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Sahibi.ve baş'.muharriri 

[ Sayısı her yerde 2 kuruş J Perşembe 

Gaz~teye ait yazılar Neşriyat 
Müdürü adına gönderilmelidir 

llanların her keiimesinden 
5 kuruş alınır ücret pe~indir 

.. ·- Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Abone.ı: Yıllığı : 5 Lira 
Yabancı memleketlere 8 Lira 
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Büyük Millet Meclisi 
Türk - İngiliz - Fransız karşılıklı yardım 
,,aklını itti/ akla kabul '· Je lastik etti 

Bu münasebetle söz alan Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa
racoğlu, anlaşmanın tarihçesini anlattı 

Ankara 8 A. A . - Bü- ederek demiştir ki : 
Yük Millet Meclisi bugün öğ " Hepimiz biliriz ki, bü· 
leden sonra Mazhaı Serma- yük harbin ve istiklal muha· 
nın riyasetinde toplanarak, rebelerinin kati tasfiyesin • 
Ankarad t Türkiye ile Fran· den sonra rürk ve Fransız 
sa ve İngiltere arasında im milletleri karşılıklı incizap • 
lalanan karşılıklı yardım pak l~r duymağa başlamışlardır. 
tını müzakereye başlamıştır. Hususile boğazlar mukavele 

Bu münasebetle kür.süye si ve Hatay mes~lesi bu kar 
gelen Hariciye Vekilimiz !ıl~lclı ~ncizabın canlı birer 
Şükrü Saracoğlu bu anlaşma abıdesı olmuştur. Üç mem(r'! 
nın tarihçesini anlatan beya, keti alakadar eden bütün 
natta bulunmuş ve demiştir '.meselelerde tam bir görüş 
ki : birliği müşahede edilmiştir. 

" Altı yt?di aydanberi Bugürkü üç taraflı muahede 
Parti Grupu içtimalarında •yi yapmak için geçıcı ve 
Çahşar

0

ak elbırlığı ile ~ücuda muvakkat badisele-rin tesiri 
getirdiğimiz bu eser 19 teş altı• d.t katmadık. Bunun ku-
tinievvelde Fransa ve lngil· Harciye Vekilimizi,. sursuz olmısı için de hiçbir 
tere ile imzaladığımız üçlü Şükrü Saracoğlu fedakarlıktan çekinmedik. 
bir anlaşma ve karşılıklı yar süren, taassup:ve ihmalin· Muahedeyi murahhaslar 
dım paktı ~eklınde ı\1ıllet den kurtulup Atatürk ·ün ba)'· yapmamışlardır. Onlar, baya 
Vekulerinin ve resmi tasvıbi rağı altında toplanarak silki· tın tabii seyrinin yarattığı 
ni almak için huzurunuza nip kalktıktan sonra bugün muahedeyi sadece yazmışlar 
Rclmiş bulunuyor. çelikten bir adam gibi tari· dır. 

tlu eserin vücud bulması hin en büyük adamı olan Muhtalit encümende •tet· 
İçin beraber ~alıştığım Fran_ ismet Jnönünün emrinde ve kik oluuan bu muahedenin 

j aız ve İngiliz büyük Elçilerı halk çocuklarının omuzları tastik edilmesini sizlerden rica 
büyük bırer dost adamı el · üstünde mütemadiyen yükse ederken, eminim ki bu anlaş 
duklarını ispat etmışl --rdir. lecek ve en büyük milletler· ma, milletimiz için . . rejimi 

Diyt:bilırim ki. iıç dev • le ayni safta yııl alacaktır. ,, gibi ve Şt-fi gibi uğurlu ola 
~ lct murahhasları bu eserin Hariciye Vekili, muahe- caktır · " .. 
Vücuda gelmesi için yekdığe denin maddelerini birer bi . Bu nutuktan sonra soz 
tile münakaşe ve pazarıık r~r izah ettıkten sonra, Sov 

