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Askeri heyetimiz 
Londradan Parise gitf i 

lieyetimiz Londra istasyonunda güzide 
bir kala balık tarafından hararetle uğurlandı 
n· Londra 21 (Radyo) - 1 maslarda bulunmuş ve pek 
b ır müddettenberi Londrada tanınmış bir şahsiye~ olmuş· 
_ulunmakta olan Türk aske· tur. istasyonda büyük bir 

tı heyeti reisi General Ka· kalabalık General Kazım Or· 
~ıın Orbay bugün Pa· bay ile Türk askeri heyeti 
tı::ıten hareket eylemiştir. azasını hararetle uğurlamıştır. 
.Orgeneralt- Baya'l Orbay Uğurluyanlar arasıuda Milli 
1le askeri heyet azası r~fa· Müdafaa, hava, vt>: deniz ne· 
kat etmekte idi. zaretlerinden birt!r General 

Orgeneral Orbay Londra i!e iki Fransız Generalı ve 
da İngiliz müdafaa ve ~ıar- güzide bir kalabalık hazır 

~l! nezaretiyle mühim te· bulunu•y•o•r•d•u•. ------

Fransız/ar ızmirde mühim 
mübagıatto.· bulundular 

Dün iki milyon kilo üzüm satıldı, piyasada 
biiyük bir faaliyet var 

İzmir 21 A. A. - Bazı 
~ida maddelerinin ihracma 
llıüsaade edilmesi üıerine 
Piyasada ba~lıyan hararetli 
ltıuameleler gittikçe hız al· 
llıahadır. Büyük Fransız fır
~aları lzmird~n birçok mü· 

1 ın maddeler almak için 
~racaatta bulunmuşlardır. 

Bu ctimleden olarak bu 
gün bir Fransız firmasına 
2 milyon kilo üzüm satıl · 

mıştır. Bu üzümün her 10 
kilosu 31 Fransız frangınadır . 

Bundan başka lngiliz ve 
İtalyan fi rmaları da tüccıır· 
!arla temasa geçmiş bulun· 
maktadırlar. 

Heıva yollarımız genişliyor 
Ankara - Beyrut - Tebriz - Musul ara
sında tayyar"!lerimiz sefer yapacakl r 
Ankara - Devlet Hava kilometrelikı Sivas Erzincan 

}oliarı Umum" Müdürlüğü, 155 kilom etrelik, Erzincan 
.ı 

0nümüzdeki seneler için ye- Enurum : 17 5 kilometrelik 
ili bir program ha1Jrlamtşhr. Er~urum Rar.s:. 195 kılomet 
nu programa göre memle . relık~ Kurs. Tıfl:s kısımların 
k .. t. . l b" k A dnn •barettır. "' ımız e ır ço · vrupa ve 
Şiltk nıemleketlt!r i arasında 1025 kilometrelik Anka· 
bava seferleri başlayacaktır. ra . Musul hattı. 585 kilomet· 

Henüz tasavvur halinde relik Ankarü Eİazığ: 120 ki 
()~an programa göre 1200 lometrelik Elazığ· Diyarba· 
kılometrt':lik Ankara - Teb· kır; 320 kilometrelik Diyar 
tiz; 750 kilometrelik Anka· bakır· Musul hatlarından Aa . Beyrut; 1100 kilometrelik mliteşekkildir . 
tıka:-a-Tiflis; 1025 kilometre
lik Ankara - Musul: 845 
kilometrelik Ankara - Ati-
1\c: 641 kilometrelik - İstan· 
bul - Atine seferleri açılması 
dbüşünülen hatlar arasında 

Ulun maktadır. 
Önümüzdeki sene ayrıca 

327 kilometreJik Ankara -
Samsun hava hattının da açıl 
ınası kararlaşmışlır. 
.. Ankara - Tebriz hattı, 
uç durak üzerinden geçecek 
tir: 585 kilometrt!lik A.nkara 
E.lazığ ; 360 kilometr~Iik El· 
aıığ • Van; 255 kilometre· 
lik Van Tcbriz. 

