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Dün Bükreşte Toplandı. 

4 MART CUMA 19:8 GUNDELİK SİY ASAL GAZETE ON İKiNCi YJL S~ Yl: 3794 

lııstuıyıda istlklil için mitir gler ~apıhıor. ŞtlTiDiye ktdu üç· bin köJdB y2pllın 
toplanhlaı da bir çok hatiplsr IHaf rndın t öJIE vler ''ıildi. 

Vıyana, 3 (Radyo) - Üç 
bin köyde mitingler o'mut 
ve Avuatur yRDID Jstiklilı için 
nutuklar söy,enm ıttr. Miti
ngler, beledıycler tıullfmdr.ın 

sinde diyor kı: 
"Hitlertn yanındakiler, 

Nafia Bütcesi 326 Bin Lira, Zıraat Ve Baytar 
Bütcesi 30 Bin 393 Lira Olarak Muvazenei 

Maliye Encümenine Havale Olundu •. 

tertıp edılmithr 

Pariı: 3 (R dyo) 
zetef,. r, Almanyıt ve 

Gııı-

vus· 

tur yo münaae1ıı::tlerınden 

elıemmiyetle bah~~tmekte 

dirler. Ekodöpat1 g.,zeteıi, 

Alman gazet~lerlnı idore 
edenlerin, ~omıu memleket 
lere her gün yeni hücum 
lar yapmak huıuıunda dl
relctifler aldıklarını, ka'em-
lertnt ona söre k\Jllandıkla· 
rını, yakında Almanyanm, 
Avuıturyllyı ikinci d~fa teh· 
dld edec~ği için ltlllyanın 

tedbir aldığını, Brennerın 

mldafaasıle Hıtlere bir ze 

fer hazır 1andığını yazıyor ve 

dAyor lcı: 

"lngıliz Baıvekıll B. Çem
berliymo h11y nli d~vaın et 

miyecektır .. 

Epuk gazete11indeo vazdığı 

bir makal~de M . Dala dier 

diyor lct: 

",\lmıınya. ıle nn!aıma 
o.= 

h. ş,,şing 

1rok güzel.. Fakat Hıtlerin 

Avuıtturvada yapmak i•tedl· 

ği ned1r? Görinıın. Ra1hi1· 
tağtft Alman tayarelerinin 
mükemmeliyetinden bahıet 
me91ne ne mana Yermeli .. 
Bütün bunlar bize Fransa · 
nın sılahlnnma v~ kuvvet
lenme ıiyasetine devam et· 
mesi llzımıeldıiini göıterl 
yor. " 

timdi onu tekrar kıtlcırhyo· 

rlar. Avusturya lle meıgul 
ediyorlar. Bir ho f ta sonra 
Avusturyaya bir ültımatom 
verırlerse hiç hayret etmme 
lidi r ve onu da Avusturya· 
da kar§dıklar takip ede

cektı r .. 

Vtliyet Umumi Meclııı 

dün dokuzuncu içtlmaını 

ıktnci reis 8. Feyzi Sözene· 
rin rly,ıetinde akdetmııtir . 

Za ptı sabık hulaıası oku. 
narak kabul edıldt. Bu·ıdırn 

sonra evrakı varldeoln mü· 

; İngiltere, Orta Avrupa Va-
1 kayiine Ehemmiyet Veriyor 

--------- - -
8. ~emberliın; Avım Kamaras ında, irıg ;terenin A vus-
tuıya hijısılerini ehemmiyetle takip etf ğini bildjrdi 

Londra, 3 (A .A.) - lngl· 1 
Jiz Bat vekili Cember· 
18.yn, A vam Kamara,ıo-

da lngılteren-in merkezi 

Avrupadaki vakayıe kartı 

alakaaızhk göıleremiyeceğl 

nf, bugün Almany11 · Avuıı 

turya itllafıoın neticelerini ' 

t11kdlr ctrnenın çok acı bır 

harekd olduğunu ıöylemit 

tir 

Mm . Taboi bir makale Londra, 3 {A. A.) - İugıi 

H. ~·emhul<iy11 

-= terede milli müdafaa proğ \ 

Milli Müdafaa Vekale i- :::~~.:~~:::~.ı~:'.::,~;;.~·~ 
1 

göre logilterenln m ill i mü 

nl·n s·ır Kanu Proı·es·ı dafaa için 1937 1941 ıene· 
• • lerlnde vapacajı masraflar ı lngilıı. lira11nı !feçmekte 

---- :-- - - • , • bir milyar beı yüz milvon dir. 

Sıbayların .m~lôhye~ derecelerıl~ .. bunların sekıllerııı ,-
1
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deüııtıren bır kanun proı ası hazulandı ta yan aırı a. onçıyo 
Milli Müdafaa B&kanhğı, 1 terakklyatma uygun ıekllde K 1 b k t • d •• ı d •• 

ıubaylaramızı yakıodau ali dereceJf"ndırilmeıt, vazıfe IC a se esın en o u 
katandıran ve malü l} el de abı m~ydaOfı. gelmıı olan 

~~c~~~.1:~r!:0!:~~u!eL~~u~,: - ::~c:(~:~:ım:t~~~1,ye~~lrü~ f::. Sairin cenaze merasımind&Muss-olini, nazırlar ve bir 
nu:0:~

0~~~rJ~a;;~::;:::~Y' ~:p~:'':a~::u~~:~ .tl~m~:z·.~. çok italyan ricali hazu bulundu, 
Ve fcabettlren aahbi haller, 551 lanmı~ bulunmaktadır" Roma 3 ıRad}'o) 

Yardımı olmadan yapıla fat edl'n Şair DaDonçl)onun 
ioUaap etmiı ve bilahare Ro 
maya giderek muhtelif Rft numaralı kanunun emrın. 

cetveli ile bu kanunun bazı 
maddelerindekı h ükümlerle 
te1bit edılmlıtir. Yenı proje 

bu hükümlerle beraber, 1122 
sayılı kanunun; 2, ~~ ve 4 
Gncü maddelerınde yazılı 
akıl ve ıu"tr mnhihyetlerin 
dekı büküoıler de, yeni pro· 
Jeye göre değıımekt~dir. 

8akanhk. yeni kanunun 
niçin hazırlandığını mucıp 

sebepler liyihuınd11 söy:ece 
fuh etmekt~dıı: 

.. 551 numarnlı kanunun 
neıri tarihi fiurfnden 13 Be· 

ne, 1122 aayılı kanunun neı 
ri tarıhi üzerinden 11 sene 
ribi uzun bir zeman geçmlf 

ve bu kanunlıum lstıklal 
Harbi malülleri içın icıl bir 
ıurelte hazırla nmıt ve em 
raz cedvelindeki bır çok ke 
limelerin dOzeltılmesi terL ip 
Ye 11talahlarm diheltilmeıi , 

ııöz malüliyetlerinin muhte · 
hf derecelert> a}·ıılmem, l l 22 

numaralı kanunun degı~tirll 
lbeıt lıtenilen maddelerıncl~ 

' Yaz.ılı akıl ve 11nir malftlı 

Y•tlerinin fennin bu vünkO 

mıyacak ıektlde tamamen 
cenaze mcraııtmı pek parJak bozan - ylltuJak hut!1hkları 

Üçüncü uıaôdt. de ıöyle yapılrnııtır 
U Cenaze hir tor> arnba~ın değiştırılu ııtır: ı.un lyılık 

faaıl ıları vermekle berr.lıet r:hı. ~ötürülnıu~ Ye Mıuııol ıni 

zetelerde çlllıımııtır 

İtalyan tiiri 1897 dr. me· 
bua olınuf ve cinim.., •nl1t 

temavül etmlthr. 

tı:ıhun ıçtınııııi rr üı.uebetını trıbutuıı '\ Annuia vürümtitı 1 Danonçlyo. umumi harp-
bozan nüküt1lt! muttasıf ctn- tür ten evel Pa!iıe sürgün .. dıl· 

netler, fi:ıyolcıj k 1f 1
f!1 d~ b&o· Şiirın zcvccsı, nıızırlar 

kili arının ~ltrdımma n: uht e ç 

hıtnkmamakla berab~r çtı 
lı rn11 kabtlıyetını tamııınen 

boz.un ruhi hastalıklctr. fız 
yolojik itlt r1 ~n az. ~arı de· 
r .. ceJe bozan bırincı d~re 
Cf'de yu.ılı ı!rıır ılleıleu, oö 
betleri aevrel. gelen eıas :!a 
ra. yahud tı fıtün ı. ücuda ıe 
mil nöbetler gfüteren jaluon 
ııara81. 

Dördüncü madde iıe şu 

ı d 1 Jiı" fPkflde tedı ~ i m~ştir 
rlnci ve dö düncü dert'cı:>le 

'" uvnn akıl ve f:,nır illt'tle · 
rindt-n sebebi fr~ogı olduğu 
hı1fd,. vt'lz•ft;. bAşında ve va
zht• teımlerıle arttığı tohak· 
kuk erl~nln, fızvolojlk fşlerı 
\aııdan az '~ falrnt yüzd~ 
.ıO dt"n deha vulcarı bozu.ut 

( Sonu ildncı •ayfede ) 

birçok rical ve hu lk cena
zeyi takip etmiılerdır . 

Cenozemn mıklı csnasmda 
dakikada bir top nlılrtıı§tır. 