1 

ala~ birçok hati~l~r muahe 
etmiş değıldır. Sadecekarşı· yetlerle bir barp vukuunda de?ın .ehem.nnyMetınıh tdebarüz 
lıklı ve kıymetlı· yardımlar - ·ı· ·· k" . S t R t:ttırmışlerdır. ua e e mev ur ıyemn ovye usya a· ~ d . "f k" 60 
dn bulunmuşlardır. Bunun 1 h~ h b . >.' • cu un ıttı a ıle ve 3 rey 
~ ey ıııe ar e gırm•yece5 ım 1 lk I d k b I 
içın Fransız ve İngiliz bu · ve bunun iki memleket ara- e a ış ar arasın a a u ve 
hık elçılerine hıaurunuzda sın.da hakiki bir dostluk ni· tastik edilmiştir. 
teşt!kkür etmeyi bır borç bı· şanesi olduğunu tebarüz ettir Mfclis 20 ikinci teşrin 
lirım.~ dikten sonra sözlerine devam pazartesi günü toplarıacaktır. 

işte karşılıklı ve ahenk· 
li çalışmalarımız netıces.nde 
bu eser vücuda gelmıştır. 
l\ım ne derse desin bu mu
•hede sulha hadımdir. Bun -
dan sonra üç devıetın sulh 
için çalışmaları daha müsmir 
Olacaktır. ~unu yalnız siyasi 
Ve Askeri bir vesika telakkı 
etmtk asla doğru olmaz. 

Bundan ,sonra Türkiye, 
dünyanın buyük ve en me ~ 
\lcnı iki devleti ile yanyana 
SUihu muhıtfazaya çalışacak 
lır. 

Türkiye ilmi ile, irfanile 
\te ordusııc. bu iki büyük 
l'nilletın yanında ınsaııhk, 
&ulh ve medeniyet için za
turi bır unsur olarak kabul 
Ceiılmiş bulunuyor. Eminıın 

ki bu muahede ile bundan 
sonra terakki ve medenıyet 

Ve insanlık yolunda hamlele· 
timiz 'Sıklaşacak kardell • 
lerımı1. refaha kavuşacaktır. 

l 
·ı ürk milleti, Osmanh 

hlpıaratorluğunun asırlarca 

Dahiliye 
Vekili 

Elazize vardı 
Eliziz 8 AA.- Memle 

ket dahilinde bır seyah ıt~ .. 
çıkmış olan Ddhiliy~ Vekai 
Faik Ôztrak bugün Mala•:· ı 
dan buraya gelmış ve parlak 
merasimle karşılanmıştır. 

Dahıliye Vekılımız, ı'v1a· 
latyadan ayrılma 
dan evvel halkevind~ şerefi· 
ne verileıı ziyafette bir nutuk 
.söylemış ve 1\falatyada gör 

düğü terakki ve İınrandan mP.ua 

nu.ııyet du)'duğuııu .)öylemiş 

ve halK hükuıneıinin milletıçin 

milletin saadeti için çahştı · 
ğım nesi varsa, nesi olacak 
sa milletin yoluna koyacağını 
yurdun en kısa zama ııda 
en büyük terakkıye mazhar 
olması için ddt-n gelenin 
yapılacağını beyan etmıttir. 

ATATÜRK 
ihtifalı. 

Yarın 9,05 te baş
lıyacak 

Ebedi Şefimiz Atatürk'ün 
ölJmünün birinci yıldönümü 
olan yarın muazzam bir ih • 
fal yapılıtcaktır. 

ihtifal y•rın tam saat 
9,05 te belediye meydanlığın 
daki At-türk büstüne konu· 
lacak çelenk ile başlıyacak -
tır. Daha evvel davetliler ve 
halk Gündgz sineması salonu 
ile meydanlıkta toplanm111 
bulunacaklardır. 