Ankara Beyrut hattı, 390 
kilometrelik Ankara Aoana 
Ve 360 kilometrelik Adana 
Beyrut· kısımları olmak üz" 
tc jki menzilden müteşekkil 
olacaktır. 
Adaı.a Tiflis kattı , 360 kilo 

Jnctrelik An~ara Sivas, 225 

Ankara· Atina hattı 540 
kilometrelik, Ankara · lı-
mir: 305 kilometrelik İzmir
Atina kısımlarından ve İstan 
bul ·Ati na hattı 336 kilom et· 
relik lstanbul· İzmir; 305 kilo· 
metrelik İzmir· Atiııa kısım 
)arından müteşekkil olacaktır 

1940 nüfus yazımına 
hazırlık 

1940 senesinde yapılacak 
olan umumi nüfus yazunı için 
hazırlıklar ilerlemiştir . Sayım 
dan önce, geçen sayımda ol
duğu gibi, muhtelif mıntaka 
larda vr. şehirl rde tecrübe 
ler y<'pılacaklır. Bu sayımdan 
daha geniş ve şumülü neti· 
celer <>lde edilmesi için bazı 
yenı esaslar kararlaştırılmış
tır. 

Hıılkevinde 
Dün akşaın büyük 
bir toplanh yapıl
dı, yeni komiteler 

seçildi 
Ôtedcnberi memlekete 

ber sahada faydalı hizmetler 
görmüş olan Ha!kevimiz. bu 
defa asıl maksad ve gayele· 
rine daha uygun bir şekil · 
de çahşmP k imlraıılarını el · 
d e etmek üzere dün akşam 
kendi salonlarında büyük 
bir toplantı tertip r. tmi.ş, bu 
toplantıda yüze yakın güzi · 
de ve münevver yurtdaş 
davetli olarak hazır bulun · 
muştur. 

Halkevi idare heyeti aza 
smdan öğretmen Remzi Sili 
öz, ilk defa söz alarak, Hal· 
kevimiziıı geçen yıllardaki 
faaliyetini anlatmış ve bu 
kış mevsiminden başlayıp ge 
lecek yıllar .da devam ede · 
cek olan ciddi faaliyd h:ık· 
kında izahat vermiş ve yeni 
den teşkil olunan komiteleri 
hazır bulunanlara bildirwiş · 
tir . Heyeti umumiye bu ko 
miteleri aynen tasvip etmiş, 

öğretmen Lati f Günal, öğret 
men Nuri Aydın söz alarak 
bazı temennide bu'-ırıdu'<tan 
sonra toplantıya son wril · 

miştir . 

Parti Grupunda 
Atatürk anıl - kabrinin in
şası "ıeselesi görüşüldü 

Birinci 8üy ·;k Millet Meclisi azaların· 
dan mohtaç olanlara yardım edilecek 
Ankara 21 A. A. - lerin bitmek üz~re olduğunu 

Climhuriyet Halk Partisi bü· bazı arazi sahiplerinin itiraz 
yük Millet Meclisi ':ı upu bu lan tetkik edilmekte bulun· 
gün öğleden sonra saat 15 duğunu, anıtın şekil ve mi • 
te Reis Vekili Hasan Saka· mari~ine ait planın beyne( • 
nın riyrısetind.e toplanmıştır. milel bir müsabakaya konul· 
Ruznaınede aşağıdaki üç masının kararlaştırıldığını, 
maddenin mÜzdkeresi vardı: rnusabakaya Türk sanatkar• 

1 - 18,11,939 da Ma. !arının da iştirak edebile • 
nisa mebusu Refik İnceı1in ceklerini izah eylemiş ve 
birinci büyiik MıHet Millet anıtın birbuçuk senede ik • 
Meclisi azalarından muhtaç mal edileceğini ümit ettiğini 
olanlara yardım yapılması bildirmiştir. 