B Muaaolini, son ıh· 

liram olmı:.k üzere tabutu 
Fatlıt usıılü 11cli\rnlamıthr 

Homa. 3 { Hadyo) ha!· 
)'anıu en büyük ıiıri 'oanon

çi)I o, dün m~sai odasın 

d,ı ve nııuaınnın batmda 

kalb ıektesınclen ölmüı•ür. 

Danonçiyo 12 mart 1863 
t rihtode- doğmuş ve 18 vaı 

larında ıken ilk eserini le 

lıf etmiftlr. 

Danonch·ı.•. to.lısıhıi bıtiı -

dıkt~n sooıa evv~li NApolı· 

de çılıaa M .. tinö i•zelt:aıne 

mlı v~ i 915 sen4'ıinde , Ro 

mıt)a dönerek; İtn l ynnan 

uılif devletlerile beraber 
harbe gırmesl ıçtn nutuklar 

vermiı az bir zanıan ıonra 

emeline- muvaffak olarak 

halva~ ı harb~ ıokmuıtur 

Danonçiyo umumi harpte 
tayıııre zabit i ola rak ordu 

ya tltıhak etm ış ve kuman 

daıındaki küçük bir tayare 
filoıilt: Viyanayı bombardı 

man etmlı, huaten sonra da 
flyorn y ı işgııl ederek ltal· 
yaya ilhak ettirnıiftir. 

hal ven tliri, buıün bü 
vük meraıdmle defnedtle-
ccl< ttr. 

Cenaı.r. nıeraılminde, Mus · 
ıııo linl ve bütün f aıtat erlri
nı huır bulunmutl•rdn. 

Umumi! Mtelis 1 oplaniı Hulfndt 

~;;,~-; . ıeçtldı. ~tamiri için bltceye (6000. 
1 - Baytar m4d6rl6iii lllralık?.tabılaatf vazına~f dair 

oGn Manyuta IDfA ettlrile- miizekkereıl dahiliye easfi-
cek eafat ' iataıyonu için ar menine, 
ta mubayaa edilmek Ozere 4 - Mubaıebei Huıuılye· 

bfitceyc eJlt liralık tahıiaat nln, Erdekte letkd edilecek 
konulmaınna da ir müzekke 
resi hı vtıu encüınenlnP, 

2 N&fıl\ müdürlüiünfin , 

Edreıııll te ın~a edılecek olan 

ille okul bin1H1ınm ikmal in· 
~ası iç ı n bütceye 12941 it · 
ranın ılavesine dair müzek · 
kereıi maarıf encümenine, 

3 Muhl\sebei Huıusiye 
nin 80 ndırınR idaref 
akarfthndan büyük 

hususi 
otelin 

Leningrad 
Ecnebi konıo!osluklı11 

~ıldınhyor 
Moıkova . 3 (Radyo) 

Kuıya ile Ettonya ara11nda 

yapılan müzakereler netice· 

•inde Eıtonya hükumeti Le. 

arazi tahrir komfıyonu için 
aall ve yedek aza intihabı 

hakkındaki müzekkeresi da· 
hiliye encümenine, 

5 Biirhantye kazaıı 

ameleı mükellefeıindeo olup 
928 340 ıenelerJnde if al 
m6kelleflyet eden amele 
bor~ ia rıoın terki na alan 
maaı hakkındaki yaz111 mu· 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

Macar 
Hariciye nazın Virınadın 

~ündü 
Budapeıte, 3 (Radyo) -

Macariıtan hariciye naam 

bugün Viyadan Macarlıtana 
avdet etmittlr. 

oingraddaki konıoloıbane1t - 1 
•••••••••••••••••••••••••• 

oi kapamağı kabul etmtıtir . i Küçük Habeılır i 
Danimarka da Leningrad I\••••• ••••••••••••••••••-' 
konıoloıluğunu kaldaracajını * İtalya elçııl Kont Ma· 
hildarıniıttr . zolini dün Mıur BaıvektUne, 

Diğer ecnebi konıolusluk ltalyamn Su•eı kanalı üze-
larmm da kllldmlacağı ıöv rinde bir takım düıünceleri 
1 em yor. olduiuna dair ıazetelerde 

- Jotiıar etmlt olan havadlıin 

ikt.saoi Küçük Antant 
toplandı 

Belgrad, 3 (Radyo) 

lkt11adi Küçük Antant dün 
Hükreıte toplanmıf vP. mü· 

zakerelere baılamııbr 
Bükreı . 3 (A A.) - Kü· 

çük Antant ekonomi konfe-

ran11 Bükreıte toplanmııhr 
Konferanı, Tuna havzası 

müntıkali.t aoıyal yardım 

ve sıhhat itlerile me11ul 
olacftktır. 

a11l Ye eaa11 nlmadıiını reı 

men blldirmtıttr. * Muhaceret itinin in ki· 
ıaf ını temin meıeleıf 

, ıle ltUgal edecek olan 

I kenferanı, diin ıabah Cenev· 

1 rede açılmııllr. 
1 Kooferanaa mubacar celb-

eden ve mubacır ıevk eden 
l 8 memleket eksperleri 

ittlrak etmiılerdtr. * Hoover, Ayrupa ee1• · 
hatma devam ederek, bu 

sabah Parladen Cenevreye 
ıelmftUr . 

Yugosfaı - Yunan licı
ret müzıkarılari uzatlldı ı 

Mumatle1h orada dört 
eün kalacak, Mılletler Ce 
mlyeti ve beynelmilel it bü

rosu rica iti~ temas edecek· 

Belgrad, 3 (Radyo) - Yu 
goslavya. Yunaniıtan araım · 
dalci ticaret müzakereleri, 
ıttihıız edilco kararlara g6re 
iki ay mOddetlr. t"mdft edtl 
ıolıUr 

tir. * Yuıoılavya meclltinde 
izahat veren maarif nazır1 

bu sene tedrlaat için devletin 
ehnde ( 10350) ye• bulu· 
nacaftaa btldu .. tUr 



... A---- .. 
TORKDILI 4 MART 1938 

~------~!Zll~•ns._.._,,. ....... 

S E H i R VE V i LA Y ET H A 8 E R L E R 1 
\ ._ ' ... ~ -. ' ,.,' ... 

:.·· .. 

ayak Yediklerini Söy- Nüfus Başına 65 Gram 
enlerin Muhakemesi Et O üşüyor .. 
acı. bir baygir hırs ızl ı ğı tahkikatında kendilerine 

karatolda dayak altldığrnı iddia elti 
ürediler köyünden Yakup 

Muıtafa oflu Mustafayı. ı 
hayvan hırıızlığmdan 

ayı dövmek ve bir gece 
setmek ıuçıle Kayapa 

rakol kumandanı Veli On -
ı He jandarma Muharre · 

il düo, ikinci asliye cezada 
bakemeleri yapıldı . 

a yapa köyünden ıahtt 
c:ı Mehmet, Yakup ve 
stafanın bir hayvan hır · 
ığıoıian dolayı lura~o1a 

bedUdiklerfni ve erteıl 
n6 kendi oduında mlaaf lr 
ldıklarını ve fakat dayak 
dıklertnl ıörmedlilnl ıöy-
1 

dayak yediklerini, ondan 
ıonra nahive müdü ünün ya· 
nına eötürülerek if adelerıntn 
ahodığını, tddla etti. 

Veli Ouba ıı, dövmek ve 
haplı etmek eıbı btrıey ol . 
madığını ve yalınız: bir hay 
van hırsızlıjının tahkikatı 

için bu adaml<ırın c elhedt
ltp ifadelerinin alındıjım 

V(l müdür t ll rafından da ay. 

rıca ifade lerinin alınarak bı · 
rakıldıklarını, bununla 

beraber ıah it s ı fatıle dinle · 
nen Mustafanın har11zlıkta 

elı oldujunu, blnanealeyh 

ıahadetlnl kabul edemlye
ceftnl, iddia etti. 

Vıliyet dahilinde, belediye teskılatı olan yerler~e bir 
sene~e 119.882 a~et hayvan ~asildi 

Veteriner Müdürlüğü ıeh
rlmizle, kazalarda ve bele 
diye teıkflitı olan nahiye
lerde 937 yılı zarfında mez · 
bahalarda keıtlen hayvan 

hayvan keıtlmittir Bu keıllen 
hayvanlardan ahnan et mik
tarı 293,480 ktlodur. Şahit Muıtaf a otlu Mustafa 

, Yakupla kendtılnln bir 
lyglr h1r11zlığından dolayı 

arakola çajarıldıklarını ve 

Slrkata alt doıyanın celb 
ve tedkikl için muhakeme 
23 mart saat 15 e bırakıldı. adedi tle nüfus batına iaa

es bet eden et miktarını göı· 

Bu kadar kllo et ıehrl 

mfzde, kaza ve nahtye 
merkezlerinde 124, 727 kiti 
tMafmdan lıtthlak olun
muıtur . ı •mum"ı Mecı·ıse ou·· n teren bir ••tatlıtlkyapmııtır tJ Bu lltatlstiğe göre 1937 Şu halde nüfuı baıma bir 
yılda 23 kilo 760 gram, 
günde bir nüfuıa ile 65 
gra~ et isabet etmektedir. 

yılı zarfında 12,674 adet bü 

lk.1 Bu·· t. ce Verı-ldı·.. yük hayvan, 107.208 küçük 
hayva11 ki, ceman 119,882 

Baıtarafı birinci sayfada) 
fak görülerek mezkur borç 

ran tahakkuktan tenziline 
rar verildi 
6 - Sıhhat müdürlüjü

un, köy ebe okullarından 

u ıene mezun olacak ei-ıe

rin tayinleri lçın bütceye 
000) liralık tahılsat vazı 
akkındaki müzekkereıl ııh. 