Valimizin tef 
tişleri 

Dün Oı takuseyr 
köy 1 rini gezdıler 
Sayın Valimiz Şü ·rü Sak 

mensüer ve Parti müfettişi 

uıiı Profeıör Hann Refİt 

.,.._ 

Lô.heg görüşmele· 
rinden: sonra 

--Neşredilen Resmitebliğin 
muhtelif memleketlerdekT 

akisleri 
Belçika Kralına bjr de askeri kumandan 
refakat ediyordu-Holanda ve Belçikada 
ihtiyat tedbirleri a rttırılıyor-25 fırka Al 
m~n askeri Holanda hududunda 

Laheg~görüş
mesinden, 

Londra 8 A.A.- İngiliz 
matbuatı dahi belçika ve
Holanda bükümdarlarmın 
bPyannamesini müsait suret· 

sonra _.,,. .L te karşılamışlardır Bu tehlikeli 

Neşredilen tebliğin 
akisler 

Paris 8 A. A.- 'Fransız .... 
matbuatı, ~Belçika v" ~, Aolan 
da hükümdarlarının Müla 
katından sonra neşredilen 
resmi tebliği gayet müsait 
karşılamışlardır. 1Gazeteler 
iki hükümdarın asilane- sul 
ha davet nidasını : me~zuu· 
bahis :ederek fransa ·ve tn 
gilterenin 4 dünyayı esarete 
mahkum edt~cek -:bir barış 
değil fakat adalet 1 dairesin· 
de bir sulh istediklerini 
beyan etmektedirler. 

EN SON DAKiKA 

anda bitaraflıklarının muha· 
fazası için lazım gelen ted
birleri aldıktan sonra kom 
şularım sulha davet eden'be· 

• • yannameyı neşreden hülıcüm• 
darların bu hareketini aıi 
lint _bir jest .olarak telakki 
etmektedirler. 

Roma 8 A.A.- Betçi· 
ka ve Holanda hükümdarla 
nnın .bu beyannamesi İtalya 
da büyük bir intiba uyandır 
mışur. Gazateler, müttefik· 
ferle Almanya arasında bir 
uzlaşma .zemini bulunmasını 
temenni etmektedirler. 

Sonu 2 cide 

Bitlere dün birsui 
kast yapıldı 

Fakat Alman devlelreisi 
bir tesadüf eseri olarak 

kurtuldu 
Hitlerin nutuk söylediği yere atılnn hi 

bomba ile 6 kişi öldü ve 60 kisi yaı :ılandı. 

Berfin 9 A. A. - Dün Münibe giden Hitlerin , bir bi
rahanede nutuk söylemesi mukarrerdi. Fakat bir tesadüf 
eseri olara~ ~e d~vld işlerinin müstaceliyeti dolayısile 
toplaon yerını mukarrer olan suttan biraz evvel terket
ll'iş V('. k~ndisi birahaneden çıktıktan sonra müthiş bir 
infil~k. duyulmuştur . . du infilak evvelce mukarr~r program 
mucıbınce v~ Hıtlerın tam nutuk vereceği dıki lccalara 
rastlamakla idi. 

lnfilik neticesinde 6 kişi ölmüş 6) kişi yaralanmıştır. 
Alman matbuatı, muhakkak bir ölürnden Kurtulan Hitle 

ri Allahın muhafaza ettiğini ve bu hadisenin yabancı 
d~vlet aj.nları tarafından tertib olunduğunu, bilhassa 
böyle işleri yapmak mutadı olan lngilterenin bu hadise 

den mesut olduğunu yazarak lngiltereye şiddetle hücum 
etmektedirler. 

Tankut dÜn sabah orta Ku· Suru köylerini z ıyaret ede· 
lıieyre giderek nahiye mer rek halkla temas etmiş ve 
kezinde ve di ğer köylerd"' ' hilhassa mektep işl~ril~ ali 
t~dkikat yapmışlardır. Vali \ kadar olmuşlar ve akpma 
ve Müfettif Bıbutrun Fetike ıe~ri'??iı~ ~vdet etqıi,Ierdir. 