2 - Atatürk için yapı· Arıtın, sııf Atalürke 
lacak anıt - kabir muame· mahsus bir abide ve yahut 
lt!sinin hangi safhada bulun· Türk büyükl'!rine husuii 
duğu bir panteon olması huaualan 

3 - Dahili nizamname· nın Partice kararlaştır:ılma11 
nin 35 inci maddesinde ta • laıım geldiğini söylemiştir. 
dilat irrası 

Birinci ve ikinci suallere 
Başvekil Doktor Rdık Say· 
dum cevap vererek birinci 
Büyük Millet Meclisi azasın 
dan olup bugün muavenete 
muhtaç bulunanlara bugün· 
kü mevduat dairesinde bir 
yaı <lım yapılmasrna imkan 
olmadığını ancak Parti bir 
karar verirse hükumetin bu 
hususta lazım gelen tedbir · 
leri alacağını söylemiş ve 
Atatürk için yapılacak anıt· 
kabir için lazım olan 287 
bin metre murabbalık arazi 
nın istimlakine ait muamele 

Bundan sonra. birinci 
Büyük Millet Meclisi azaların 
dan muhtaç olanlara müna· 
sip şekildt: yardım edilmesi 
es1s itibarile kabul olunmu~ 
ve Atatürk'ün anıt kabt-i 
hakkında Ba~vekilin v~rdiği 
izahat memnuniyetle karşı • 
lanmıştır. 

Bunu mütl!akip kürsüye 
gelen Hariciye V t>kili :Sükrü 
Saracoğlu, bir haftalık bari 
ci siyaset hakkında izahat 
vermiş ve bu izah~t umumi 
heyetçe memnuıMyeti mucip 
görülmüştür. ~ 

----.---------------

Münevver ve faal gençli 
ğin ve bilhassa, başta Sayın 
maarif müdürü olduğu halde 
kadın erkek kıymetli öğret · 
rnenlerin Halk~vinin faal u· 
zuvlaı ı arasında yer alnı ış 
bulunmalarından dolayı <luy· 
duğumuz memnuniyeti açıK Liınanların inşası için 
1.ır, çalışmalarında cümlesi 
ııin muvaffak olmasını can Mecl isten 27,S milyon lira tahsis~t istendi 
dan dileriz . Ankara - Bazı limanla· limanların inşaat, tesia&t 
Mısıra bir rımızın iıışası için nafıa veka· ve tesisat işleri 1945 mali 

!eti tarafından hazırlanan sen si sonunda bitirilmif N afz a proje ve kanun layihası sona olacaktır. 
ermiştir. Verilt-cek olan bu tah· 

Heyeti gidiyor Bu proje ile hükumet sisatla ilk olarak yapılacak 
l 

limanlar şunlardır: 
Anlrnru - Yurdumuzun su mec isten 27 .5 milyon lira 

yollarının islahı üzerindf" tel tahsisat istemektedir. Bunun Zonguldak, Eregli, Amas· 
kiklerde bulunmak üzere Na 10 milyoıı lirası lngilterenin ra, Samsun, Trabzon, lneho· 

lu, lskenderun. 
fia }/ ekaldi tarafından Mısı f ürkiy~ye açmış olduğu kre· K anun projesi bu günler 
ra bir heyetin gönderilmesi diden ve 17,5 milyo :ı lirası de meclıse takdim olunmak 
kararla~tınlmıştır. Nafıa Ve 1 da her sene bütçeye kona üzere Nafıa vekaletinden 
kaleti su işleri dairesi reısı cak tahsisattan verilece.ktir. Başvekalete sevkedilecektir. 
BB. Salahattiıı Büge ile mü llli~E!i!iN~S~O~N~ü~A~K'-K~AmlıiaMiliiıilİıİİİıiiiilmmmmmmm 
hendis Nedim BulagilJen mü 
rekkep olan heyetimiz Mısır 
da Nil nehri ha, z ısı sulama 
tesisatını gözden geçirecek· 
tir. 

Elazığda zelzele 
Elazığ 21 A. A. - El 

azığde bugün iki saniye SÜ· 

ren bir zdzt•le kaydedilmiş· 
tir. Zarar yoktur. 
Belediyede tayinler 

Belediye gctzhane memur· 
}uğuna Mehmet Kunt, nikah 
ve evlenme memurluğuna 
Şefik Yurtman tayin edil· 
mişlerdir, 

/[itlere gapıJan suikastı 
Almanla ın iddiasınn göre kim tertip etmiı? 