iye encümenlne. 
7 - Sıbhat müdürlüiü 

Qn Dursunbey kauıı dia
aoıerl lç ı n bir aıhbat me
uru tayini hakkındaki mü

ekkereal sıhhiye encümeni 

8 - Maarif müdürliiğü -
nün yatı mektepleri itti· 
rak hl11esi olao ( 1352) lira · 

an bütceye konulması hak
kında ki müzekkeresi maarif 
encümenine; 

9 - Lise müdürlüiOnün, 
lıe bina .. ınan gelecek ıene 

mevcut talebeyi lltlaba kafi 
ıelemlyeceğl cihetle keyff · 
yeıln Umumi Meclis kanall
le Vekalete iblağ ve bütce · 
den mümkün olan yardımın 
yapılmasına dair müzekke · 
resi maarif encümenine, 

10 - Edremit kayma
kamlıjınıo, Edremit beledl
yeılnlo muhtelif itlerine ait 
ihtiyaç raporunun tetkikine 
dair müzekkereıl ait oldu
ğu encümenlere, 

11 - Baytar müdürlOğü· 

nOn, 938 yılı bütceslnln dt· 
yün tertibine 22 lira dokuz 
kuraıluk tabıtıatın vazına 

dair müzekkeresi baytar en · 
cümenlne, 

12 - Mubaaebet huıuıl
yenln, valt konağında 938 
ıeneıl için yapılacak tamire 
alt (5000) ltralık tabslıatıa 
bütceye vazı hakkındaki 

m6zekkereıl muvazenef ma
liye encilmeoioe, 

13 - Dursunbey kayma· 
kamlığının, belediye dlspan
ıerlnln ilaçlarına yardım ol 

mak üzere bütceye [500} 
liralık tabılıat •azına dafr 

müzekkeresi ııbbiye eocü 
menine havale olunmuıtur . 
Encümenlerdtn çıkan evrak: 

1 - Sıhhiye encümeninin j 
kaza kaymakamlıklarının ııh· 
hi huıu11tta alt ihtiyaçlarının 
bütcenln kudreti niabetınde 

nazara ahndığına dair maz
batası muvar.:enei maliye en

cümenine, 
2 - Sıhhiye encümeninin, 

Blğadıç nablyeıt için doktor 
ve bir ebe tahsisatı vaz ı hak 
kıodakl dıleiln nazara ah 
nacağana dair mazbataıı aıh 
biye encümenine, 

3 - Maarif encümeninin, 
Mıthatpaıa mektebi arsaaı 
nın tevaıl için bütceye ( 1350) 
liralık tahsisat konuldufuna 
dair mazbatası muvafık gÖ· 

rülmOıtür . 

4 - Maarif encümeololn, 
Sıodır.rı okulların" ıu isale 
ıi için tahı iaat vazına lmkio 
olmadığına dair mazbatası 

muvazenei maliye encüme
nine havale edıldl. 

5 - Maarif encümeninin, 
kö1 mektepleri infRahna yar 
dım olarak bütceye tahılaat 
konulduğuna dair müzekke 
reıl muvafık aörülmüıtOr. 

6 - Maarif encümeninin, 
• 

Ayaı hükumet tabibi Muı 
tafayı ihtisas tahılli için Av 
rupaya ıöndermek üzere 
bütceye tahsisat vazına im 
kan olmadığıoa dair mazba
tası muvazenet maliyeye ha · 
vale olunmuıtur. 

1 - Maarif encümeoinln, 
Gönen iiçüncü okuluna ve 
pavyon ılaveıl için bütceye 
( 1500) ltra tahılıa t konuldu 

iuna dair mazbataıı muva• 
zenei maliyeye tevdi edt l dı. 

8 - Mısarif encilmen!nin, 
maarif müdürlüğünün talep. 
terinin bütcentn kudreti nlı· 
betinde nazara alandığıoa da · .. 
lr mazbataaı muvafık aıörül-
müıUir. 

9 - Maarif encümeninin, 
Ayvalık kaymakamhiının 

muhtelif dlleklerlnl ihtiva 
eden raporun tetkiki için 
maaarıfı muhtelıf e encüme· 
nine havalesine dair mazba
tası muvaz~nel maliye encü 
menine, 

1 O - Maarif encümeninin, 

Edremitte yapılacak (28000) 
liralık keıifnamenln tad ı li 
hakkındaki ma:ı.batıuı mu 
vazenel maliyeye, 

1 1 - Maarif encümeninin, 

Suııearlık kültür ihtiyacının 

bütcede nazarı itibara alıo
dığana dair mazbatası kabul 
edtldı. 

ıine ihtiyaç olduğu kanaa
tine varılırsa müdürlükçe 
llivesi vadedilmif olduğuna 

dair mazbata11 kabul olun 
du. 

19 - N1aha encümeninin, 
Bürhaniye kaz.asma a ıt dört 

maddelik dileğin 1- 2 mad

deıi için bütceye mümkün 
olduğu kadar tehıiaal ko 
nulmasına ve Baodırmanao 

Çonlu köyü altındaki yolun 
ve Sıtırcıdakt yolun tamiri, 
askeri kıılalar altındaki yo 
lun kaymıı olduğundan eıaa 
lı bir ıurette tamiri , Belkıs 
- Aydıncık yolu, Gönen Ba
lıkesir, Suıığırhk. Manyas, 
K.emalpaıa kazalarını birbir · 
lerlne bağlıyan yolun yapıl 

J 2 - Maarif encOmeninin, 
Manyaata inıa edilmekte olan 
köy okullarına yardım lç ı n 

mevzu tahıtaattan yardım 

yapılmasına dair mazbatası, 

1 :-S - Maarif encümeninin, 1 

Edremit kaymakam l ığının 1 

ihtiyaç raporuna, inıa edil - I 
mekte olan mektep için 937 

maaı, Balıkeıfr ıosaamıo 

Manyaaa ayrılan kıımının 

ikma l lnıası, Erki li - Akıa 

kal yolunun eıaslı surette 
tamiri beı ıenelik proğram. 

ıeneıtnde on beı bin lira 
vazedlldlğinden yeniden tah 
ıiaat tefrikine imkan olma
dığına dair mazbataıı mu
vafık görüldü. 

14 - Maarif encümeninin, 
mektepler için dtı tabıbi tah 
slaatı konmasına imkan ol 
madığana da ir mazbatası ay
nen kabul olundu. 

15 Maarif encümeninin, 
Gönen Sarıköy okulu için 
937 bütceıtne tahıisal ko
nulduğundan sene nihayetı 
ne kadar sarfının temini için 

teıebbüıte bulunulma11 onay · 
landı. 

16 Maartf encümeni-
nin, Sındırgı maarif dilek 

lerl bütcede nazarı itibara 
alındığına dair mazbataaı, 

l 7 - Maarif encümt:oi
nln, Susı~ırhğın nıektep ih
tiyacının beı senelik pıoğ · 

ramm hitamında yeni, ya -

pılacak proğramda naz.an 
dikkate alınması, 

18 Maarif encümeni 
nln, Erdek Yapıcı köyünde· 
ki mektebe muallim illve· 

da mevcut mukarrerat veç· 
hile köylü taraf mdan yapıl-

ı maıı ve Manyas, Ayvalık, 

kaymakamlarınm diğer na · 
fına dilek lerine aft mazbata · 
ları kabul edıldı 

Nafıa bütceıinln (56000) ! 
lira adi ve (270,000) ltralık 

fevkalade ceman (326000) 
liralık bütcesl muvazenel 
maliye encümenine havale 
olundu 

20 - Ziraat ve baytar encü

meninin (30,393) lirllhk ziraat 
b(Ucesinin heyeti umumlye

ye takdim edilen mazbata
ıının muvazenel maliyeye 
tevdii ne. 

21 - Ztraat v~ baytar 
encümeninin, ı 22600) lira 
lık veteriner bütceılntn he · 
yeti umumlyeye Yerilen maz. 
bata11 muvazenel maliye en
cümenine havale etti 

Erdek azası 8 . Salahatti'· 
n in Marmara, Ekinlik, Avıa, 
Adalar halkına ebe ve dok · 
tor tahıiıatı konmasına dair 
olan takrir sıhhiye enciime

nlue havale olunmuıtur. 

İnhisar/arın 
Geliri 
Arttı 

inhisarlar Umum Müdür
lüğünün yeni ıene bütceıt 

hazırlanmıı ve Aokaraya 
ıönderilmiftir Yeni bütce 
Gümrük ve inhisarlar Ve
kaletince tedkik edildikten 
ıonra Ma liye Vekaletine 
tevdi edllmittir. 

inhisarlar Umum Müdür· 
lüRünün yeni bütceainde 
varidat 48 rnilyon lira ol· 
duğuna göre inhisarlar ida· 
remizin varidata bu ıene de 
3 m ilyon lira artmıt de mektir . 
İnh i aarla r id rueı i , muhtelif 

mamulahnm flatlarmı in• 

dirmtıttr. Buna roi men va• 
ridatın ::-~yükselmeıl, aatııları • 

nm artbiına ve maarafımo 
azaldığına bir delil, tellkkl 
edilmektedir. İnhisarlar ida · 
realnin bu seneki umumi 
masrafı (8) milyon liradan 

ibarettir . 