. . ' , . ' 
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,Şevr üesse~esi 
Şevket Pozcu 'Ve Remzi lmer 

lskenderundu teşekkül eden bu müı::ssese ... ,Hdtayın her 
türlü ihtiyacını karşılıyacak ye~ane .müesse~edir . . ' -

Burnd.t her nevi bakkaliye eşyası vardlr. Aynca Filips 
radyosu ve lambaları, elektrik ampulleri, telefon makine· 
leri, Filıko markalı r.ıdyolar. ideal Erika markalı yazı 
makinelerinin envaı rekabet kabul etmez fiatlaı-Ia satıl· 
maktadır. Telgraf adresi: Şevrem 

Telefon İskenderun 1 41 

Buğday satııı alınacıık 
Top ak Mabsulliri Ofisi lskenderun şubesind~n: 

Yüks k ıcra vekilleri h 0 yeti kararite ~ubemizin aşağı· 
daki fiatlarla buğdny satın alınacağı sayın çiftçilerimize 
ilan olunur. 

FlATLAR 
1 Yüz<le 2 den fazla çavdarlı ve yüzde 2 den faz· 

la ecnebi maddeli olmayan ve hektolitresi (76) dan yu
kan ekstra ve yuınu~ak buğdayların beher kiloı;u 4,50 
kuruşa satılacaktır . 

2 -- Yüzde 3 ten fazla çavdarlı ve yüzde üçten faz· 
la ecnebi maddeli olmayan ve hektolitresi (75) olan sert 
ve yümuşak buğdayların beher kiloşu (4, - ) kuruşa sa
tın alınacaktır. 

3 - Mahliitların (çavdar ve ecnebi madde hariç tu
t ulnıak şartile) } üzde 80. den az hakiki ~ert taneyi ih
tiva eden yani hakiki sert buğday gayrısı muhteviyah 
(yumuşak, dönm •, sün ter) yekunu ' yüzde 20 den fazla 
olan sert mahlütları çavdar ve ecnebi ·~maddeler milı-darı 
hariç~olınak üzern yüzde 80 den,. az 

0

yumuşak ·.buğday 
gdyrısı muhteviyatı (Sert, dönme ve ~ünter gibi) arızi 
taneler yekünu yüzde 20 den fazla olan yumuşak 
mahlut ların beher kilosu (3,50) kuruştan sahn alına-
cdklır. 

Şekt!r bayramı 
P azat tesi günii 
Diy.ınet i~leri riyasetinin 

neşrettiği bir tedliğe naza -
ran diiıı akşam leylei krıdir 
olduğuna göre, Şe-

ker bayramının da 13 ikinci 
teşrin 939 pazartesi gunu 
olduğu bildirilmektedir. 

Bir cinayet,J 
Bir köylü kansını 

öldiirdü 
Hassa kazasının Nuhuşa 

ğı köyünden Duran o2'1u Bos 
tan:ac;lJı biri geçimsizlik yü 
zündeıı karısile kavga etmiş 1 

ve kcıdını bıçakla yanıhyarak 
öldürmüştür. Katıl hakı<ında 
tahkikata başlanmıştır. 

Esrar kaçc: kçılığı 
Albostanııı iğde köyünden 

Durdu oğlu Meh nf>d, bera -
berinde getirdiği iki buçuk 
kilo esrarı Kanavat İslam 
mahallesinde Mehmed Dıb -
oğlu Hammude teslim etmiş 
ve Ha mud de keyfiyeti poli 
se ihbar ederek esrarı tes -
lim eylemiştir. Suçlu hakkın 
da talıkikat yapılmaktadır. 

Tı shih 
Dünkü sayı mızda Harbiye 

Belediye Reisliğine Mahmu 
dun intihup cdildıği yazıla
cak iken yanlışlıklaSüveydiye 
Belediye Reisliği şeklinde 
çıkmıştır. Tashih ve itizar ey. ' 
!eriz. 

