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(Yedigün) bugün tevkalâde biı
sayı neşretti. Netis fotogratlar vİ
çok kıymetli habralarla doludur.

Akdenizin
emniyeti meselesi

JVlilletlerin sinirlerine yatış-
kanlık vermeğe başhyan se-
rin havanın teyid ve takriri
insanlığm izzet ve şerefini
artıran bir himmet ve hiz-

met olacaktır

j j spanya işleri biraz tavsar gibi oldu.
II İki taraftan birine dışarıdan yeni kuv-

vetler gelmezse dahilde mevcud kuv-
vetlerin yekdiğeri karşıhyacak bir müsa-
vilikle harbi durgun ve yeknesak bir şekle
sokmuş olmaları vaziyeti bir iki ay önce-
ki endışeli alâkalarından sıyırmıştır. Ma-
lûmdur ki İspanya dahilî harbinin mil-
letlerarası bir miıcadeleye doğru genişle-
yivermesi için çok kere bıçak sırtı kadar
yer kaldığı günler olmuştur. Araya karı-
şan akıl ve basıret karışmazlık politikasm-
da ısrar ede ede bugün artık Avrupanm
bu yüzden büyük bir felâkete sürüklenmesi
ihtimali haylıden hayliye azalmıştır deni-
lebihr. Bunun büyük bir sebebi de pek
müessir modern harb aletlerine rağmen
herhangi bir harbin kolayca intac oluna-
mıyacağı hakkında İspanya dahilî harbi
misalinden alınan ders olsa gerektir. Tay-
yare, tank, top, tüfek.. Peki amma iki ta-
raf ta ayni silâhları kullanınca neticenin
alınması gene beşerî kahramanlığın him-
metine kalıyor, ve iş alabildiğine uzun
sürebiliyor. tşte İspanya misalinden ah-
nan ders budur.

Bu dersi almağa ihtiyaclı milletler var-
dı. Belki bütün milletler bu dersten istifa-
de etmişlerdir. Bılhassa bunlann bazılan
için İspanya dahilî harbinin bir nevi tec-
rübe meydanı gıbi telâkki olunduğuna
şüphe yoktur. Tayyareler nihayet iki ta-
raflı tahribat yapabiliyorlar. Tahribata
ehemmıyet venlmediği gün harbin neti-
cesini eski klâsik ölmek ve öldürmek şe-
killerinden almak zaruretı başgösteriyor.
Bunun çok tehlikeli, çok korkunc bir o-
yun olduğu işte anlaşılmıştır, ve umud
olunur kı bu tecrübe bir kısım milletlerin
akıllarını başlarına almalarına vesile teş-
kil ederek sulha hızmet te eylemiştir.

Fransanın teşebbüsü ve İngılterenin
kabul ve takıbıle İspanyada tatbık olunan
ianşmazhk siyasetının büyük bir kiyaset
eseri olmuş olduğu gün geçtikçe daha iyi
anlaşılıyor. Bu meyanda tabiî surette
hallolunmak yoluna giren meselelerden
bıri de şüphesız Akdenizin emniyeti me-
selesidir, ve bu mesele için bidayette her-
kes tarafından bir parça hafıf görülen
İngilız - îtalyan anlaşmasmın (gentle-
man's agreement) giderek Akdenıze aid
milletlerarası siyasetinin kuvvetli temeli o-
lacak bir mahiyet ve manzara almağa
doğru gittiği görülmektedir.

Hakikatte adına centılmen anlaşması
idenilen bu itilâfın hükümleri nedır? Her-
Jcese serbest olmak lâzım gelen Akdeniz-
de statükonun muhafazası. Bu şeklinde
dahi görülür ki bütün Akdenız meselesi o
basit formül içine sokulmuştur. Belki İn-
.giltere İspanya hâdiselerinı gözönüne ala-
rak Akdeniz anlaşmasile birinci derecede
bunun rnuhtemel bazı neticelerinin önüne
geçmek istemiştir. O aralık İtalyanın Ba-
lear adalarından bazılan üzerine otur-
mak istediği tahmin ve rivayet olunuyor-
du. İtalya Akdeniz anlaşmasile İngiltere-
nin bu korkulannı izale ettikten başka
statükonun muhafazası formülü ile Ak-
denize sahildar diğer devletlere de temi-
nat vermiştir. Bunun başka türlüsü zaten
tasavvur bile edılemezdi. Çünkü Akdeni-
zin emniyeti işi yalnız İngiltere ile İtalya-
yı alâkadar eden bir mesele değildir.

Bütün denizler gibi Akdeniz dahi bü-
tün milletleri alâkadar eden bir mesele-
dir. Denizlerin seyir ve sefer açıklığı mil-
letlerarası hukukunun en başlı kaidelerin-
den biridir. Akdeniz için bu kaidenin ih-
lâli, değil bu denizin kıyısında ve etrafm-
daki memleketleri, Amerika gibi en uzak
memleketleri bile alâkasız bırakamaz.
Bu denizin emniyeti onun etrafında bulu-
nan memleketler içinse ölüm dirim mese-
3esidir. Mare nostrum (Bizim deniz) for-
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Başvekilimiz geliyor
Dün geceyansı Belgraddan ayrılan

Ismet Inönü fevkalâde samimî
tezahüratla teşyi edildi

Başvekil dönüşte Bulgar Kralı tarafından Sofya
civarındaki köşkünde misafir edilecek

Vreme'ye beyanatta bulunan Ismet Inönü: «Yugoslavyanın Akdenizde
pek büyük bir âmil olduğunu bîzzat görmekle çok memnun oldum» dedi
Belgrad 19 (Hususî) — Türkiye

Başvekili İsmet İnönü, Hariciye Vekili
Tevfik Rüştü Arasla maiyetlerindeki ze-
vat bugün Dubrovnik limanını ve askerî
müesseseleri ziyaret etmişlerdir. Misafir-
ler, bu ziyaretlerden sonra otomobillerle
Valevo şehrine hareket etmişlerdir. Yu-
goslavya Başvekili Stoyadinoviç misafir-
leri Hampiesak mevkiinde karşılamıştır.
İsmet İnönünün refıkası da bu şehirde mi-
safirlere iltihak etmiştir.