Beri in 22 A. A. - Münihte H•tlere yapılan suikast 
hakkında dün akşam Berlinde iki resmi tebliğ neşrolun· 
muştur. 

Bu tebliğlere göre, sı•ikastı te:-tib eden 11 Elzer,, ismin 
de bir Alman tevkif olunmuştur. Elzer İngiliz gizıi servi 
sine mensup olduğunu söylemiştir. Bundan başka yine 
suikast]a Alakadar iki Alman daha tevkif olunmuş ve 

bunlarda İngiliz servisine mensup olduğunu söylemiıtir. 
R,..smi tebliğ suikasdın yabarıcı memlı!keUenlc tertib oluq• 
duğunun sabit oldugunu bildirm~ktedi~! 
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Cephelerde 
Bir Alman vapuru 
korsanlığa çıktı 
Paris 21 A.A. - Cep· 

hede dün hemen hiçbir f aa· 
liyet olmamış, yahıız keşif 
kolları mütad hareketlerde 
öulunmuşlardır . 

ıf apon- Sovget 
anlaşması 

KuvvetU bir esasa 
dayanmıyor 

Moskova 21 A. A. -
Havas Ajansı bildiriyor: 

Çekoslovak
ya da 

Alman tethişi aksüla
mel doğuracak 
Paris 21 A . A. - Fran· 

sız matbuatı, Çekoslovakya· 
daki Alman tedhişinin aksül· 
amel doğura~ağını kaydede
rek şu mütaleayı yürüt· 
mektedir: 

Denizlerde 
Londra 21 A.A.- 16200 

tonluk bir Alman vapurunun 
korsanlık için techiz ve ta 
dil edilerek denizlere açıldı 
ğı anlaşılmaktadır . Bu vapur 
bir lngiz gemisine benzer bir 
şekilde tadil olunarak boyan 

: mıştır. 
Bundan başka 8577 Ton 

luk bir vapur da bu korsan 
gemesini iaşe edecektir. 

İsmi henüz ilan edilmiyen 
bir lngiliz vapuru Alman de 
nizaltıları tarafından torpille 
nerek batmıştır. Gemi oka· 
dar çabuk batmıştır ki, tah
lisie sandallarıııın_ denizeein· 
dirilmesine vakit kalmamış· 

tır. 

lngiliz gazeteleri son 
günlerdeAlman mayinlrlrına 

çarparak batan bitaraf vapur 
ların, beynelmilel kaidelere 
uyguu olmıyan harp hilesi
ne kurban gittiğini ve bu 
hareketin bitaraf memleket· 
lerde Almanyaya karşı k\n 
ve nefret uyandırdığına işa 
ret etmektedir. 

Bu hareketle Almanlar 
bitaraf memleketlerde tedhiş 
uyandırmayı güdmektedirler 

Üç lngiliz gemisi 
battı 

Londra 21 A.A.- ~Bir 
İngiliz vapuru trlanda sahi!le· 
rind"' Alman Denizaltı ge· 
mileti tarafından batırılmıştır. 
Bir İngiliz kömür gemisi de 
Simal denizinde torpile çarpa 
rak batmıştır. Bir İngiliz ma 
yin taraycısı da tor pile çar 
par ak batmtştır. 

Havalarda 
Londra 21 A.A.- İngil 

terenin şark sahillerinde bu 
gün bir hava muharebesi 
olmuş ve Alman tayyarele· 
ri hiçbir bomba atmadan ge 
ri dönmüşlerdir. 

Alman ordusunun 
kıymeti 

Paris 21 A.A.-Havas ajan 
sı Alman ordusunun bu gün 
kü harp kıymeti hakkında 
verdiği taf silatta bu ordunun 
modern tachizata malik ol· 
makla beraber, bilhass:1 fa. 
al zabıta ve küçük zabıt ba 
kınımdan 914teki orduya 
nisbetle çok gerı olduğunun 
açığa çıktığını, bu itibarla 
Fıransız ordusunun havada 
ve karada Alman ordusuna• 
her 'cihetçe faik bulunduğu· 
nu bildirmektedir. 