Kıyafet 

Balosu 
Verilecek 

Yoksullar Gözetme Birli 
ğl, nflan ayının ikinci günil 
Şehir Kulübünde Kurum 
menfaatına bir kıyafet ba 
losu verecektir. 

Balo hazwrlıklarına baı 
lanmııtır 

Bir Çift 
Lastiğin 

Davası 
Cumhuriyet mahallesinden 

tahılldar Mehmet Eminin, 
bir çift lastik ayo kkabım çal
mak ve satmak suçu lle 
Selfmtye mahalleıinden 
Ali oğlu Niyaz.inin dün 

ikinci asit te ceza mahke· 
meıinde muhakeme sine ba· 
kılmııtır . 

Hakim tarafıodan so · 

rulan ıualler üzerine ıuçlu 
Niyazi, bir k aput çalmak ıu

çundan iki a y mahki\mlyet 
aeçlrd ijlnt ve emniyet umu, 

mlye nezareti altında oldu. 

tunu söyledikten ıonra ken · 
diılne tınat o1unan cürüm 
hakkında ıu suretle müda. 
f aada bulundu ve: 

- Ben, bu ayakkaplarını 
çalmadım. Bunanın Yıld1rım 

mahallesinde 11 numaralı 

hanede mukim Haıan oğlu 
Mehmetten elli kuruıa satın 
aldım ve altmıı kuruta ıat
tım . Meğer hırsızlık lmlt ve 
ben bilmiyordum Bu ayak · 
kaplaranı aahn aldığımı ıa · 

bitlerle lsbat ederim, dedi. 
Mahkemece ıahitlerln cel · 

bine. suçlunun mahkumiyet 
ve sabıkasına alt ilam 11u 
retinln celbi için Bursa ceza 
hakimliğine tahrirat yazıl · 

maıına ve mahkemenin 24 
mart saat on beıe talikine 
karar verildi. 

Milli Müdafaa Vekaleti
nin Bir Kanun Projesi.. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

birfnct derecede ılnlr illet 
lerl. 

Projenin ihtiva ettığt dl· 
ğer büküm lere göre emraz 
cedvellnde yazıt. maluliyet 
lerln bu proje ile değlıti ril 
miyen kısımlara olduğu gibi • 
kalacaktır Ameliyat ve te 
davi ile g iderilmesi fennen 

mümkün ıörünen bütün has
talıklar ve maluliyetler dev 
elt hastahane ve müe11ese 
lerlnde parasız olarak teda 
vtlerine ımkan olmadığı ta
hakkuk edenlere derece ile 

teküd ve terfih muameleıt 
yapılacakhr. 

Fizyolojik vazifeleri baı · 

ka uzuvlarda birden çok de· 
receye giren malQliyetl olan
lara, bu malôltyetlerden en 
yükseğinin derecesine göre 
maaı ve terfih zammı veri · 
lecekttr 
Zamanında veıilmiı vaka 

ve sağlık raporları ile teıbtt 

edtlmıı ve değltlk harp ıl · 
1ihlarındao ileri gel · 

mit arızalar, ıah11 ter 
blı veya teaküd suretty 
le ordudan ayrıtdıktan ıon· 

ra ıunutalulri olmadan te· 
rakki veya lhtilit ıurettyle 

dereceye aırecek ıekilde ma· 
ldlfyet halini alırlarsa malô· 
llyet derecelerine uydurduk· 
ları askeri sıhhi heyet rapor· 
ları ile teıblt ve MılU Mü 

daf aa Vekaleti 11hat itleri 
dairesince tasdik edildiği ta · 

rlhten itibaren tekaüd ve 
terflhe müıtahak olacaklu 

dır . 

Projenin muvakkat mad. 

de~ne göre bu kanunun 
netrl tarihinden itibaren 3 
sene içinde bütün askeri ma
lulleri yeniden aağhk mua-

yenesinden geçlrtlecek ve 
m ,,(Qliyetleri bu kanunle de· 

değlıttıilen tekle göre yeni 
den ta yin ve teıbit edile 

cekttr . Malühyetlerl yeni 
emraz cetveline uymayanla
rın dereceleri kaldırılacak, 

artıp eksilmez, herkesçe gö
rünür ve b ilinir mahiyette 
olanların raporlarına ve reı· 

mi maaı senedlerine de bir 
daha muayene edllmlyecek
leri yazılacaklar . Her sene 
içinde müracaat etmtyenle

rln bu müddet sonunda mu
ayeneleri ikmal ve raporları 
tasdik ed il lnclye kadar ma
aaı ve tahsisat l arı tle terfih 
zamları vertlmiyecektir . 

6 Derece malOliyet 
Proje maliiltyetlerl 6 de· 

receye ayırmakta ve her de 
rece maluliyetleri ayrı ayn 
göıtertlmektedtr. Birinci ma . 

lullyet d " resinde bulunan iki 
gö-ıün yarım metreye kadar 
parmak sayabilecek derece· 
de görme azhfı, ıklncl dere· 
cedekt malulıyetler arasına 
alınmııtır 

1112 sayı' ı kanunun ık 

inci maddeıtnln ıöyle değlı · 

tirllmeıl tst~nmektedi r: "Ç11-
h1ma, ıöz ve I§ tıuıarrufla 

ranı imkansız kılan , bir sıhhi 
müessesede, yahud baıkaaı

nıo yardımı olmadan it gö 

remlyecek ıekllde 'hasta ol 
anlar . ., 

• 

• 

t 

t 
t 
t 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
16 

Bundan evvelki 84 ncü 
adde nitanlılardan birisi 
uhtk bir sebep yok iken 

llitanı bozduğu veya tara 
eynden birine atfedilecek 
hır kutur yüzünden niıan 
bozulduğu takdirde taksiri 
olan taraf, diğer tar fa 
•tlyen nikahın icra oluna· 
cağı kanaatı tle ihtiyar et· 
tikleri maaarıfa mukabil bir 
lt1zmtnat vermeğe mecbur 
tutuyordu. Bu maddedeki 
ta7mlnat maddi bir tazml 
nat olmakla 85 el maddede 
(bır taraf kendi kuııuru 
olrnakaızın niıanın bozulma. 
Bından oahsen fah it bir IU· 

rette mütezarrır olmuı lae 
h&kım onun zararı manevi 
•ini telifi için m6naaip bir 
tazminat hOkmedebillr) dl~ 
Yerek kabahatsiz nııaolıya 

tazminat maneviye lıteme 
h de hak veriyor. Manevi 
tazminat davası mirascıya 

hıtıkal etmez Şu kadar ki 
tlllrıu açı l dığı zaman iddia 
kabul edılmit veya dava 
ikame oluornuı iıe vari ılere 
1ntikal eder.) 

Gerek 85 et maddedeki 
ll'ıaddi tazminat ve eerek 
86 cı modd~de yazılı mAne 
'ti tllzminat m ıktarının tay 
in ve takdirinde hakim iki 
lllrafın arzu ve istekleri 
ile ınuka yyet deiildir Hakim 
tıiıanm bozu lmasındaki eıı 
babı tedkık ile 84 eü mad· 
deye eöre hüıınüolyetle ya 
Pılan murafla n ül enasip 
flıaddi bır tazmina ta ve 85 
Ci llıadde muc bince de nita 
llın boıulmaıından ~ahıen 
fth § bir ıuretle gördüğü 
ttrarın telaf tsi için münulp 
bı, tazminatı m&neviye 
hukmeder. Binaenal)'h her 
1ki ıurette zararan mıktarını 
hlkım takdir eder. Tarafeynin 
1•teklerıne bajlı değ ildir . Da · 
"•cı davasını l müddeaaleyh 
0 rtada hiç bir muhik sebep 
Yok iken aramızdak i nışan, 

akit ve mukavelesini bozdu . 
Bu yüzden fU suretle f ahi§ 
zarara uğradım, blnaenalevh 
müddeaaleybin fU kadar il · 
ra tazminatı maneviyeyl ve 
muarafı mahkeme ile hÜk
m iyetlnl isterim) ıeklınde 
açma11 lazımdır. Davacının 

tamamen kabahatsiz ve ma· 
ıum olması ıarttır Eğer 

nltanın bozulmaıı kend isinin 
kabahati yüzünden ise taz 
mloat talebinde bulumımaz. 
Maahaza davacının ufak ve 
haizi t-bemmlyet olmıvan 

bir kusuru tahakkuk ehe 
tamamen kuıurlu olnn miıd· 
deaaleyhin yine tazminatı 

manavlyeye mahl<Om olur, 
Şu kader var kt hakim hük 
medeceğl zararı manevinin 
mtktarmın davacının kusuru 
nlıbetınde azaltır . 

Bu huıuıta hakkı takdire 

malik olan hiktm ntıanın 

bozulma ıebeplerloi ve bu 
yüzden diğer tarafın maruz 
kaldıjı çirkin halt ve ni
ıanlı kaJdıkları müddeti ve 
tarafeynin servet ve mevkii 
lçtimalyeslni tedklk ile zarara 

manevinin miktarını tayin 
fder . Zararı maddi talebi , za. 
rarı manevi talebine müessir 
değildir . Her ikisi de istenebt · 
lir Biri diğerinden ayrı hak- , 
tır Aynı zamanda bu hak ! 
hukuku f8hı.iyeden olmakla 
vefat hal inde vereıeve in . 
tikal edemiyeceği g.bı, baı. 

ka bir ıahısa da terkedi 'mez. 
Şu kadar var ki davacı 

nitanlı vefatından evvel da
vayı açmıı, kabahatli olan 
nlıanlı da kabahatı ikrarla 
tazminatı maneviye vermeği 
kabul etnılt ise verueye ın 
ttkal eder Kabahati ikrar 
ve tazmlnah kabul ,' muhak · 
kak mahkeme huzurunda 
olmall ıart değildir . Kmdt 
kabahati ile niıanı bozan 
ttHaf, kabahatsiz niıanlıya 

bir tazminat vereceğini bir 
ıend vermek veya bir mek-

Mis 
Yılbaşı 

Güze1Jik kraliçelerinden 
bahsetmıyoruz . Bahııettlil· 

miz küçük bir kızcağıza ald 
bir meseledır. 