Mostar şehrinde İsmet înönünün refi-
kasına fevkalâde tezahürat yapılmıştır.
Beş bin müslüman kadını şiddetli yağmu-
ra rağmen sokaklarda misafiri beklemiş-
ler ve yoluna kıymetli buketler atmışlar-
dır. İsmet İnönünün refikası hep çiçekler
üzerinden yürümüştür. •

Türk ricali öğleyin Valevo'ya muvasa-
lat etmişler, orada da coşkun tezahüratla
karşılanmışlardır. Muhtelif teşekküllere
mensub mızıkalar İstiklâl marşını çalarak
misafirleri selâmlamışlardır. Belediye Re-
isi bir nutuk irad etmiş, İsmet İnönü de
mukabele etmiştir.

Belgradda bulun/n Türk gazetecile-
ri, Yugoslav Başvekili Stoyadinoviç'in
daveti üzerine Valevo'ya giderek Türk
ricalinin istikbal merasimine iştirak etmiş-

Başvekılimizin Yugoslavya ziyareti intibalanndan

lerdir. Yugoslavya Başvekili Belediye o-
telinde misafirler şerefine bir öğle ziya-
feti vermiştir. Ziyafette, askerî bando
Türk ve Yugoslav musikilerinden seçil-
miş parçalar çalmıştır.

İsmet înönü ile refakatindeki zevat
akşamüzeri saat 18,40 ta hususî trenle
Valevo'dan Belgrada gitmişlerdir.

Belgraddan hareket
Yugoslav Başvekili Stoyadinoviç bu

akşam Belgradda Türk ricali şerefine bir
veda ziyafeti vermiştir. Türk gazetecileri-
nin de hazır bulundukları bu ziyafetten
sonra misafirler istasyofia gelmişlerdir.

Başvekil İsmet İnönü ve Hariciye Ve-
[Arkası Sa. 1 sütun l de]

Lord Loyd söylüyor
İngiltere hiçbir millette

hüsnüniyet görmediği için
silâhlanmağa mecbur oldu

ingiliz diplomatınm, Sofya ile Filibe arasında Baş-
vekilimize telâki ederek görüşeceği anlaşılıyor

İki gündenberi memleketimizde bu
lunan ve İngiliz sefiri Sir Percy Lor -
rain'm misafiri olan İngilterenin eski
Mısır Fevkalâde Komiseri Lord Lloyd
dün akşamki semplon ekspresile Lon -
draya hareket etmiştir. Lord Lloyd ha-
reketinden evvel gazetecileri kabul e -
derek, muhtelif meseleler hakkında şu
beyanata bulunmuştur:

<— Martın 13 ünde Londradan bir
İngiliz askerî tayyaresile hareket ede-
rek doğru İskenderiyeye, oradan Ma -
verayi Erdüne, Filistine, Suriyeye, Kıb-
rısa gittikten sonra tekrar Mısıra dön-
düm ve oradan da Yunanistana uğrıya-
rak İstanbula geldim. Bu seyahatim es-
nasmda haricdeki İngiliz mekteblerinm
vaziyeti hakkında tetkiklerde bulun -
dum. Türkiyede daha uzun müddet ka-
lamadığıma müteessifim. Maalesef der-
hal Londraya dönmek mecburiyetinde
olduğumdan, Ankaraya kadar gidemi -
yeceğim. Bununla beraber, Türk - İ n -
giliz münasebatının dostane bir şekil -
de terakki ve inkişafını görmekle bü -
yük bir memnuniyet hissediyorum. Bu
münasebatm gitikçe daha ziyade inkiaşf
edeceği tabiidir. Bu, ancak zaman me -
selesidir. Türkiye Cumhuriyetinin büt-
çesini mükemmel bir surette tevzin et-

Lord Lloyd

tiği görülmektedir. Kemalist Türkiye-
de, dığer sahalarda da elde edilen mu-
vaffakiyetler fevkalâde şayanı takdir -
dir. Memleketinizi daha yakından ta -
nımak üzere önümüzdeki yaz mevsi -
minde İstanbula gelerek, bir müddet
kalacağım. Deniz sporlarmı çok sevdi-
ğim için şehrinizin tabiî güzelliklerin-
den de istifade etmek istiyorum.>

[Arkasi Sa. 3 sütun 3 tei
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mülü bir dereceye kadar doğru sayılabil-
mek için onu Akdenizle sahildar bütün
memleketlere teşmil etmek lâzım gelir,

Sulh nimetinin kıymeti ve Akdeniz
emniyetinin ehemmiyeti anlaşıldıkça bu
emniyetin yalnız muahedelerle tesbiti kâfi
olmadığı görülecektir. Filiyatm teminatı
muahedelerin taahhüdlerini teyid etmeğe
gelmek icab eder. Günün birinde Akde-
nizin emniyetini bozabilecek mahiyette-
ki, bilhassa tecavüzî, tedbirlerin yavaş
yavaş terkolunduğunu görebilmeliyiz.
Kendilerinde bir gün Akdeniz emniyeti-
nin ihlâli ihtimalini taşıyan tehdidler şek-
lindeki gayritabü vaziyetlerin dahi yavaş.

yavaş ortadan kalkması temenniye lâyık-
tır, ve biz zannediyoruz ki zamanın in-
sanlara daha ziyade anlayış ve olgunluk
veren dersleri, milletleri yavaş yavaş bu
yola sevketmekten hâli kalmıyacaktır.
İnsanlığın Akdenizde tehlikeye değil,
tehdide dahi tahammülü yoktur.

Memnun olunacak iştir ki bir müddet-
tenberi Akdenizin emniyeti etrafında
milletlerin sinirlerine yatışkanlık veren se-
rin bir meltem havası esmeğe başlamıştır.
Bu havanın teyid ve takriri insanlığın iz-
zet ve şerefini artıran bir himmet ve hiz-
met olur.

YUNUS NAD1

Hataydaki yobaz-
lar işi azıttılar

«Türkiyeye taraftar olan
Islâmların katli helâldir»

diye vaız veriyorlar

Cenub köylerimizin üze-
rinde Fransız tayyareleri

Şam 19 (Hususî) — Suriye ve Ha -
tayda Türkleri takib işi şiddetlendirilmiş -
tir. Türk taraftarhğının alâmeti şapkadır.
Şapka giyenlerin cinayet işlemiş insanlar
gibi takibi resmî makamlar tarafından da
tasvib edilmektedir. Haleb valisi Emir
Mustafa El-Şahab Azaz Kürddağı, İs -
kenderun mıntakalarında yaptığı bir se-

[Arkası Sa. 1 sütun 2 de]

Titulesco ölümle
tehdid ediliyor

Muhakeme edilen Demir
muhafızlar bunu açıkça

itiraf ettiler
Bükreş 19 (A.