Alman 
Yahudileri 

Kopenhag Politiken ga· 

Sovget-Fin 
landiga mü
zakereleri 

Henüz kati netice 
yok 

Helsinki 8 A .A.-Mosko 
vadd bulunmakta olan Fin 
landiya heyetinin Reisi ve 
Maliye Nazm bugün hüku· 
met mcrkezile uzun bir te 
lefon görüşmesinde bulunmuş 
ve müzak~renin esasları hak 
kında malUmat vermiştir. 

Paytahtta sokaklar hala 
karanlıktır. Birkısım mektep 
ler tekrar açılmış isede pen 
cerelere 1.1Y"'rleştirHen kum 
torb ,ları yerinde durmakta 
dır 

Bunlar gösteriyor ki,Mos
kova müzakereleri henüz iyi 
bir neticeye varmaktan uzak 
tır. 

Musolini 
Aske i mühim ted · 

birler aldı 

Roma "A.A,,- Musolini as· 
keri mahiyette çok mühim 
tedbirler almış ve ordu baş· 
kumandanı Mareşal Badoglio 
ile uzun bir mülakat yapmış 
tır. 

Mareşal 13a<.loglio tekaüt 
yaşına gelmekle beraber mu 
vazzaf hizmetle alıkonulmu~
tur. Ôerl1n ateşe mıliteri gene 
ral Roatta erkam harbiye 
ikinci reisliğine tayin edilmiş 
tir. 

YENIGON 
sc a ' : 144 

Lahe.lJ görüş 
mel eri 

Başı 1 incide 
Londra 8A.A.-- Dey\i 

ekspres gazetesinin istihba· 
ratına ~göre, Belçika 
kralı Leopold Laheye gi
derken, beraberinde B .~lçi· 
kanın en mümtaz asked 
ümerasından biri berab~rin
de bulunuyordu 

Bu gazetenin haber vef
diğine göre, Belçika kralı 
nın Holanda S'!· 

yahatinin sebebi şudur: 
Almanya Belçika hüku

metine gayri resmi surette 
müracaat ederek, Holan 
da üzerinden İngiliz tayyare 
!erinin geçmesini menetmek 
ıçın Alman ordusu Holan· 
daya yardımda bulunduğu· 
takdirde Belçikanın ne vazi 
yet alacağlnı öğrenmek iste 
miştir. işte bunun üzerine· 
dirki Belçika Kralı ıLaheye 
giderek Holanda Kraliçesile 
görüşmüştür. 

Almalar Holaııda hududu 
na 25 flrkalık.bi:- kuvvet tah 
şid etmiş 1bulunmaktadırlar. 

Amesterdam 8 A.A.-G~ 
rek Holanda ve gt!rek Bel· 
çika halkı, memleketlerinin 
ciddi bir tehdid altında bu
lunduğuna kanidirler. Buna 
karşı her İki memleket sefer 
berlik yapmlş veHolandada 
ihhyc&t bir tedbir almak üze 
re su bırakılmış ve örfi ida· 
re ilan olunmuştur. 

Berlin 8 A.A.- Hitler, 
Holanda ve Belçika hüküm 
darlarının telgrafını aldık· 
tan sonra bunu Hariciye 
Nazırı Ribbentropla birlikte 
dikkatle tedkik etmeğe baş-
lamıştır. Berlinin bitaraf me
h afili bu tekikin müsait bir 

•es:z: 

Bulgaristan
daki Tiirklere 
Tahammül edilmez 
işkenceler yapılı-
. yormuş 

lstandul - - "Haber,, g·aze 
t .. sinin yazdtğına göre, ,son 
zamanda Bulgaristan Tlirkle 
rine Bulgar.istaııda reva gö· 
rült'n bazı kanunsuz mua
meleleri Sofya .sefirimiz Şev 
ki Berker. Bulgar hükumeti 
nezdinde protesto etmiştir. 
Birçok Türk tebaası Türkler 
Bulgaristaudıın hudut harici 
adilmişler, Buıg.ır tebaan 
hazı Türkler de casusluk it
hamile tazyik .. ve takibe ug· 
ratılmışlardır . Eski vakıflar 
umum müdürü Vahd~ t Ha· 
fız Cevdet Filibede'1 zor hal 
le knrtulııp şehrimize ~elmiş 
tir . "Haber,, gazetesine gö
re, Bulgaristan Türklerinin 
bu acınacak hali nazarı dik 
kati celp etmiştir. 1iulgaris 
tandan geçip gelen Türkle· 
rin anlattığına göre, birçok 
münevver fürkler şosderde 
angarye usulde taş kırmakta 
dır. Henüz t~eyyüt ~tmeınış 
bir habere göre, Sofyada 
•:Doğru Yol,, gazetesi sahip 
ve baş mubarnri Mehmet 
Celil s~rguue göuderı!dıgi 
bır yerde ölmiişttir . 