Mis Nelson isimli genç 
bir Londralı kız 1937 ıene 
ıtoln sonuncu dalCıkasıoda, 

yani 1937 senesi biterken 

ve 1938 senesi girerken dün 
yaya bir kız çocuğu getir· 
mlıttr. 

Çocuğun babas ı 

değildir . f nkat ıkt 

malum 
Aenenan 

Tarihi Tetkikler: 

Ayvalık Tarihi 
1 İsyan Neticesinde Fırar Eden 
Rumların Tekrar Ayvalığa Dö
nme Bir Hakkındaki Ferman 

YAZAM: Kemal Özer 
Ayvalık Rumlarıoıo ( 1820 yadan yedlerJne pasaport ve 

- l 821) tarihlerindeki yap · patente klğıdı olanları ka
tıkları isyan neticesinde fi . bul ve eıcarı ata olunup 
rarlarını mOteaklp, tekrar eğerçi pasaport patenteyl 

Ayvalığa dönmeleri ve bılu terk ile cizye lrijıdıoı kabu-
mum emvali gayri menkule le rağbet üzere olanları ol · 

tam ort111ında doğan ve 1938 
senesinin ilk lngıllz çocuğu 

lerlnio l<eodalerloe iadesi uua alıkonularak eıcarı ve 
hakkında istar olunan fer rilmek ve eıcarı maı.butanın 
manı hümayunun bir sureti miktarı ve hududunu mü · 

olan bu kıZll ıimdi ne isim 
verilt"ceği bir dava tetl<il 
etmittir. 

Kıza "Bayan Yılbaıı. adı 
verilmesini Jıtiyenler pek 

çoktur. Fakat henüz karar 
kattleımtı defıldir. 

tup yazmak, veyahut tlfa· 
hen söylemek sureti ile de 

olur. Davacı olan taraf öl· 
mezden evvel bu hususta 

dava açmıı bulunursa vere · 
ıesl bu davayı takip edebi 

lir . Bu baptaki arzuha lın 

hakime verilip kalemce mu 

amelei kaydtyesi yapıluııı 

olması kafidir Aleyhı nde 

bu ıuretle dava 

olan müdd~aaleyh 

açılmıı 

vefat 

edene veresesi tazminatı 

maneviye ile mahkum olur. 

Tazminatı maneviye ıle uıah 

kumiyeU kabeden kuıurun 

nelerden ibaret olduğuna da 
ır k&nunda bir aarahat ve 

itaret mevcut olmamaaına 

nazaran vazıı kanun tazmi

nat miktarının tayinini ha 
kimlere verdiği zararı gıbl 

manevi talebini lıtllzam eden 
kusurların takdiri cihetini 

de hekimlere tevdi etmiıtır 

AVUKAT 
Kastm Sami Paylı 

- Sonu Var -

ni yazıyorum: ( 1) beyyin mukayyet olan def-

Emla.Kİ hlimavuııda olan A vva l ıklılar malla. . . 
rım ktındiJerine ihsanı hümavun ernri suretidir, • 

KıdvetünnQvvabtlmütt-ıer- ' 
erlin Ayvalık kaz.11 naip 1 

mevlana zlde tlmohu ve 
kıdvetüfemaclt vel ayan bu 
defa kazayl mezbure voy
Yoda naıp ve tayin olun· 

mut olan hect"aam divanı 

hümayundan Süleyman Nal 
1 il zlde mecdühu tevklt re· 

fit hOmayun vasıl olıcak 

malum ola kt: Kazayl nıez . 

burda bundan akdem müte· 
ferrlk ve periıan olan rea· 
yadan yirmi bin miktarı 

müfuı daiılıp celb ve iıkan 
ları imar olunmak üzere-

ftl asıl malları olup ıhUlilden 
dolayı rmliki hümayunum 

olmak üzere zabt olunmuı 

olan zeytın eıcarı eıhabına 

terk ve ıhsan ve reayayi 

merkumeden ıkı seneye ka -

dar kendtlerı dehaltk olan 
ların, gelmem•ı olanlaran, 

variılerl zuhur etmlyenlerin 
zeytin eıcarı ve emlaki ıaf · 

resi kelevvel canibi miriye 
alt o lmak ve gelecek rea-

(1) Bu fermanın bir sure
llni Balıkesir l'akıflar Mii.
dtirlüğünde de g~:düm. 

{ Kemal Our) 

Sene 
«1247» 

terinin bir ayoı mukataat 
hazinesinden ihracı ve me• 
muru yedine ita olunarak 
memleketine reayadan aahi · 
hl evvelleri tahkik ve def· 
teri mezbure tatbik oluna
rak tanzim ve yedi sahip 
kalan emlak kelevvel canibi 
miriye alt olmak üzere hitamı 
maslahatta defteri Deraaadete

1 

baı kılanmak ve eıcarı mer· 
kumdan ıtmdiye kadar Kul · 
luk tibirlle alınagelen rü 
ı~mat terk ile fım'abaat eı· 
carı merkumdan hasıl olan 
roaana zeytin ötürü olarak 
bt"her on deıti rogandao 
mukataat hazinesine bir des 
ti aynı rogan zeyt verilüp 
katlyyen taallül olunmamak 
ve tarlalarc\an hasıl eyledik 
leri zehair veıatr mabıul

leriolo kemakin ıekizde bir 
öıürüoü kadimi veçbtle ta · 
mamen tedtye etmek ve hasıl 
olan roeanı zeytten on desti· 
de bir deıti aynı roıan öıii 

rünü verClikten ıonra guiye 
kalan roaanı zeytin dahi bir 
deatlılnl mahalli ihere f ü 
ruht etmiyerek doğruca der 
aaadetime getürüp rayici va· 
kit üzere kendılerl füruht 
etmek ve öıürünü vermek 

, 
1 

sizin gerek rogan ve gerek 
zeyitten hakıkaten ksçmr 
lana ele glrdikte rogaoı ze· 
yltteo baıka eıcarl1Uı dahi 
hazloel merkumdan zabt 
olunmak ve zikrolunan :ıey· 

tın eıcarının emlaki hüma · 
yunuma idhalindeoberl o 
zaman zabtı eylül itibarile 
ıeneteyo o larak deruhde olu· 
na geldiğinden eıcarı mer· 
kume tıbu kırk yedi ıene · 

sinde vaki olacak kırk alta 
ıeneıi eylt'.ilünden itibaren 
terk olunmak üzere bu mu· 
kabelede reayayı menume· 
oto ıülOıftnü kırk yedi ıene
si mayıı lptidaıında ve sü· 

lüaanını kırk ıeklz •eneal ıp· 
ttdasında tediye eylemek ü~· 
ere mukataat hazineılne mü . 
teahhlt oldukları üç bin k • 
se akçenfo evkatı muayye ... 
net meı.k~rede bittahıll ha · 
zinei merkumeye inal .,. 

teıltme ve kırk alta ıeneal 
eyl(klünden itibaren eıcarı 
merkumenln müddet tayin 
olundukta tkl ıene zarf anda 
marifeti ıer ı le reayadan lı· 
batı vücut eden eıbabından 
gerek kendileri ve gerek ev• 
llt vereseıine terk ve itası
na ve rogan ve mahıulltı 

aatrenln öıürünü abz ve kab · 
za ve mevaddı ıairenln rü · 
yet ve tanzimine eylül ipti· 
dasından mahalline ıidüp 

ikamet etmek üzere tarafa 
devleti altyyemden bet ne· 
fer bademe ile dlrayetlü ve 
kirgüzar bir münaıip 

voyvoda tayin olunup ha· 

demei merkumenin münasip 
mahlyelerl ve matbah ma-

ıarafı sabıkı üzere reaya 
tarafından •ertlüp voyvoda· 
nın kendisine dahi mahiye 
biner kurut maaı reaya ta . 
rafından baıkaca verilmeıl 

ve cem olunarak reayanın 
bağ ve tarla ve mağaza ve 
dükkln ve araa ve menzil 
analarından ıtmdiye kadar 
krege lıttlam ve eerek ec. 
nebi reayaya füruht olun · 
muılarının muaccelatı bu 
ana kadar vaki olan maıa
rıfı sahibeleri taraflarından 

- Sonu Var -
~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~------~~~--~~~~~~~-~~~=::....!~!!!!!'!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!~~~ ..... ~~~~~~~ 

huıuıunda kaf ı derecede ma 
htretıniz var. Vharton Lav 
tence, fak at bana bir yer 
llydurtamıyacakıınız, defo!u 
lluıı 

Hiddetlenmtı Lir halde si · 
;0rıuo manivelasını ııktı ve 

1 
••kıyeyi üç adama maharet 
e doğrulttu 

· ·· Def olunuz, itiliyor mu 
;unuz? Buradan çıkınız ! Pıs · 
er! Çıkınız! Çıkınız! 