A.) — Demir Mu -
hafızlara mensub
on lejyoner'in mu -
hakemesi esnasm -
da şahidlerden biri
lejyoner'lerin Ti -
tulesco'yu öldür -
mek istedıklerini
söylemiştir. Maz -

nunlar birkaç ay
evvel, muhalif bir
grup teşkil etmiş
olan Michel Ste -

lesco'yu öldürmüşlerdi. Şahid, Stelesco-
nun Demir Muhafızlar teşkilâtından
tardedilmiş olduğunu ve Tıtulesco'yu
öldürdüğü takdirde teşkilâta alınaca -
ğmın kendisine vadedildiğini tasrih et-
miştir.

Prens Nikola'nın ünvanı
Bükreş 19 (A.A.) — Prenslık huku -

kundan vazgeçmesi üzerine, Prens Ni -
kola bundan böyle, Kralın kendisine
verdıği Nikola Brana ismini taşıyacak-
tır. Adliye Nazırı, bu hususta lâzım ge-
len muameleyi ikmal etmiştir.

Eski Romanya
Hariciye Nazın

Titulesco

Ibret ahnacak bir hikâye

Şark demiryolları
nasıl satm alındı?

Şark Demiryolları Idaresine memleketi senelerce
şaşılacak bir küstahlıkla istismar ettikten sonra

ne şekilde pasaport verildi?

Nafıa Vekilimiz dün bunu anlattı
Ankara 19 (Telefonla) — Büyük

Millet Meclisinin bugünkü içtimaında
Şark Demiryolları imtiyazile şirkete aid
rnallarm satın alınmasına dair olan mu -
kavelenin tasdikı hakkmdaki kanun lâ-
yihasının müzakeresi münasebetile Nafıa
Vekili Ali Çtin Kaya şu beyanatta bu -
lunmuştur: '

«— Geçen sene bir arkadaşımız, bir
şirketin satın alınması müzakeresini yap-
tığımız sırada Şark Demiryollarının satın
alınıp alınmıyacağını sormuştur. Kendile-
rine hali müzakerede bulunduğumuzu söy
lemiştim. Hakikaten o tarihten itibaren
müzakere devam etti. Şark Demiryolla-
rının İmparatorluk tarihinde ve zamanı -
mızda mühimce bir macerası vardır. O-
nu hulâsaten arzedersem heyeti celileye
karşı vazifemi yapmış olurum. Ayni za-
manda nesli hazınn da bir takım nokta-

[Arkası Sa. 7 sütun 4 tei Nafıa Vekili Ali Çetinkaya

ispanya kontrolu bu
geceyarısı başlıyor

General Franco, İspanyol milletine hitab eden
beyanatında yeni vaidlerde bulundu

Madrıdde geçenlerde vukua gelen ve tir kişinin yaralanmasüe neticelenen
hâdise esnasında çekilmiş bir resim

Salamanca 19 (A.A.) — Franco,
bütün ihtilâlci İspanyol kuvvetlerine hi -
taben radyoda söylediği uzun bir nutuk-
ta, günden güne tarihî bir ehlisalib mahi-
yetıni almakta olan bu mücadelede her -

kesin, kalbindeki şahsî ihtilâlfları unut -
masmı tavsiye etmiştir. Franco, evvelâ
muharebeyi sona erdirmek, sonra da bü-
yük sulh işine başlamak ve yeni devleti

İArkası Sa. 7 sütun 3 te]
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«Cumhuriyet» in
Çocuklara bedava sineması

Davetiyeler dün gönderildi

«Cumhuriyet», çocukların haf-
tası olan 23 nisanda, hiç olmazsa
bir kısım yavrularımıza bir hizmet
yapmış olmak üzere İstanbul tara-
fındaki ilkmekteblerden 3,000 kü-
çüğe bedava sinema göstermeğe
karar verdi.

Hazırladığımız programa göre,

bunlardan 2,000 çocuk Beyoğlun-
da Melek ve Türk sinemalarına,
1,000 yavru da Şehzadebaşmda
Ferah sinemaya giderek birer eğ-
lenceli kordelâ seyredeceklerdir.

Programm diğer kısmını per -
şembe günü neşredeceğiz. Daveti-
yeler dün mekteblere yollanmıştır.

23 nisan sabahı bedava ilâve-
mizi müvezzilerden isteyiniz

Orijinal Boyut : 15 * 18 cm
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Başvekilimiz geliyor
Dün geceyarısı Belgraddan ayrılan

Ismet Inönü fevkalâde samimî
tezahüratla teşyi edildi
[Baştaraft 1 inct sahıfede)

kili Dr. Arası, İstasyonda, Başvekil Sto-
yadinoviç ile bütün diğer Yugoslav na -
zırlan teşyi etmiş ve mızıka ve sancak ile
bir ihtiram bölüğii selâm resmini ifa ey-
lemiştir.

Vaktin geç olmasına rağmen, büyük
bir kalabalık, Türk devlet adamlarını
hareketlerinde şiddetle alkışlamış ve dost
ve müttefik Türkiyenin Basvekili ile Ha-
riciye Vekilini Sofyaya götürecek olan
hususî tren, alkışlar ve «Yaşasın Ata -
türk» ve «Yaşasm Türkiye» ve «yaşa -
sın Türk - Yugoslav dostluğu» nidala -
n arasında Belgraddan saat 23 te hare-
ket etmiştrr.

Yugoslavya siyasî tarihinde böyle can-
dan kopan derin ve samimî istikbal ve
teşyi merasımı kaydedılmemiştır.

Başvekilimizin beyanatı
Belgrad 19 (Hususî) — Türkiye Baş-

vekili İsmet Inönü Vreme gazetesinin
muhabirine şu beyanatta bulunmuştur:

«— Yugoslavya sahillerini ziyaret et-
tiktcn sonra, Yugoslavyanın Adriyatik
denizindeki haşmet ve kudretini ve dola-
yısile Akdenizde pek büyük bir âmil ol-
duğunu bizzat görmekle fevkalâde mem-
nun oldum.»

Başvekilimizi Bulgar Kralı
misafir edecek

Sofya 19 (Telefonla) — Belgrad-
dan bu gece ayrılacak olan Türkiye Baş-
vekıli İsmet înönünün dönüşte Kriçin
Krah istasyonunda tevakkuf ederek Bra-
ma sarayında Bulgar Kralı tarafından
kabul ve misafir edileceği haber verilmek-
tedir.