İlan 
Hatay seyydr jandarma pi 

yade alayı ihtıyacı}çın (.35u-
450 bin kılo odun pazarlık· 
la satm ahnuccıktır. fıtlı4 o· 
)anların 20, 11, 939 pazartc:-si 
günti Antakya kı:o;la~ında jan 
darına Ala}' karargahındakı 

satın ~··~ıı J.r ~m:svoıuına 337 
buçuk ııra 1 ık muvtkıc:at le· 
minat cakbuzlarile birlikte 

.. 

ilan 
Seyyar Jandarma piyade 

alayı hayvanatı ihtiyacl 'için 
85 - 100 bin kilo ot, pazar 
hk suretile satın alınacaktır. 
Talir olanların ihale günü 
olan 20 ikinci teşrin 1 939 pu 
zartesi günü saat 16 da ~450 l 
lirahk muvakkat tl!mİnat mak 
buzile Antakya kışlasında 
müteşekkil seyyar jandarma 
alayı satın alma komisyonu
na ve şartnameyi almak ve 
görmek için de mezkur alay 
Ievazımına müracaatları. 

iLAN 
Antakya İcra me
mu• Iugundan 

Antakyanm Vert mahalle 
sinJen İspir Zeytuni oğlu 

!stibriyanın varislerinden oğul 
ları: Münür: Adil, Emin,Yu 
~uf, Selim.İspir ve kızları Va 
hide, Selma, Mu;ılh, ve Safi 
ye ve karısı Meryeme: 

Murisiniz lstibriyanııı An 
takyada mukim Tarraf Kur· 
ban cğlu Selimden istikraz 
~yled:ği 120 adat osmanlı al 
tun lirası mukabilinde muri 

~ i ıiz nam•nda tapuda ka1ıtlı209 
numarah evi feragen beyi 
suretile müstakrize rehin 
eylem iş ve borçtan 75 lirası 
111 ölmezden evvel tediye 
etmiş ise de mütebaki 451ira 
sırıı tedıye etmediğinden ~ 
mezkur rehııin paraya çev 
rilmeşi yollle dairemize mü· 
racaatla bulunmuş Vt! drıire 
mizin 939, 1739 sıra numa· 
rasına kayit ediımış ve oıuri 
si ıızın vatatl dolayısıle bina 
sebılverase naınuııza ödeme 
enın çıkarılmış ise d t" ikame 
tinızin meçkul bulu ıması ha 
st-bı!e ödeme emrıleri teblığ, 
siz geri gelmiş olduğundan 
ıcra V ft ıtJas kanunun 57 ci 
maddesi delaletıle hukuk usu 
lü kanu ııunun 142 maddesine 
te.vf ık an tebıığahn ilanen ya· 
pılmasına karar verilmış oldu 

neticeye varacağı kanaatinde- müracaatları. ğundan ilan tarihinden ıtıba 
dir CÜ Ü reıı hç ay zarfında dairemize 

/-l. l d d -' ND Zsinemasında müracaatla 45 altrn lira1 ı te-
0 J QR a Q Yalnız bu ~kşam diye e:mediğiniz takdirde mez 

Bir casus şebeke- SÜ r KAKDE.;iLER kur rehnin paraya çevrilerek 
si yakalandı Franzızça seslı ve zöz[u borcun ödeueceğt ilanen' teb 

Amsterdam A.A. - Al- neşeli bir film liğ olunur. 
manyaya Hollanda üniforma Gl!l-.ıııııallll•~.------.. -ım11 ___ _ 
larile geçmeğe teşebbüs eder ilan 
ken yakalanan Abriuk adın
daki genç Hollandalı polisi 
vasi bir casus ~ebekesinin 
iz\ üzerine koymuştur. 