Hor belişa döndü 
Loııdra 21 A.A. lngiliz 

Harbiye Nazırı Hor BeJişa, 
cepheleri teftiş ve Fransız 
devlet adamlarile görüştükten 
sonra bugün tayyare ile 
Londraya dönmüştür. Nazır 
avdetinden evvel matbuat 
mümessillerine verdıği he· 

1anatta iki müttefik ordu a· 

Siyasi mehafil, Sovyetlerle 
Japonya arasında başlıyacağı 
haber verilen ticart t müba· 
delelerinin inkişalına imkan 
olmadığı kanaatindedir. Bu 
anlaşmanın ancak siyasi ma
nası vardır. Çünkü Jap oııya 
Rusyadan petrol alacak ve 
buna mukabil Rusyaya gemi 
ve elektrik malzemesi vere· · 
<.:ektir. Hılbuki , Almany~ pet 
rol almak için Rusyayı sıkış· 
tırmaktadır. ltalyada Rusya· 
dan artık petrol al:ımaz ol· 
muştur. Bu vaziyet karşısın
da Japon Rus ticari anlaş· 
masının hiç bir manası yok-

tur. 

rasındaki tesanüdün gitgide 
daha sıkı ve metin bir hale 
geldiğini ve iki memleketin 
ayni ruha malik olduğunu 
söylemiştir. 

Bir Alman tayya
resinin hücumu 
Londra 21 A.A -Bir Al· 

man deniz tayyaresi şimal 
denizinde Bir İngiliz torpido 
muhribine hücum etmiş, fa. 

kat hiçbir netice alamamış 
hr. 

Çekoslovakyada 
tazyik devam ediyor 

Paris 21 A .A.- Havaı:ı 
ajansı Avusturycı hududun· 
dan bildiriyor: 

"Genç Çekoslovak tale· 
beleri, vatanperverliklerinin 
bedelini çok pahalı ödediler. 
Fakat zulüm gören bir mil
let kalkınmağa başladı mı 
hareket durmaz. Cebir ve 
şiddet cesareti arttırır. Fran· 
sa ve İngiltere kalben 
Çek milletiyle berabe rdir. 
Ôluler çoğal<lıkç<t ve hapi;· 
hant-ler doldukça kahraman· 
lık mıntakalan da artacaktır 
Çekoslovakya, ergeç istikla
lini kazanacaktır.,, ------Yaralama 

Süveydiye nahiyesine bağlı 
Cüdeyde köyünde oturan 
Selim Numamiçe isminde bi 

risi münazaa neticesinde a· 
micesi oğlu Haydar Miçe oğ 
lu Hüseyine tabanca kurşu -
nile ayağından yaralamıştır. 
Suçlu tabancası ile birlikte 
adliyeye yaralı da ber~lyı tt>.· 
davi hastaneye kaldırılmı~~ 

tır. 

Ölüm 
Antakya üçüncü şube 

müdürü Kemal Günenin altı 
yaşındaki oğlu Aykut müp -
tela olduğu hastalıktan km· 
tu\amıyarak dün akşam öl • 
müştür. Yav. uya tanrıdan 

magferet dil~r, kederdide 
ailesini taziye ederiz. 

Tohumluk 1 

Bohemya ve Moravyadan 
gelen haberlere göre, Çekos 
lovakyadaki Alman tazyikı 
devam e!mekted'r.~Çek Milis 
!erile zabitleri de tevkif edil 
miştir Hususi içtimalar 
memnudur. 

Rus mühendisleri 

Buğday sahn alı- 1 
nacak 

Türkiye Cümhuriyeti Zi· 
Almanyaya gidecek 

Moskova 21 A.A. - Rus 
f 

r~a; Bankası Antakya şube ı 
sına en. 

mühendisi ve monitörleriZep· Mevaddı ecnebiyesi ve çav 
Iin imalinin esrarını ogren darı yüzde 3 den fazla ol· 
mek ve mevcud Alman Zep mamak şartilc kilosu 4-5 ku 
linlerini Sovyet hükumeti he· ruş arasında toh~mluk bu?.· 
sabına satın almctk üzere se day satın alınacagından nıı
nebaşında Aimanyaya gide- ~une~.eri ile birl.ikte .Banka· 
ceklerdir. ya muracaat edılmesı ilan 

olunur. 