Gene aynı membadan verilen malûma-
ta göre Kral Türkiye Başvekilini öğle ye-
meğine de alıkoyacaktır.

Bir Bulgar ba$muharririnin
yaptığı anket

Sofya (Hususî) — Bulgaristanda en
çok satılan (Utro) gazetesinin başmu -
harriri Tanef, Başvekilimiz İsmet înö -
nünün Yugoslavya seyahati münasebe -
tile Belgrada gitti. Gospodin Tanef Yu-
goslavyanın Balkan misakına ve eski it-
tifaklanna sadık kalıp kalmadığı hakkın-
da Belgradın dıplomasi ve siyasî mah-
fillerinde büyük bir anket yapmaktadır.
18 nisan tarihli (Utro) gazetesinde,
Gospodin Tanef anketinin neticesi hak-
kında şunları yazmatadır:

«Yugoslavyanın haricî siyasetini de -
ğiştirip Almanya ve Italya grupuna ilti-
ca ettiğine dair son zamanlarda söylenen
sözlerin ve yazılan yazıların hepsi de ya-
landır. Yugoslavya Fransaya, Küçük
jtilâfa ve Balkan misakına sımsıkı bağh
kalmaktadır. Yugoslavya eski ittifakla -
rına ve eski taahhüdlerine hiçbir veçhile
ihanet etmiş değıldir ve etmiyecektir de.
Yugoslavyanın Bulgaristan ve îtalya ile
anlaşması müttefiklerinin muvafakati ile
olmuştur ve bunlar Yugoslavyanm eski
taahhüdlerine hiçbir halel vermemekte,
bilâkıs bu muahedeler suhlu bir kat da-
ha kuvvetlendırmektedir. Yalnız Yugos-

lavya yeniden bir takım taahhüdler al -
tına girmek istememektedir. Bütün me -
sele bundan ibarettır.»

*p •$• TP

Başvekile merasim yapılacak
Başvekil İsmet İnönü, Hariciye Veki-

li Tevfık Rüştü Arasla Belgrada giden
diğer memurlarımız ve gazeteci arkadaş-
larımız yarın sabahki ekspresle şehrimize
döneceklerdir. Başvekilimiz Sirkeci is -
tasyonunda merasimi mahsusa ile karşı-
lanacağı gibi Ankaraya hareket ederken
de ayni merasimle teşyi edilecektir. Baş-
vekilin şehrimizde bir gün kalıp perşem -
be günü akşamı Ankaraya hareketi muh-
temeldir.

«îsmet Inönünün seyahati büyük
bir zafer olmuştur»

Belgrad 19 (A.A.) — Vreme gaze-
tesi, Türk devlet adamlarının seyahatleri
hakkında uzun ve hararetli tafsilât ver -
dikten maada, ayrıca «İsmet Inönüne
veda ederken» başlıklı bir makale neş -
retmektedir. Vreme bu makalesinde ez -
cümle diyor ki:

«İsmet İnönü ve Aras, Sofya yolile
Ankaraya dönmek üzere Yugoslavyayı
bugün terkediyorlar. Başvekil İsmet İnö-
nünün Yugoslavyada Başvekil Stoya -
dinoviçin ayni zamanda bütün Yugos -
lav milletinin aziz misafiri olarak geçir -
diği bu on günü gerek Yugoslavyanın
gerek Türkiyenin tarihlerine altın harf -
lerle yazılacatır. İsmet İnönünün Yugos-
lavyada muhtelif mıntakalardaki seyaha-
t', bir büyük zafer olmuştur.

Yugoslav milletinin îsmet İnönüne ve
Benes'e karşı yaptığı heyecanh tezahü-
rat, bütün Yugoslavyanın, Küçük An -
tant ve Balkan Antantı ittifakımızı tasvib
eylediğini göstermektedir. Bu ayni za -
manda haricî siyaset noktai nazanndan
Avrupayı demokrasi ve otoriter rejim o-
tarak ikiye bölmemek hattı hareketini de
tasvib demektir. Rejimler, her devletin
kendi dahilî işidir. Bizim dostumuz, ge-
rek iyi zamanlarda ve gerek fena zaman-
larda bizimle beraber olanlardır. Gerek
Çekoslovakya, gerek Türkiye, bizim için
cidden müşkül anlarda bize ellerini uzat-
mışlar ve dostumuz olduklarını göster -
mişlerdir.

Başvekil İsmet înönü, bu unutulmaz
seyahatinde, Yugoslavyanın hakikî çeh -
resi, kuvveti ve büyüklüğü hakkında tam
bir fikir edinmiştir. Memurlarımızla gö -
rüşmüş, ordu ve donanmamızla temas et-
miş, tersanelerimizi gezmiştir. Ve bu su-
retle Yugoslav milletinin faaliyetini a -
çıkça görmüş anlamıştır. Nitekim geçen
ilkteşrinde Türkiyeye yaptığı seyahat es-
nasında Dr. Stoyadınovıç te ayni şeyleri
yakından görmüş ve hissetmişti. Bunlar
birer eğlence seyahatleri değil, fakat ge-
niş konsültasyon seyahatleridir. İsmet
Inönü gibi durendiş bir devlet adamının
memleketimizi gezmek lûtfunda bulun -
duğundan dolayı cidden bahtiyanz.»

Atina Üniversitesinin
100 üncü yıldönümü

Atina ^ ( H u -
susî) — Atina Ü-
niversitesinin yü -
züncü yıldönümü
merasimine dün de
devam edilmiştir.
Öğleden sonra Kral,
Veliahd, Başvekil,
Fransız Maarif Na-
zın, butun kord.p - s e b e t ü e ç ı k a n l a n

lomatık ve nazırlar pU\

hazır olduğu halde Üniversite stadyo -
munda maçlar yapılmıştır. Bu maçlara
Üniversite talebesinden maada bütün
yüksek ve askerî mekteb atletleri iştirak
etmiş ve muhtelit 300 talebeden mürek-
keb koronun Olimpiyad marşını çağırma-
sile başlanmıştır.

Üniversite Rektörünün şereflerine ver-
diği akşam ziyafetinde bütün ecnebi mü-
messilleri hazır bulunmuşlardır. Akropol
ile bütün şehir dün gece sabaha kadar
tenvir edilmiştir.

Yunanistan da tayyare
piyangosu yapıyor

Atina 19 (Hususî) — Türkiyedeki
tayyare piyongosu sisteminde bir piyan-
gonun ihdasına hükûmetçe karar veril -
miştir. Hasılatı harb tayyarelerine tahsis
edilecek olan bu piyango önümüzdeki
birinciteşrinde başlıyacaktır.