Bu haberi veren Telegraf 
gazatesi diyor ki: 

Ara~lırmalar bütün Hollan 
daya teşmil olunmuştur. Ve 
tahhikat esnasmda toplanan 
malumat Albrink işinin faal 
bir rasus ~ebekesinin mey· 
dana çıkarılmış oldu~u teyid 
eder mahiyettedir. Maama· 
fih netice hakkında kenüz 
malumat yoktur. 

Papen 
Belgradda 

Belgrat - Almaoyanın An 
kara sefiri Fon Papen bura 
ya geldi. Sefir, Belgrattaki 
Alman sefırine misafir odu 
Fon Papen Belgratta hiç 

Hududu Mevkii 
Şarkan evvelce Ali iken Katırcı deresi 
Bugün kızı Ayşe. garben 
evvelce Karlcar Ali iken 
bugün veresesi tarlası. 
Şimalen Yahya oğulları 
ik~n bugün üabb lj{ Şakir. 
Cenuben F ehip Paşa iken 
bugün Mustafa deli t:Sekir 

Köyü Cinsi 
Kuriye Zeytunluk 

Yukarıda vasıflan ynıtlı ve Antakya merkezine b~ğlı 
Kur~ye köyLinden teşrrnisani 30~ tasdtksiz yoklamaliının 
14, 17 ounıaraları.ıda bır parça Zeytunluğun mahki ip· 
siz oglu Durmuşun ıken mahıtlli h~yetı ıhtiyariyesin 
den veı i!miş ilmuhab.!ı leı"in zıriııaek t ıneşruhata göre 
yirmi senedenberi Antakyadan Zemzem namı kadının 

tasarruf ve iştigalinde olduğu gö.:;ter ı lmiş isede Tapu 
ile maliki merkum Durmu~un (25) sene evvel ölmesi!~ 
oğlu Şerif ve kız arı McneV~t! ve Ayşeye ve Şerıfenın· 

de bilaveled (20) serıe evvel vefatıle müııhasir~n vere· 
sesi adl geçen Ayşe ve Meaevşeyi ~erk etmış olup 
bunların namlarına intikalen tapuya tescili istenilmek
tedir. 

zetesinin Berlin muhabirine 
nazaran bugünlerde ve ihti· 
mal pazartesiye Almanyadaki 
bütün Yahudilerin Polonyada 
ayrılan ve merkezi Lüblin 
olan mıntakaya kütle haHnde 
~cvkleri başhyacaktır. 

bir devlet adamile göril~me 1 
birinci di. Alman ıefarethanesinden 

grup kumandanı sıfahle veli- dışarı çıkmadı. Sefirin bura 
~ht ~rens .P.iemcıte'yi, erk~nı. da kalmasına sebep, Bel· 
.1.arbıy~ r~ısı ma:eşal ?razıanıl ğrattan geçereklstanbula git
~ı ve yenı harbıye musteıarı mekte olan eksprese bineme 
g~n:ral Sodduyu kabul et• mesinden ve treni kaçırma-
mı~tır. ıı olduju bildiriJmoktedir. 

Nihayet Musolini. Bu gayri menkulun ciheti mülkiyeti hakkında mahal· 
len tahkikat icrast ıçın 19,1 l ,93J puar .güıı ü memur 
gönderilecektır. 

Bu müıkürıüzerıııde idliayı ta:ı:ırruft.ı bu1u l lC!lk eş· 
hasın ellerıııdeki vcsaıkle ayni günde tahkik memuruna 
veya merkez tapu s:ciı Muhctftzlığıııa müracaat etmeleri 

ilan· olunur. -