.. Bu bekleni lmedik dutla 
Uç erkek ve av kapeği kaç· 
tılar; onları bekit yen tak · 
•iye kadar koıtular Latif 
e~ •ahlpleri onları Perona 
ktdar takip etti vt- son de· 
f-. bütün kuvvetile sifonu 
fırl attı. Sifon toprakta ez ı l · 
dı . 

Şöfer taksisini yürütü .. ken 
batırdı: 

- Allah,m! 
Kolunun alltında köpeği 

tutan Grane, kendisini kol 
tuğa gülerek attı Vharton 
t-.rraarnen aklını kaybet 
t'tılt görünüyordu ve durma 
dan: 

- Ne budala kadın! dı. 
Ye tekrarlıyordu . 

Nefis viıklyi dütünen Vil
lıaml\ ııö yl endı : 

Kabul kıaa oldu fakat 
devam etttil mQddet için· 

de . İyi oldu. 

Çarşamba öğlesi 
• 
1 kinci , oktey l ıoln son 

damlarını yu\'arlıya 

rak Grane: 
- Bu it beni tamamtle 

del ı edecek, dedi Haplsha 
nede çürüyen ıu zavallıyı 

düıünm~kteo kendımi ala 
mıyorum Ona yaıamaıı 

içın kalan günle'i heıaplıyor 
ve beynim faydalı bir mü 

dafaa planı inıa etmekten 
iciz klllıyor . ldamın tehırı 
ne bir müsade alamıyacak 
mısınız Fınklestein? 

Avukat baıını kederli bir 
' surette salladı . 

Valiye ptızartesi akıa 
mı söyledim. Bana, doğru 

bir delile sahip olmadıkça 

bırıey yapıJauııyacajıoı bil
dirdi . 

Hizmetçi kadın ts· 
takoz getirdiği esnada, Gra· 
ne ona Vharton ve güzel 
doıUle geçirdiği ıabahı an· 
lattı 

Villiam: 
- Jach Mc Guro . Al Ca 

ponelu mitralyözcü gıbi bir 
yer göılermeğe çalısıyordu 

Kumralıo bulunduğunu !!Öy 

ledlğl yerı hatırlıyor muıu 

nuz? Fakat Mc Gurn ıonra 

'\8!!!11 : 
• 

ÇEViREN: Kemal Demiray ! 

Grane: 
Centilmene~ hareket 

etmiı. dedi. 
Vhartonun hıkayeainln 

ayakta duracak bal ı yok, 
ıizin fikriniz? 

Grnne lıtakozları üzerin
de limonu gezdirerek: 

Mahkeme 6oünde bu· 
nun hiç bir değeri yok, de
di, ıayet bu llttf kadın: 

"Şüphesiz Larry Varr ve 
ben geceyi beraber geçirdik,, 
Cevabını verine ıdi , inan 
maı:dım, fakat bana kalır· 
sa. Anny, Vhartonu kapı 
dııarı ederek hikayeye bir 
fon verdi. 

Fınklestelo, Granea me· 
rakla bakarak: 

- Anny mi~ Şu babıet · 
ttğfniz hububat kralından 

dul kalan, Anny Dumnar 

• 
lsmioi bilmiyorum, fa

k at Graen Bay Rvadda bü · 
vük bir malikanede otur· 
maktadn ve nefis vlıkisi 
var 

- Tam, bu Aı_ıny Duo· 
m11rd11, btrletik cumhuriyet · 
fer bankasından daha zengin 
bir dlpsomaodır. 

Vtlyam ıaıkın: 

- Btr dıpıoman mı? Şu 
halde bu ne? 

Grane: 

- Zaman zaman serhoı 
olduiunu ıöylemefe yarıyan 
zarif bir ifade, dedi Fakat 
kendiniz , Ftnkleateln, araı. 
tırmalarınızın neresine eel · 
diniz? 

Avukat tabaktaki yumur· 
taJarınıo lezzetine baktı. 

A.kıamı, Blach Hawk · 
ta ba1an Brentlno ile ge-

çiren Voodburynln hika 
yeıi ayakta tutunamıyor. 

- Bu nasıl olabil!r? 

Blach Havk o akıam 
bir talebe cemiyeti tarafın 
dan tutulmuıtu . Müdür ba· 
na kıra fltlerlnt göıterdi 

- lıte iyi koku verml 
yen Voodb ury tarafı .. 

Grane çerezden hoılanmı · 
yor, fakat kaba ıörünme· 
mek için ylyiyordu. 

- Ya Bolıton? 

Brady, gece yarıaıoı 
yarım saat geçinceye kadar, 
barda ona refakat ettiğini 

kabul etti. Fakat bu onu 
kattyen meıeleden uzak tu · 
tamaz, oraya gltmeğe ve 
bayan Veıtlandı öldürmeğe 
henüı: epiy zamanı vardır 

- Onu pekala biliyordum, 
fakat anladıiının doğru olup 
olmadığını ıörmeil arzu 
ediyorum. 

Yemeğin diğer kıımında 
konuıma alev ıaçlı kadına, 
ba1an Hogan, intikal etti 

Pollı haf iyeleri Ftnkleıte. 
ini ıuallerle rahatsız ettiler, 
fakat o ıülcdtla mukabele 
etti. 

- Huıuıi bir hayata H· 

bip olmak ıu halde men mi 
edtlmlıtir? dtye ıordu 

Grane: 

Şüpheılz bayan Hoea· 
nin hiç bir huıuılyetl yok. 

V tlltamı ıordu: 

- Kendi nevinden doı • 
tu yok mudur? 

Finkle.teln: 
- Gelecek defaya onu 

gördüğilmde bu ıuall ken· 
ıorarım, dedi. 

Vtlllamı yalıvardı : 

- Şimdi neden olmuyor? 
Bent açıkta bırakmayınız. 

Bayan Hogaoın arkadaıları . 
mın muhtemel ahlaksızlıklarını 

müoakata ederlerken onları 

bırakarak , Grane telefon 
kabtneıtne geçti ve evveli 
Veıtlindm numarasını teıktl 
etti. 

Simmonıun ıe1t, hiddetli 
bir eda ıle cevap verdi . 

K.ımıintz? 

- Grane. 

- Ben Graoe falan ta 
nımıyorum 

- Bay Flokleıteln ile 
çalııan pollı haftyeıl . 8a1an 

Veıtlandın öldürülmOt oldu· 
iu aOn apartımana bayan 

Martinin ıelip gelmediğini 

ıoracaktım 

Gelmem itti· 
Bundan emin mlılnlz? 

Evet, Allha ıımarladık. 
SOROYR 
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.. Eıthı" gazetesi 

elbirlığı yle •. be ılığı 
VAzdığı lakonik bir 
diyor f<i: 

MYalnız 

altmda 

fıkrada 

"Yanva, en metgul şartlar 
atında harbeden muhasara 
ordusuna teslım olcıla, bu 
gün tam 25 ıene tamam 

olmuıtur Ytrmi beı yıl geç· 

mi§ oldutu halde, inuıo o 
zafer morılarının elan ha va· 
yı itba etmekte olduğunu 

ve Yunan milletine hakkına 
almak kudrdınl veren o 
mukaddes galeyanı h1111ettlğı 
ol zannedıvor. Mıll tlerın 

hayatında 25 ıeoe bir andır; 
fak at bu 25 yıl içınde cere 
yan eden hadııeleri ve Yu 

nan milletinin bıaaetliii acı 
ve sevıoçlerl gözümüz.ün 
önüne getırecek olursak hem 
jftıhar duyarız, hem de Yu · 
nan milletinin bıııka aaha· 
halarda baıaracağı itlerde 
muvaffak olması ıçin yek 
vücut olarak çahınıesı Ji. 
zımgeldığıne kanaat getiri
riz. 

Bugün Türkler o eski ka · 
dJm düımanımız dejıldtrler. 
Hatta doıılarımız ve mütte

f ıklerımızdırler. Harp mey 
danlarında Oreyen Tür&< -

Yunan doıtluğu ağacı ilan 
ırmaklarale ıulanmııtır. Ara 
dakı huıumet ıönmüt oldu 

ğundc1n, yanya kurtuluıunuo 
yıldöoümü müoaaebetı!e ya 

pılan tezahürat, düımanhk 

maoiıını ifade etmemektedir. 
Bu tez .. bürat, bar cıhetten 

Epır ııbi bar Yunan ülkesi . 
oln anavatana lcavuımaıı 

dolaylııle ıevancımı:zt izhar 
mahiyetinde olduğu gıbi, di· 
ier taraf tan da mi ı letlerln 

yalnız birhk aaye11nde terak. 

kl ettıklennı b•r defa daha 
ilin etmektedır . 

Yanyaoın kurtuluı bayra· 
mı münaaebetıle Proıa ga 
zatesl, o devfrde baıkomu 

tan olan vehhat Koıtantınin 
hükumete yollad.ğı raporu 
neıreltıği, gıbı, baımakale 
ıınde de Y öDya lfgallne datr 
tarihten bazı hadı~eler naklet 
tikten sonrn, "o Mtlıi müca 

defenan tecrübt ıl ka I mitlu ! • 
Cümlesiyle sözüne nıhayet 
vermektedir. 