Gümrüklere gelmiş olan bü-
tün mallar idhal edilecek
Ankara 19 (A.A.) — 15 şubat 937

tarihine kadar gümrüklere gelmiş bulunan
herhangi memleket menşeli bilûmum mal-
lar bir defaya mahsus olmak üzere mem-
lekete ithal edilecektir.

Hataydaki yobazlar
işi azıttılar

[Baştarafı 1 inci sahijede]

yahatte bizzat şapka meselelerile meşgul
olmuştur. Vali bu mıntakada yaptığı se-
yahatlerde müteaddid nutuklar söylemiş-
tir. Bu nutuklarm hemen hepsinde Türk-
Iere şiddetle muamele edilmesini tavsiye
etmiştir.

Bir yobazın küstahça sözleri
Haleb 19 (Hususî) — Türkler aley-

hine yapılan hareketler para ile tutulmuş
bir takım yobazlann telkinıle tahakkuk
ettinlmek istenmektedir. Meselâ Şeyh
Ahmed isminde bir serseri sancak muta-
sarnfı Hüsnü Barazi ve Antakya kay -
makamı Abdülkadir tarafından himaye
görmekte ve bu mülkiye memurlarından
aldığı direktif dairesinde Türkler aley -
hinde propaganda yapmaktadır.
Şeyh Ahmed aldığı direktıfle halkın dinî
hissiyatına müracaat etmektedir. Ezcüm-
le Türkler aleyhine tahrikât yapmak için
şu gülünc sözleri söylemektedir:

«— Artık Türkler Amerika ile ittifak
ettiler, protestanhğı kabul ve müslüman-
lığı mahvettiler, Kur'an tahrif olundu.»

Mahallî hükûmet tarafından azamî hi-
maye gören Şeyh Ahmed muhitinde bir
vaaz vermiştir. Bu vaızda Türklerin ka-
rılarının boş olduğunu söylemek suretile
halkı kandırmak istemiştir, fakat halk
softayı kürsüden sopalarla indirmiştir.

Bir hezeyan nümunesi daha
Hama 19 (Hususî) — Halebde Ba-

bülhadi, Bivaze, Osmaniye camilerinde
medrese talebesi tarafından vaızlar veril-
mektedir. Bu vaızlara mukabil softalara
hükûmet tarafından ikramiyeler dağıtıl -
maktadır. Camilerde verilen bu vaızların
hedefi Türkiye aleyhine telkinler yap -

îspanya kontrolu
geceyarısı başlıyor

İBaştaraft 1 inci sahifede]
tebellür ettirmek üzere halkı ittihad et -
meğe davet etmiştir. Yıkıcı bolşevizme
karşı şiddetle hücum ettikten sonra Ge -
neral, nutkuna şöyle devam etmiştir:

«— Teklif etmekte olduğumuz filî de-
mokrasi sayesinde İspanyol milleti, ma -
nevî sahada olduğu kadar içtimaî ve ik-
tısadî sahalarda da müstakar bir rejimle
idare edilecektir. Biz halka iktısadî oldu-
ğu kadar manevî bir hürriyet te vermek
istiyoruz. Bunlar mevcud olmadıkça si-
yasî hürriyet bir komediden ibaret kalır.
Biz aile, belediye ve sendika müesseseleri
vasıtasile herkesin devletin yürüyüşüne
iştirak etmesini istiyoruz. Tesis etmek is-
tediğimiz adalet ve hukuku âmme pren -
sipleri ortaya konmadıkça insanlık hay -
siyeti mevcud olamaz.»

General Franco îspanyanm denizde,
karada ve havada kuvvetli bir orduya
sahib olacağını ilâve etmiş ve nasyonalist
muhariblerin katlandıkları fedakârhk -
lardan hürmetle bahsederek nutkunu bi -
tirmiştir.

Ademi müdahale kontrolu dün
gece başladı

Londra 19 (A.A.) — Şimdi îspanyol
sularında bulunan îngiliz harb gemileri -
nin, bu gece saat 12 de meriyete girecek
olan ademi müdahale kontrol plânı mu -
cibince İngiltereye tahsis edilen mmtaka-
lann nezaret altına alınmasma kâfi gele-
ceği zannedilmektedir. Şimal mıntakala-
rında iki kruvazörle altı torpito muhribi
bulunmaktadır. Cenub mıntakası Cebe-
lüttarıkta bulunan bir kruvazörle dokuz
torpito muhribi tarafından nezaret altı-
na alınacaktır.

Cephelerde harekât
Salamanca 19 (A.A.) — Aragon,

Madrid ve Asturie cephelerinden piyade
ateşi teari edilmiştir.

Biscaye cephesinde fırtına ve yağmur
devam etmektedir.

Cordoue cephesinde Villabarta mınta-
kasında Franco kıt'aları baskınlar yap -
mışlardır.
Nasyonalistler arasında bir ihtilâf

Salamanca 19 (A.A.) — Nasyona -
Iist sendika partisi reisliğine Hedilla inti-
hab edilmiştir.

Bu partinin bazı rüesası Hedilla'ya
karşı suikasde teşebbüs etmişlerse de ya-
kalanmışlardır. Bu esnada bir kişi ölmüş
ve bir kişi de ağır surette yaralanmıştır.

Birkaç kişi de hafif surette yaralan -
mıştır.

Ademi müdahale komitesinin
nikbinane bir içtimaı

Dün şehrimize gelen Daily Express
gazetesinin siyasî muharriri yazıyor:

«Dün Londrada îspanya işlerine ade-
mi müdahale komitesinin 45 inci toplantı-
sında tatlı bir uzlaşma ve aklıselim hava-
sı esmıştır. Mussolıni'nın murahhası Sin-
yor Grandi, diğer milletler de ayni şekil-
de hareket etmek şartile İtalya îspanya-
daki gönüllüleri geri çekmek hususunda
hazır olduğunu bildirmiştir.

(Bundan evvel mumaileyh hiçbir Ital-
yanın İspanyol topraklarını terketmiyece-
ğini söylemişti.)

Bu sözler üzerine Sovyet sefiri İvan
Maisky de mütebessimane bir çehre ile
bu takdirde hükûmetinin «îtalyanın îs -
panyol işlerine müdahale» ettiği hakkın-
daki notanın münakaşasında ısrar etmi-
yeceğini bildirmiştir.