ilan Sovyet teklifi Filan 
diya Meclisinde 

H elsinki 21 A.A·· finlan- Vakıflar müdürlügünden, 
diya Parlamentosu hafta Saray caddesindeRum orto 
sonunda toplanacaktır. Fin· doks vakfına ati 38 dükkan 

la ayni vakfa ait hane ve ar 
landiya hükfüneti Sovyetlerin saların teslimi tarihinden iti 
yaptığı teklif ile hükumetin haren mayıs 940 sonuna ka· 
mukabil teklifi ve Moskova dar icarları açık arttırmaya 
müzakereleri hakkında mec· k 1 t ı·h t ·1 1' 12 9J 9 . . k . çı arımışır . aes , 
lıse ızahat verece tır. cuma günü saatl4de icra olu· 

Helsinkide Normal vaziyet nacağmdan isteklilerin vakıf· 
yavaş Y.a.vaş .avdet e tmekte )ar dairesine müracaatları ilan 
ve unıversıtede derslere 
başlanmış bulunmak tadır. olunur· 

İlan Bunuala beraber ihtiyat 
tedbirleri devam e!mektedir. 

Yankesicilik 
Harbiye nahiyesine bağlı 

Dreziye k )yünde oturan Ha 
san kızı Neclanın boynunda 
takılı 17 gazi ile 25 rubiye 
altınıo hüviyeti meçhul bir 
adacı tarafından koparılıp 
kaçırıldığı ihbar edilmesi ü
zerıne tahkikata başlanmış· 
tir. i 

Vakthar müdürlüğünden: 
Süveydiye nahiyesinin Cü· 

deyde ve vakıf cerrariye köy 
!erinde Halep marunı vakfı 
na ait bahçe ve arazi icarla 
rı üç gün müddetle temdit 
edilmiştir. ihalesi 24, 11 ,939 
cuma günü saat 14 de vakıf 
lar idaresinde yapılacağın 
dan isteklilerin müracatları 
ilan olunur. 

il. -- LQ, 

Elektrik Şirketi hissedtzr
larırı z toplantıya davet 

Şirket statüsünün 34 üncü ve ilahir maddelerine göre 
" Antakya Elektrik Şirketi ,, idare m~clisi, .,lıissedasları· 
nı 3 Birinci kanun 939 pazar günüJ öğleden evvel tam 
saat 11 de Halepte 11 Cezayir ve Tunus Bankası ,, bina· 
sında akdedilecek fevkalade umuıni toplantıya davet eder 

Müzakereler ruznamesi 
1 Suriyede Fransız Cümhuriyeti Yüce Komiseri tarafın· 

dan verilen emir üzerine şirkete ait teessüsat ve malze· 
menin Türk otoritelerine de, İ r ve teslim edildi;;i hakkın
da beyanat. 

2 -Şirkete ait mezkur tees,;üsat ve malzemenin terkin· 
den dolayı muadil karşılık elde edilmesi için, lazımgelen 
salahiyetin idare heyetine verilmesi hakkında 

3 -Şirket merkezinin nakli, işbu nakli i.:raya ve mah 
dut bir idar~ servisinHalepte teşkiline dair heyeti idareye 

salahiyet verilmesi hakkında. 
4 -H ~yeti idare azalarının istif ası hakkında 

5-Heyeti idare azalarının tayinen tasdiki 
Statünün 47inci müddesince her hissedarın favkalade u· 

muıni toplantıya !ştirak hakkı Vc\rdır,hisse senedatının ade 
dine itibar olunmaz. 
Hissf:daran, toplantı salonuna girmeden t!Vvel eshamlarrnı ;-: 
ilmuhaber mukabilinde depo ·halinde tediye eylemelidirler 

Halap 14 ikinci teşrin939 
Şirketldare heyeti 

[ Arıtioche Electrique] 
.Avis de Convocation 

Suivant articles34 et suivants des status. Messieurs les 
Actionnaires de la Societe (Antioche Electriquej sont con 
, oques par le Conseii d' Administration a 1. Assemblee Ge 
nerale Extraordinaire qui se tiendra a Alep le dimanch e 
3Decembre 1939, a il heures precises,au siege du Credit 
Foncier d 'Algcrie et de funisie a Alep 

Ordre du jouf 
Compte-rendu de la remise des installations, approvision 
nements. ete ... de la Societc aux Autoriles Turques, en 
vertu d'un ordre donne pır le Haiıt-Coııımissai re de la 
Republique Françaisc en Syrie 

Pouvoir au Conseil pour obtenir toutes compensations 
equitables a la depossession des installati ons~ magazin. 
ete . . . de la Socictc 

Traıısfert du siege social. Pouvoir au Conseil pour ce 
transfert et l'organisation d' un service administratif re~ 
duit a Alep. 

