontrol isinde dahi dev-
letler derhal iki cepheye «mldılar ve

Yalan sehadet ve ibbar Szerhe 4
her hans> devletin rtnara edHmeri mad-
desme >'manva ile ttalva birlikte mu-
halefet ettfler Salösam ekseriyede tah-
Idkat icrası maddesine karn JHrazda da-
hi bu iki devlet fle tnsrötere ve Avu» -
turya birietmiştir. AslS esast ofamvan
ihbarda bulunanlann ceza ve mes'uli >
yetten muaf tutulması her hangi mes'u!
devlet gayrhnes'ul tebaasram ve aeke-
nesmm keyfi ithamma maruz bıraka «•
eağmdan bu hal Ahnanya'daki gaKp"
devletlerm askerî kontrolu zamanmda
olduğu RJbi bir çok yolsuzluklara ve alî-
lâksızlıMara vol açaeakhr. Esaaen Al-
manya ve diğer bazı devletfcrin nokta!
nazan sflâhlarra nanl ve ne dereeede
btralnlacağı malâm oknalcsızm kontro*
Iun hudut ve mahrveti taytn edflemiye -
ceJK yolundadtr. Mrkroo aecan ve yangil
cdcaran aletlerm ntimanne karşı mu -
kabeM>3m»flde bufnrnrmsmı fltrzam
eden Fransa'ya karşı d»hi tnsrîftere Oe A«
menka mernnunryetHzUklermi izhar eN

Daha 3k hamlede bSyle derin
lara maruz kalan konferansm basliya
cağı esas muzakerelerram tSr'atle
mesi hiç te b+kiemnivor.

Bahutot Almanya'ya ve diğer mag-
Iûp devletlere müsavi hukuk verHmesî
mes'elesi şnndiden tekrar sarna sarmif*
tır. Malûmdur ki beOerkonferanstndâ
müsavat esasmîn tatbi^larz ve keyfîve-
tînm tavmf konferansa 1«>-mInl».̂ tL r.«*
sa Ahnanya'ya müsavat verilmesini ken"
dısinîn ileri surdüğu plâna muvafık suHi
ve emnfyeti muhafaza ve terain teski *
lafanm kabuHme tâbî bufundurmağı vd
mağlûp devletlerm hiç bir suretle sflâlxı
Ianm ve aekerl kuvvetlerini arbrmamey
craı zrnnine koymuf tur.

Almanya ile hukuk mSsavafanm smv
diden kendisme ve diğer mağlâp dev ̂
letlere verflmiş olduğu ve suBı ve ernnl*
yet teslrilâhnm omum devletlerm aflâK
ve kuvvetlerinm yeknasak tenk» ediK
mestnden tbaret olacağı ve Versay mw
ahedesmm askerî faslmm artık mûlg^
bulonduğu kanaatmdedir. Bunun için1

Almanya Başvekm' ve Mudafaal Mflliy^
Nazm Jenerai Şlayher Almanya devfe*
tmm altmış îkinci yddönümü mBnasebe)«
tîle â-at eylediği notukta «ATman muV
letmîn hedef ve gayeıi umumî askerlU
mukellefryet! olmahdır.» demistîr. •'

Tafcan tabana zıt olan bu âci davadfl
Franaa yalnız kabnamak için tngflter^
üe dostluğunu son dereeede samimiles>
tirmeğe ve ttarya 3e münasebatmı M ^
laha çahsiyor. Maahaza Fransa'mn ken<
di etrafmda kuvvetli bir ceohe vflcod^
getnmesi mthnali azdır. Konferansnl
atis çok karanlıktır.

MUHARREM FEYZl

Bir tashih
Geçen niishadaki (TÜTki*tan ve d«

han siyaseti) serlevhah icmalin yedind
ve sekizinci satırlari arasinda atideki ik)
satır tertp esnasında düşmûş oldugun *
dan maaletizar tashih olunur: T
Orta Asya'ya sokulan ecnebilerm
durağu altına girmişti. Bundan mı^
eene evvel Türkiye dahi Orta Asyanra:

M. F.

Irak petrolları

Hissemiz olan 40,000 altîn
lira teslim edildi

Lozan rauahedesl mucibince IrakV
taki TUrkis Petrolyom kumpanya "
sından hükûmetimiz de bfr miktaı}
hisse aknaktadır. *j

Kumpanya ile Irak hükûmeti ara
smda tediyahn altm veya kâfıt ln-
gUiz lirası olarak yapılması hak -
kında çıkan ihtilaf halIedilmJş ve
kumpanya Irak hükûmetine 400 bin
altın îngiliz lirası vermiştir.

Bu paramn onda biri olan 40 bm
altın îngiliz lirası hükûmethnize
afttir. Irak hfikûmeti bu hissemizi
Ankara sefiri Emfr Zeyit
vasıtasile

Orijinal Boyut : 6 * 17 cm