Bu vaziyet karşısmda ademi müdaha-
le komitesi reisi Lord Plymouth «hüsnü-
niyet tezahüratmdan» bilistifade İspan-
yada mevcud bilcümle gönüllüleri geri
çekme işini müzakere ve tesbit etmek üze-
re bir komite teşkilini teklif etmiştir. İs -
panyaya giden gemileri arama şekline a-
id talimatname pazartesi gecesi mer'iyete
girmiş olacaktır. Komiteye hâkim olan
yeni uzlaşma arzulan Londra siyasî me-
hafilinde memnuniyetbahş bir hayret u-
yandırmıştır.

Bu mehafilde, Ispanyadaki sivil har -
bi durdurmak üzere büyük devletlerin teş-
kilâtlı olarak müdahale plânını, komiteye
hâkim yeni haleti ruhiyenin bir hayli ko-
laylaştıracağı kanaati tahassül etmiştir.
îngiliz kabinesi bu plânın muvaffakiyeti
hakkında kanaat hâsıl olur olmaz tatbiki
tarafına gidılmesini istemektedir.»

maktır. Softalar camilerde alenen şu
cümleyi kullanmaktadırlar:

«Türkiyeye taraftar olan islâmlann
katli helâldir.»

* * *

Franstz tayyareleri cenub
köylerimizin üzerinde

Kiliste çıkan «Kilis» gazetesi yazı -
yor:

Cenubda yapılan ve Fransanm An -
kara büyük elçisi tarafından kendisinin
haberdar olmadığı beyan olunan askerî
manevralar esnasında dostlarımızın
tayyareleri bizim Tibil köyü üzerine
kadar gelip gitmiştir.

İbret alınacak bir hikâye

Şark demfyyolları
nasıl satın alındı?

tBaştaraft 1 inci sahlfese}
lar üzerinde fikir edinmesine vesile olur
zannediyorum.

Şark Demiryollarının tarihi
Şark Demiryolları Avrupanm yahud

garbm şarka doğru on dokuzuncu asır sı-
rasmda gerek împaratorluk tarafından
şımendifer yapılması lüzumu ve gerek
garbm şarka doğru olan muvasalatının
zaruretile hâdis olmuş bir takım siyasî,
malî meselelerin neticesidir. On doku -
zuncu asırda malûmunuzdur ki Avrupa-
nm teknik inkişafı sınaî inkişafı dolayı -
sile şarkta bir takım pazarlar tedarik et-
mesi ve mallannı mübadele eylemesi za-
ruretini tabiî olarak icab ettiriyordu. O -
nun için büyük devletlerin, bilhassa siyasî
rekabetleri dolayısile bir taraftan Akde-
nizden Hindistana doğru yol açmak ar-
zusu îngilizler tarafından takib edildiği
gibi diğer taraftan gene Avusturyalılar
tarafından Ege denizine ve Selâniğe doğ-
ru inmek zaruretile bir takım siyasetler
takib edildi. Bunun neticesi olarak ta
Şark Demiryolları imtiyazı verıldi.

Malûmdur ki Rumelide büyük bir sa-
hai arazi memleketimizin aksammdan
bulunuyordu. Hakikaten Avrupanm böy-
le mühim bir kısmınm muvasalasız kalma-
sı bizim için bir mesele olduğu gibi, dev-
letler için de söylediğim noktai nazardan
bir mesele idi. Fakat împaratorluğun ta -
biî inkişafının esas branşlan kâfi surette
temin edilmediği için şimendifer yapmış
olmakla istenilen netioeyi elde etmek
mümkün değildi. Tabiî olarak emperya -
lizmin tesiri altında bir şimendifer yapıl-
ması zarurî vaziyette idi. İşte bu gibi si-
yasî sebebler ve malî zaruretler altında
1872 de Şark demiryollarının imtiyazı
verildi. Evvelâ 1869 da Baron Hirş'e
verilen imtiyaz bunun tarafından başka
birisine verilmek istendi. Fakat hükûmet
kabul etmedi ve inşaat sermayesi devlet
tarafından verilmek üzere 1872 de ge -
ne Baron Hirş'in inşaat ve işletme şirke -
tine imtiyaz verildi.

Şirketle aramızdaki mukavelenin
geçirdiği safhalar

O vakit yapılacak hatlann tahminen
yekûnu 2000 kilometro olacaktı ve hattın
imtiyaz müddeti de hatlann bitmesile be-
raber başlıyacak, raşe hakkında hiçbir
kayıd, şart yoktur. İmtiyaz müddetinin
tesisinde mevcud eşya mütehassıslar tara-
fından, ehlihibre tarafından tetkik ve kıy-
meti tesbit edildikten sonra devlete inti-
kal edecekti. Böyle bir takım esaslar var-
dı. 1872 de yapılacak hattın kilometro
başına varidat yirmi bin frangı geçerse
faydası yarıyarıya paylaşılacaktı. Mu -
kavelei esasiye bu şartla akdedilmişti.
Zamanın ve devletin malî vaziyetinin fe-
na gitmesi dolayısile de 23 milyon altın
franklık bir istikraz daha yapılıyor ve bu
yapılan istikraz da gene inşayı ve işlet -
meyi deruhde eden şirketin ve hükûmetin
haklannı değiştirmeğe vesile oluyor.

Bu sefer kilometro başına yedi bin
frank şirkete veriliyor, geri kalan hasıla-
tm yüzde 55 i şirketin yüzde 45 i de hü-
kûmetin oluyor. Yani evvelki esas biraz
değişmiş oluyor.

Sonra 1894 te 40,000,000 altın frank-
lık bir istikraz daha yapılıyor. Bu istik-
razm 21,000,000 nu eski istikrazın ba -
kiyesine tahsis ediliyor. Bakiyesi hükûme-
te tödeniyor. İstikrazın ödenme müddeti
64 sene olarak tesbit ediliyor. Maamafih
imtiyaz müddeti henüz tesbit edilmiş va-
ziyette olmuyor. Yalnız bu istikrazın 64
senede ödenmesi esası kabul edilince, de-
mek ki 1894 tarihinden itibaren 64 sene
imtiyaz müddetini hükûmet zımnen kabul
etmiş oluyor. Ve hakikaten 1908 sene -
den itibaren elli sene olması kabul edili-
yor. Yani imtiyaz müddeti 36 senesi im-
tiyaz başlamadan geçen müddet olmak
üzere 86 sene oluyor. 1908 de elli sene
imtiyaz müddeti kabul edilince 1958 e
kadar Şark demiryollarının işletilmesi im-
tiyazının devamı kabul edilmiş oluyor.
Bunu müteakıb, yani meşrutiyetin ilânı ü-
zerine Şark demiryollarının bir kısmının
Bulgarlar tarafından işgal edilmesinden
sonra 1909 da meşrutiyet hükûmetile ak-
dettikleri bir mukavele ile 1894 te ak -
dedilen mukavelenin ahkâmı değişiyor ve
sirket kilometro başına 10,333 frank alı-
yor. Ayni zamanda artanın yüzde yetmi-
şi şirketin ve yüzde otuzu hükûmetin olu-
yor.