Dem issi on d' Adıninistrateurs 
Ratification de noınination d'Adıninistr.ıteurs 

Suivant article 47 des statuts. loııt actionnaire peut us
sister a l'Assemblec Geı~erale Extraordiııaire, quelque 
soit le nombre de ses aclıons. 

Chaque actionnaire devra dcposer ses t;lres contre reçu 
uvant d'entrer Jans la salle des delib~rations. 

Alep. le 14 Novambre 1939 
Le Co•1seil d' Administration. 

İlan 
Reyhaniyenin Keli köyün· 

dt-n Süleyman oğlu Ali Gün 
deşti ve kara Hamza kızı Se 
nem tarafından Suriyeye bağ 
lı Kürtdağı kazasır..ın Hamam 
Umer ağa köyündenGeoc ağa 
zade Ahmet ve Arif ağ"llar 
la Reyhaniyeye bağlı Hamam 
köyünde cıturan gene ağa za 
de izzet ağa oğlu Enver ve 
hemşireleri Feride ve Nazu 
aleyhlerine kastal kabaliye 
köyünde vaki garbcn Hamam 
ve kastal yolu şarkan haci 
lskeuder yolu şimalen Hales 
şosasi cenuben Haci 
~skenderle mahdut arazinin 
7 hissede üç hissesi S .fer 
288 tarih ve 2 numaralı ta· 
pu ile murisleri Ali oğlu Gök 
şen, ve li kızt Havva, musta 
fa oalu haciden iııtikaleı ı 
mülkleri o!duğu halde ken ,{i 
leri nin mücbir sebeplere bi
naen Türkiyeye hicret ede· 
rek şimdiye kadar Turkiyede 
bulunmalarından istifade eden 
müddeaaleyhler bu arnileri 
murislerinden şatın aldıkla· 
rı nd an bahisle nalarına 
ıescil ve kadastra tat· 
bik\nde parçalara ayırt edile· 
rek 1,3, 12, 14,21 ,23,25,32,35, 
36 numaralardaki pesrçaları 

-müdd t>ialeyblerde1ı Abrııet 
Gene ve:2,4,5 .6:8,10,l 1,15,37 
numaralardaki parçaları Arif· 
gence ve 13,24,26,31, numa 
ralardaki parçaları da Fride 
ve Nazu adlarına lesbit ve 
tescil ettirilm'ş ise de bu tes 
cilin mevcut taru kayitleri· 
ne ve gerek Suriye hüküme 
tinin vermiş olduğu iki sene 
müddete ve ga ekse Htıtay 
devletinin bH müddeti altı 
ay daha uzatmış olmakla da 
va haklarının" mahfuz bulun• 
musuıa binaen müddettaleyh• 
!erin satha muamele ileki va 
haksız tecavüzleri ııin mei için 
yukarıda numaraları yazılı si 
cillerin iptah ve mudahalele 
rinin menine dair açtıkları 
davanın muhakemesinde müd 
d eaaleyhlerin halen Suriyede 
bulundukları "ve fakat ınuay· 
yen bir ikametgahları tesbit 
edilmemiş olduğundan müddei 
aleyhlcriıı bu dava için ya· 
pılacak muhakemeye tayin 
otu.ı:ııı 8, 12,939 perşembe 
günü saat 9 da Reyhaniye 
asliye huku'.c mahkemesinne 
gelıneleri veyahut d;ı kanuni 
vekil yollamaları aksi halde 
muhakemenin gıyaplarıııda 
yapılacağı ilanen tebliğ oh~; 
nur. 
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