Diğer gazateler bu va ka 
hakkında kısa fıkralar ya· 
zarak yıldönücnünü hatırlat· 

makla iktıf a -;tmektedırler 

Yunan hükumeti yf'ni bit· 

matbu t kanunu yepmıotır 

Matbuat müıtı.>f8'1 B Niko· 

ludıa esbabı mucıbe livıh"' • 
&mda diyor ki. "Matbuat 

hürrıyctının yanlıo anlatıl 

ma111 memlekete zararlı ol 
muı ve .tnarılye müncer 
olorak, tedbirler alınma ını 
mechuıi kılmııtır Yeni mat· 
buat kol'lunu yapıllrken, bü· 

tün meseleler lncelenmlı ve 
matbuat alfmlnı ııhlaksızlar
dan koruma lc üzere hüt. Ü 

mele kafi salahlyc!tler ver
mtıtır . 

Keza >eni kanun hakiki 
suçluyu cPzalandırııcnk şe 

l ılde tanzim edilmıştır. Bu 
n muvazi olarak. m"li du

rumlart müıoit o!mıyanla.Ta 

gazete lmtf )"ıtzı verilmlyece· 
ğı gibi, Jlslplınl ve n.emle· 
kete fa ydc lı bir rna t buat 
vücudc g~tirılmesi ıebtpleri 
de" temin eclilmlf tir . ., 

Gazete-ler y n matbuat 

y 
kanun~ tkl Htır yazı ile ha

ber vermekte Vf hıçbır mü· 
talea dermeyan etmemekte 
dirle:-. u tarihli gazeteler. 

M. Met aksasa Seliniktf' ya · 

pılan istikbale daır uzun 
tafaılat vermekte ve baıma 
kalelerinde, bu teuhüratın 

hükumete kartı bir minnet 
borcu ödemesi, manasını ifa 

de ettiğıni tebarüz ettirmek . 
tedirler. 

Gazetelerden bir k11mı 

Yanya k\Jrtuluı bayı amı 

üzerinde durarak, vilayetler · 
de yapılan tör~nler hakkın· 
da tafıılat Vf!rmektedirler. 
Atınadcskl Epirlıler mllropo · 

lıtane kiliıeıinde maliullerın 

ruhuna dua okutmuı ve 
meçhul asker abtde&iDe çe• 
lenk koymuılardır. Vıma bu 
huıuıta yazdığı lakontk bir 

fıkrada Y onyada yaptlan 
törende Garlbaldınin kızının 
hazır bulunma11na ııaret 

ederek, Yunanıslanın doıt 

larıDl hiçbır vakıt unutmı 

yac11jını tebarüz ettirmek · 
tedır. 

Yan yanın kurtuluı bayra · 
mı münaıebctıyle İıkenderi
ye pahijı N.kotaos Yunan 
kra ına bır tebrik telırafa 

yollanmıthr latanbul pl\trıği 
Veniyamındc Atına ünıve· 

rısteıi emıni Fatınasa bir 
mektup göodererek ~ Üç 
azizler" yortusu münaııebe 
tıyle ılim mensupiaraoı teb · 

rtk ve takdıa etmithr. 

l?alkan konseyi münue 
betıyle Yunan gazeteleri aıa
ğıdakı ıakonik Fıkraları net· 
retnıel, tedl!' ler: 

V ımadan: Balkan konıe· 

yine riyaset etmek Qzere 
U. Metakaas Ankaraya git· 

mittir Böyle bir zamanda 
yapılan bu toplanhnm ehem· 

miyetl aııkirdır. Balkan mü
me11ıilerinın müzakereleri 
umumi meselelere de teımıl 

edıleceğinden Balkanlıların 
sulbçuluğu bir defn dahi\ 1 

tesbit edtlecektir. 

Etnoıtan: Ankara toplan -
tısında arsıu•usal moelelerin 

de aörüıüıect"ğl fÜpheaızdır . 

Dört mullefık t.!evletın mü 

naaebetlerinin 111. alığı ve 
ıu!hçuluk hu&uıundaki se · 
batıan , konseyin muvaffakt 

yet le netıcelenect ğıne kati 1 

bir delıl teıkıl eder. Bınaen 
aleyh Avrupada mühim bir 

aulb unıuru olan Balluın An· 
tanh bu kon'\eyden ıonra 

daha ıleri gıtmlf olacaktır . 

Prohıdao: Romanyacteki 

değiıtkhk üzerine bırxaç giin 
talak edilen Balkan hoosc 

yi nihayet toplanrualıtadır 
Uoıumi endişeler Jçındc lop· 

tanen bu konsey ufukta 
ı~ıklt hır noktn gibi bt·lir· 

melttedir Son derece eulhçu 
bir teıkılat olen Balkan An· 
tantı, BalknnhlarJa şarkta 

ııulhü lemin etmiş ve her 
yerde itimat telkin ederek 
Avrupa suıhüna lııtinntgah 

olmuştur. Dört devletın mü 
mes11lleri, zümreyi nlnkad11r 

eden meseleleri tetkık eder· 

ken umumun menfaatini na· 
zıırıdıkkate alacaldardır 

Dört devletin •tıbırlığl, a· 

mhnıyelin neler baoarabile 

ceğıne c0nlı bir misal teıkıl 

eder Ankara konseyi, an 

tantın ıimdiye kadar hnıar 

Mera si 
anı olduğu kıymetli itleri, 
yeni muvaff akiyetlere doiru 

ıevkedecekttr . 

Kattmerlniden: Ankara 

konseyi çok mühim mesele. 

lert ıörüıerek, kendıalne •a· 
rıh ve tam bir tılikamet 

verecektir Balkan ff birl•tı
ntn aaj\amlığı ve mültefık

lerio kuvvet•I iradeleri kon

ıeyln muvaffaktyetle neti 

celeneceğine ıüpbe bırak

mamaktadır . 

Balkan Yarımaduı, anı 

uluııa1 endiıclet arasında bir 
ıulh ve emniyet adacığı ha 

lınde bilıomektt'dlr. 

At ınaıka Neadan: Bugün · 

"Ü ann lusal ıaıtlar, fiftlkan 
konseyınin ehemmiyetıni bir 
kat daha arttırmaktadır 
Dünyanın altüst olduiu bır 
devrede, Ankara konsey& 
Halkan milletlerıoin suı hçu
luğunu izhar etmelerine 
yeni blr fınat bahıetmek· 

tedır 

Etnikiden: Son zamanlar-
daıd kanla hadııe lerın ıark 

mılletıoin hafızalarından 11-

lındıjme ve bu memleketle 

ri müıterek olduauna bugün 
k a t l y e tl e hükmedalebahr 
Harp facıaları mliıetlerin 

paıkoıoj.ııni dei•tlirnııı ve 
aykırı menfaalleı den :zıyade 

müıterek menafa ıle Aoanıat 

Ôtluadet ve meyıllerde aö 

ze çarpan bulak, 
bar yakınlaıtuma 
muııur. 

ku~v~uı 

amiıl oi 
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Müdürlüğünden : 
Konakpınıar nahtyeılne 

ballı Çakıllı camilnin hıtabe 
ti açık oldutuodan imtiha · 
nı J 5 3. 938 salt gün O saat 
14 de icra edılec~ktir . lı 
tekli olanların yevmi mez
ldırde V ckıflar müdürlüğün 
de müteıekkil hademe encü· 
menine müracaatlara ilan 
olunur. 

V ıma gazetesı, "Hıtierın 

nutku" beılığı altında yaz 
dığı bir baımakalede bu nut· 
kun nna hatlarını göstermek· 
le ıktıfa etmektedir. 

Proia tle Etntki. Edenin 
tshfası münuebetljle yn.
dıklerı batyazılarında .. Al· 

manya ile ltalya emellerıntn 
takibinde daha melin ve 
daha kali bir tavır alırken, 

1 lnııltere ile Franıanm birlik 
ve duruılarının zayıflam•ı 

olduğunu" ileri ıürerek. in 
gılterenın uysalhğı ıayeıinde 1 

dünya meselelerinin halle· 
dtleceğmi tebarüz ettirmek
tedir ' er 

Aokara konıeyı bu meyli 
akvi)'e Ye bu aruılı leyll IÇID 

topıanmaktadar. liu içtımada 
Uııtkan ıılerrnde ıhtııas ıa 

hıpıerıoın bulunma11 da Bal· 
kan te111oüdunü deha zıya , 
de genııletecekhr . 

Son -zamanlarda Roman 
yada cereyan etmekte olan 
ıtyaııi hadiseler ,.c krizler, 
kral ikıncl Kıırolun otorıter 

bir rejim tathıki arzusundan 

ıleri gelmekted&r Kralın 
i 930 seoesmdenbf'ri adetleri 
pek muhdut bulunan siyasi 
partileri parçalatmak · mil · 
}i lıberal ve milli lıöylfı par 

tilerini ink11ama uğratmııtır 
· ve parti ıereflerıni de bit· 

birlnloin aleyhine tahrik et
mek ıuretiyle tatbik ettıği 

ıiyau~t. Romanyada siyasi 

eahanıo lüzumundan faz la 

Akropoliıten: Selanıkte 

baıbakana yapılan teüahür

ler, aym zamanda da bal· 

kan konseyioıo reiıl 11fatıy· 

le yapılmııtır. Müatefık dev 
letler gerek cağraf i mevkıi. 

gerekse kudreti yüzüoden 
Yunanıstana ayrı bar kıymet 
vermektedırler. 