Lozandan sonra
Lozan muahedesi akdedildiği vakit

Cumhuriyet hükûmeti şirketle adaptasyon
mukavelesi yapmak üzere, diğer şirket
lerle olduğu gibi ufak bir anlaşma yapı
yor. Diğer imtiyazlı şirketlerin murahha
sı olarak Türkiyeye gelen Mr. Veyil is-
minde birisi bu şirketin de murahhası ola-
rak Cumhuriyet hükûmetile temas ediyor
ve şirket namına 1923 te bir mukavele
imza ediliyor.

Bu mupkaveleye göre paranm düşmüş

olmasından dolayı tarifelere beş misli
zammedilmesi ve alacak verecek hesab -
lannm tetkiki için bir komisyon teşkili ka-
rarlaşıyor. Bu komisyon ayni zamanda
1929 itilâflannm ifasını da hazırlıyor.

Daha sonra 1927 senesinde Bay Be -
hiç zamanlarında o tarihe kadar Nafıa
Vekâletinin müsteşan Bürhaneddin is -
minde birisi tarafından hazırlanmış olan
bu lâyiha 1927 senesinde Büyük Meclise
sevkediliyor. O lâyihaya göre, şirketin
borcu beş buçuk milyon altın frank ola -
rak kabul ediliyor. Ayni zamanda kilo -
metro başına 13 bin altm frank ve hası -
Iattan da yüzde yetmiş beşi şirkete, yüz-
de yirmi beş te hükûmete aid olmak esası
teklif ediliyor. Fakat bu kilometro başına
13 bin frank ve yüzde 75 hasılatı gayri-
safiyenin şirketin yüzde yirmi beşin hükû-
metin olması hususundan ayn bir de şir-
ketin hisselerinin işletme masrafları çık -
tıktan sonra 1,227,153 altın franklık bir
meblâğı temin etmesi şart koşuluyor.

Görülüyor ki, ta 1872 de başhyan
işletme imtiyazı gittikçe şirketin lehine,
hükûmetin aleyhine dönüyor.

Bu lâyiha bütçe ve maliye encümenle-
rinde 2 sene kadar kalmıştır. 1929 sene-
sinde Recep Pekerin Nafıa Vekilliği za-
manmda yeniden tahrik edilerek şu esas-
lar dahilinde bu mukavele yapılmıştır.
Şimdi ona takaddüm etmek üzere hat -
tm kaç kilometro olduğunu arzedeyim:
Hattı aslî yani şirket tarafından arzetti -
ğim düyunu umumiyeye kalbedilmiş borc-
larla yapılan hatların yekûnu 289 kilo -
metrodur. Ondan sonra Alpullu - Kırk-
lareli 46 kilometro ve 3 kilometro da
Karaağac - Edirne hattı var. Bir de Sir-
keci - Yeşilköy hattı 18 kilometro ki
hepsinin yekûnu 356 kilometrodur.

Şimdi hattın esasmda prensip'olarak
beşte biri şirketin parasını ihtiva ediyor.
Beşte dördü de devletindir. Yani inşaat
parası 4 taksim 5 tir. 4/5

Kumpanyaya karşı ağır
taahhüdlerimiz

29 senesinde müzakeresi yapılmış ve
zamanımızda imza edilmiş olan bu mu-
kavelenamenin teyid ettiği hat bizimdir.
Yani, asgarî 20 ilâ 25 milyon paramızı,
sermayemizi ihtiva eden bir hattır. Buna
mukabil şirketin bilâhare yaptığı nizam-
namede tesbit edildiğine göre, 1931 de
6,400,000 mevaddı müteharrike ve eş -
yasının kıymeti, 1,600,000 de nakid ol-
mak suretile ceman sekiz milyon serma-
yesi vardır. Bu esasta olan hattın, akte-
dılen itilâfnamesi mucibince kilometro ba-
şına 12 bin altm frank verilecek ondan
sonra hasılatı gayri safiyenin yüzde yet-
miş beşi şirketin ve yüzde yirmi beşi de
devletin olacak. Fakat bunun yekûnu da
bınnetice şirketin masarifi umumiyesini,
ihtiyat akçesmi, Kırklareli taksitini ve
hissedarlara verilecek temettüü karşıla -
mak üzere 1,227,157 franga baliğ ola -
caktır. Esas budur, bunu tahtı emniyete
alabilmek için bir madde kabul edilmiş.
Buna göre, bir - intizar hesabı - na açık
diye bir kayid geçilecek.

Devlete verilecek yüzde yirmi beş te
ayrıca bir hesab altına alınacak bunlara
açık olursa intizar hesabına yüzde beş fa-
iz konacak, bu esası bir madde ile şöyle
teyid ediyorlar.

Açık devlet tarafından ödenecek. Ya-
ni senede bir milyon 227,152 frank elde
edilmezse - intizar hesabına - alınacak
açağı devlet ödeyecektir. Bu açığı kar -
şılamak için tarifeyi istediği gibi şirket
artırmak hakkını da almıştır.

Halbuki zaman itibarile bu tedabir
açığı kapamak değil bilâkis açığı açtır -
mak manasında demektir. Devlete aid o-
lan yüzde yirmi beş te ayn devlete ve-
rilmiyecek o da mahfuz kalacak ve inti-
zar hesabına karşılık tutulacaktır. Yani şu
halde yirmi yirmi beş milyon lira kıyme-
tindeki hat devletin eline on para geç -
meden işlemekte devam edecektir. İmti-
yaz müddeti de hattın inşasına 1872 de
başlandığı halde 1908 den başlamak su -
retile 1953 e kadar devam edecektir. Şu
halde aradan 36 sene bir kere çıkıyor.
1958 senesi imtiyaz müddetinin sonu o-
larak tesbit edilmiş oluyor. Raşa içinde
mukavelenamenin hiçbir maddesinde tes-
bit edilmiş birşey yoktur. Devlet hangi
tarihte onu satın alabilir. Buna dair hiç
bir kayid yoktur. Şimdi buraya kadar bu
tafsilâtı arzettikten sonra satın almıya
doğru hareketimizi ve netayicini arzede-
yim:

Hattın satın alınma teşebbüsü
ve muvaffakiyeti

Biz o vakit, arkadaşımıza cevab verdi-
ğimiz zaman şirketten bu intizar hesabı-

Tütün eksperlerine
çok ihtiyaç var

Tütüncülüğümüzün terakki ve inkişa-
fıle, mütehassıs tütün eksperlerine olan
ihtiyaç gün geçtıkçe artmaktadır. Çün -
kü, gerek inhisarlar idaresinde, gerekse
tüccarlar nezdinde çalışan eksperlerin
çoğu muasır tütüncülük tekniğine vâkıf
değillerdir. Inhisar idaresi, bu ihtiyacı
görerek ve evvelce açmış bulunduğu kurs-
larda yetişen gene eksperlerin müsmir
mesaisini gözönünde tutarak yeniden mü-
tehassıs eksperler yetiştirmeğe karar ver-
miş ve yeni bir kurs açmıştır. Maltepe
tütün enstitüsünde bulunan bu kursta zi -
raat mektebi ve lise mezunu 14 gene bu-
lunmaktadır.

Namzed talebeler bu kursta nazarî
ve lâboratuarla tarlada amelî dersler
görmektedirler. Bir sene sürecek bu ders
müddetinde talebeler, tütün ekme ve ye-
tiştirilmesini, tütüne ârız olan haşreler ve
hastahklarla mücadele usullerini ve tü -
tün tahlillerile tütün ziraatini alâkadar
eden kimya meselelerini öğreneceklerdir.

Namzedler bu bir seneden sonra daha
dört devre stajı geçireceklerdir. Bunlar-
dan ikinci devTede tütün fabrikasında
harmancılık ve fabrikasyon işleri ve mü-
him istihsal merkezlerinde tütün mua -
yene, hesab, mübayaa, sevk usulleri.
Işleme depolannda geçecek olan üçüncü
devrede tütün işleme usulleri ve hesablan;
bakım evlerinde geçecek olan dördüncü
devrede de işlenmiş tütünlerin bakımı,
fermantasyon de\Tesinde bakmı tarzları,
ambalâj işleri ve bakım hesablan öğre -
nilecektir.

Her devre sonunda talebe gördüğü
derslerden nazarî ve amelî imtihan vere-
cek ve bu devreleri muvaffakiyetle biti-
renler eksper muavini olacaklardır. İn ••
hisar idaresi bu kurslara devam ederek J

memlekette nazarî ve amelî bilgi itiba-
nle mütehassıs tütün eksperleri yetiştire -
cektir.

nın ne olduğunu sorduk. Bizim anladı-
ğımıza göre birisi işletme sermayesi, bi-
risi de hattı aslî sermayesi var. Hükûmet
hattın esasının kazancına ve zaranna ta-
allûk etmesi lâzım geliyor. Şirketin mu-
kavelesinde, 1929 da yazılan mukaveie-
de o suretle hükûmet borcu olarak bir
fıkranın oraya geçmiş olmasını biz hoş
görmedik. Dikkatimizi celbetti. Bunun
üzerine, şirkete bir hareket yapmaya
mecbur olduk. Şirket, mukavelede oldu-
ğu gibidir, vaziyeti başkaca izaha lüzum
görmüyoruz, cevabını verdi. O halde,
biz bu vaziyeti arkadaşlanmıza tetkik
ettirdik. Başvekâlete bunun binnetice
devletin büyük bir zaranna müntehi
oîacağını izah ve tetkikte bulunduk.

Çünkü bu intizar hesabını doğuran bir
milyon 227 bin 152 altın frank ilk sene-
sinde yahud ikinci senesinde temin edili-
yor. Şirket, diğer senelerinde açık ver -
meğe başlıyor ve bu açık bizim işi gö -
rüşmeğe başladığımız sıralarda mühim bir
yekûne baliğ olmuş bulunuyor.

1929 dan 1958 senesine kadar inti-
zar hesabı namı altında ve hükûmetin ö-
demeye mecbur olduğu bir borç olarak
belki on on beş milyona baliğ olacak
bir para olacaktı. Yani şirket istediği
kadar işletecek, istediği kadar kazana -
cak, yahud memleketin menfaati aleyhin-
de bulunacak, neticede de böyle bir para
almak vaziyetinde ve devlette bunu öde-
mek mecburiyetinde kalacaktı.»

Nafıa Vekili bundan sonra hattın sa-
tın alınmasına nasıl karar verildiğini, bu
kararın nasıl tatbik mevkiine konduğunu
Şark Demiryollarına kıymet biçilmesi ve
sair noktalar hakkında iki taraf arasında
cereyan eden çetin münakaşalan hulâsa
etmiş, şiddetli alkışlar ve «bravo!» ses-
lerile karşılanan bu izahatından
sözlerini şu şekilde bitirmiştir:

«— Onlar on bir milyon lira istemiş-
lerdi. Altı milyon liraya onlar da tama-
men tatmin edilmiş oldular.

Yani bunların sermaye olarak ortaya
koyduklarını, iddia ettikleri sekiz milyon
liraya mukabil altı milyon lira ile işi bi-
tirmiş oluyoruz. O vakit sekiz milyon lira
eşyalar takdir kıymeti olarak konuşul -
muştu. Halbuki, eşyalann böyle tadad
edilerek, kıymet takdir edilerek yapılma-
dığmı da biliyoruz. Onun için altı milyonj
lira ile hak ve adalet noktasından Türki-
ye Cumhuriyeti tamamen vazifesini yap-
mış bir vaziyette işi bitirmiş oldu. Bu su-
retle mukaveleyi imza etti. Bu altı mil-
yon liranın sureti tediyesini yüzde 5 fa«
izle arkadaşlarımrz bilhassa Bay Sırrn
olduğu halde, usulüne tevfikan 20 sene-
de ödemek üzere yaptılar, hazırladılar^
Bu suretle mukavelenin bütün esaslanl
tamamen bitmiş oldu. Binaenaleyh
leketin üzerinde bir bar gibi olan en son
Şark Demiryolları işletme imtiyazını kal-
dırmış olmakla Nafia Vekâleti vazife-
sini yapmıştır, zannediyorum.»
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