Emıka gazetetl bu huıuı 

ta ıu baımaka leyı yazmak 
tadır: l.5aıkan itbırhğı ıdı:a 

lıoe merbut buıunau Yunan 
mıtleu en hararetli dualarla 
baıbakanını tetyı elmtıkte· 

dır . Hu yeni konıey, Barkan 

idealine sadakatını teyit ıçin 
"r' uoantılana fına t venn~k 

tedır Mütekabıl iUmot sağ 
lamlattıkçn ve müıtcrek me
nafi anleııldıkça halkan Ya· 

rım adası hir sulh ve it bir
i ığı nüruuncs! olacak ve her· 

kege feydalar lt>mln eder~k 

Ur 

Gerf!k hükümet, gerekse, 

B Meta ksaa bu hususht en 

samimi arzulara mam· olup 

bütiin komşularımıza itimat 

ve ıaygı telkin etırıı~t r u 
bakımdan Avrupalı~arn nü 

muue olabllırız. Sulhun hA 
t.rı jçın lcendi egoizmlnıtz

den 0
1dukç" fedakarlık ytıp 

tık Rı lhaas<ı Yuneni•tanla 
Türkiye bizzat ltt>ndi kendi

lerine karşı Joyerrı ederek. 

h sslyat ve maziyi silmişler 

ve ref h yoluna lcoJmlmuş 

la:dı ·. Yunan mtlleti ba~ba· 
kanmı duftl ariyl Ank rava 

yollarken, Selanik tezahür 

leriy'e bu hıslerinı alenen 

de izhar ctmııttr. 

vgeniılcmt:sine sebep olmuı 

tur 
Bittabi bu da, saym ar 

tan siyasi partıler araa:oda 

ı;ddetli rekabet ve münaf e 
ret tevlit etm ' ıtır. Hatta biz 
zat kıral ıçm de bir tehhke 

olmaAa baılaanıthr Netekim 
kralın, geçen bırıncıkahun 

aya ıçerarnde genlf ıiyaai 

eıasa mü&tenıt bır proğram 

la tkınci defa o larak ipka 
etmek ialedığı m tlli Uber~l 

partıcıne menıup l atareıku 
kabinesınl v~ btıahara proğ · 

ramlarım knbu' ederek hü 
kumet sandhlynsına oturdu 

ğu Goga hükumetmi muhal 
af terin pek kısa bir müddet 
zarfında devrıımelerl '1e mil· 

li köylü partisi b"'şkanı Man· 
yonun <la Transh11anyacfa 

hanetlan aleyhine propağan 
da. yapılmoıı ".e her tev 
vatan için fırkıuınm dl' kra 

im salihıyetlertni tahdtcle 
çalııması bu sl~aıı~t i ıı aluıı 

lamellerıdlr Ve krnl iç n 
de büyük bfr huiıne~tir Bu 
hadıseln, otorite.- rt"j ının 
biran evvel tatb k snhumn 
konmasına da bathcıı ıı .bep 
oln uştur 

Gazetelerm yazdığinn gö 
re kral naibi Nıkolduı Von 

Hertynın ve maıyetinın Po 
lonya seyahatfarı 4 ıubat 

1ıece- baılıyaeaktır. Karaka 

Balıkesir Vilayet 
Daimi Encümeninden: 

1 - 15 Gün müddetle açık ekıiltmeye konulan tı; Ba · 
lıkeaır · Sındarıı yolunun 58 acı ktlometr•lndeki ahtal" 

Stmav köprüıünün tamtrldtr. 
Keı•f bedeli 4CJ88 ltra 6 kuruı, muvakkat teminata 30t 

lira 65 kuruıtur. 
2 - Bu tıe ait keıifname ve evrak ıunlardır : 
~ . Eksiltme aartnamesi 

B Fenni ıartname 
C - K.eııf cetveli. 
D • Mukavele örneji 

H • l'-4afıa itleri ıeraiti umumlyeıt. 
leteldtler bu keııfname ve evraln Balıkesir vilayet da· 

imi encümen kalemınde veya nafia müdür•üi6nde görebi· 
lirler. 

::S - Elulltme 7 Mart 938 tarihine raıtlıyan pazarte· 
ıi günü ıaat 15 de liülu1mct konaiında Vallyet Daimi 
Encümen odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye bu gibi itlerle uiraıan daire nafia 
müdürlüğünden btr hafta evvel vesıka alanlar ııreblllr. 

S İıtekhlerin yukarda 3 üncü maddede yazıh ıaate 
kadar muvakkat temlnatlarım malsandığına yahrdıkla

rına dair makbuz veya banka mektuplartyle Vıliyet Da;. 
mi Encümenıne müracaatları ilan olunur. 
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Balıkesir Orınan 

Başmühendisliğinden: 
Bahkeıfr Vı ll~· eUnln Kepsüt nahiyesine bağlı Sr.· 

rçeören köyü cıvaranda Kalab& k kayın koru devlet or 

manında l numradan 306 numraya kadar numaralanmıı 

449 metre mikap gayri mamule muadıl dikili kayın ala· 
cı yırmi ıün müddetle açık arttırmaya çıkaralmıthr. 

2 Arttırma 8 ·3 938 ıah günü saat on beıte Bah· 

keıir Orman Baınıüb~ndiıliği binasında yapılacaktır. 

3 - Beher metre mikibın muhammen fiah 210 ku· 

ruı yüzde 7,5 muvakliat teminatı 70 Ura 72 kuruıtur. 
4 Şartname ve muka vrlename poreJelerf Balıkesir 

ve Su11ğırlık orman idarelerinden görü ıebilır. 

udan atanan haberler~ atfen 

orada yapılan büyük 11tik 
bal hazırhkluı t&nir edıl
mekte ve ıehrin ıokaklara 

oın bu hazırlıkları hayr~tle 

temaıa eden kalabalık hı 

san yığınlarlyle dolu olduğu 
bıldirılmektedır: Kezalık Ma· 
car ve Leh milletlerirıı n ta 

rıhi müoaıebetlerine ve iki 

millet aratında vücude ge ' 
ttnlen kültür anlatmasının 

kıymet ve ehemmiyetine ait 

yazılar sütunlara kaplamak· 
tadır . Tıcaret münasebetle 
r lnln de iokiıaf edeceği ha 
kkmda ümitler izhar 0

1un 
makta , lJeckln güttüğü dıı 

t1lyaaa ve Po l onyıuıao dahıli 

kudret ve kuvveti ve mıl 
let 'er ailesi ıçinde haiz ol 
duğu düfuz ve ıtıbtuı ve 
"büyük devlet,, mevkii tak 

dirkar mütalealarla medhüı 
ena edilmektedır . 

Echo de Wuraovtenin bn 

ziyaret münıuebetiyle neı· 
rettıği bır ıerı dostane ma· 
kale takdir ve memnuniyet· 
le lrnvdedılerek bu mecmu. 

anan Fraoın: hüküm~tlnto 

yardımıle t;ıkll\dlı dolayıstle 
Macariıtarı haldunduki " 
mımi }'azılnrımn daha Zİ):O· 
de c~libt dıkkat oidugu tıa· 

ret olunuyor. • 
Kurier Poranny kra~ na

ibi V Hortyyi harp aonu 
Avrupaıının en enteresan 

tAhrılarıodfln b rl olarak tfl· 

v11f etmekte. komünizmin 
Avrupant~ kalpgibına yani 
Macar ıtnna girmesini mü· 

ıarileyhın ımkansız lcıldıgını 

JaLmaktadır . Esprese Poran· 
nyntn bu zıyaret rnünaıeb 

tıyle nepettığl fevkalade 
oüıhaıunrla Macarısti'lnın 19.0 
Je Romanva üzer111de Po 

lonv~ va gönderdı~i vP. 48 
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saat içinde Lebııtan ordu 

ıuna lf'vd edilerek Leh or -
duıunun Ruılar üzerine za ... 
ferini temin eden 22/r 

rntljon mermiden dolayı 

Lehıatanın Macari1tlln11 

kıutt duyduğu minnettarhğı 

hiç unutmadığım yazdtğı 

kaydolunmaktadır 

Pesli Hirlap derlin mu 
hablrtoin bir tnektubuna at· 

fen kral Nıubi Hortynin ıe 

yahatinin Alman mebaftlin· 

de de dikkatle takip edildi 

ğtoi, Almanyantn gerek Lr 
iustan gerekse Macarlstanla 
1amlmi münnsebetlerl oldu 

ğu . Vılbelmıtrasıe muhitin

de bu seyahat•o memnun• · 

yelle tellkkl edtldtğlnl ve 
siy asal mahfilleri~ fıktrleri· 

ne göre her •ki memleketin 
münatebctlerınt daha zlyad~ 

kuvvetlendireceği yazılarak 

müzakere edilecek ılyaıl 

meseleler hakkında Vtibe 
lmıtrauenln mal6mab of· 
mamakla beraber Almanya 
du yapılan tahminlere göre 

umumi Avrupa 
ve Mılletler 

Vıt:Zl)etinif1 

Ct.?miyetinil' 

tnes,.leılnln ve her ık menı 

leketin Almanya ile ve kü· 
çük itilaf ;le olao münase· 

beth!rınin rnevzuubahaeôıle· 

cf'!ği, küçük itilaf hakkınd• 
Romanyanın bııha11a akrn..-1 
olduğunu. çünkü orada de· 

ğışen polltık durumun ge 

rek Leh11tao gerek•~ Ma 
cariat"'m değıımtf bir karar 
kartısmda l ırnkmaaı muh· 
tenıd olduğu, varıova ve 
Budapt>ıtenin pragia kerf1 

noktaı nazarhumın Macar 
Leh müzekerelerınin en rııü 
him bor nokta.mı tetkll 

~decPği bildırılmektedlr --
.;"h bı ve s~~rnuh11r rıri : B lık~sır Mehurn H. KARA1'1 
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