
6 ikinciteşrin" 1940 
" . Ştilcnı BALCJOCLı 

• Sahibi ve Bas muharriri 

Ebedi Şef'in ö/üw 
mıinün ikinci gıl

dOnümüııde 
Yapılacak ihtifal programı 
Bu ihtifale biitün Hataylılar, bütüu 
Antakyalılar ve n'Ütün vatan8a'ş'lar da-

vetlidir. Bu program davet m2ıkarınndadır 
Büyük Kurucu ve Kurtarıcı Ebedi Şefimiz Atatürk 

ün imy.uta ıg:özieriııi kapadıkları günün yııdönümöne 
rn 1 yan 10 i~inciteşrin 1'94() pazar: günü AVlta'kya 
Halk evinde lir ihtifal yapıl lcaktır. 

2 - Bu i'htiHHe- lbüt>m Harayhlar, bii'tütı AntakyaJıı 

lar, bütüıı vatandaşlar davetlidir. Bu program davet 
makaıtı'miı' klnmmr. 

3 - ihtifale tarn saııt 9 u 5 geçe başl>lnacaktır. Bu 
ıtıa1Csatta 'bütün vatandaşların o gün saat 9 dun ev· 
vel Hat~inde h'azır bu1unma~arı ve yeılt:rini altrtala· 
rı ehemmiyetle rica olunur. 

4 - Saat 9 u 5 geçe yani Ebedi Şef ~raliırk'ürı 
bayata gözlerini vumdu1dl'rl &aat ve dakil<aöa Halke· 
vi Reisi Atatür.k'ün o gün osaat ta 6ldLiğünü kısa ve. Vt!· 

· bir ifade ile anlatarak haz•r bulunan:tı&rı ayakta beş 
cız d 1_ • B .. 
.Jakika saygı durmasına davet e ... c:cetr.tır. unu ınııte· 
akip ayağa kalkılacak ve ATATURK'ün aziz hatırası 

önünde ve man~vi huzuruııda beş dakika tazim ve 

t ziz duruşu yapılacaktır. 
5 - llundan sonra Ebedi Şet'ın büyük şahsiyeti, 

h: )1!İI memleket ve millet için yaphğı büyük hi-ım tl~~i 
kuhramanlıklun ve kurduğu. eşsiz ve muazzaın . eserı 

ve büyük Türk inkilibı hakkrnda Maarif Müdürü RifJt 
Necdet Evrimer tk~fınd&n bir hitabede buluııuıacaktır. 
6 - Bu musahebeyi Atc:türk haklfoıda yazılan li.r mer· 
mersiye takip edecektir. Mer:siyeyi kız lisesinde ı bir 

talebe okuyacaletır. 
7 ~ H~lkev'iııt.len bir zat Atatürk~üıı Türk gençli· 

ğine hitabesini ve diğer bir zat ta Milli Şefıcni't lnö· 
nünün Atatürk ha1<kmda1{i tarihi beyannamesini oku

yacaktır. 
8 - Halkevi salonlarında bu tn:!rasim şı.ı suretle 

nihayete erdikten r.onra hazır .bulunan ~ütli.n .. Vd.~ar~ • 

daşlar topluca Belediye bahçesınde Ataturk bustunun 
önünt" giderek çt>lenk koyma merasiminde hazır bulu
nacaklardır. Çeleok koyma merasimini müteakip ih~i· 

fale son verilecektir. 
9 OgünAtaturk büstün eVilfıyet,Belt-diye.Parti,Halkevi, 
Maetırif t"'-Şkilatı,Hava Kurulllu, Kızılay, ÇocukE..~ir.g~me 
Kurumu, kimsesiz v~ Yoksul1ara yurdım cem1yetı ve 
Hnlkevince tespit edilecek esnaf birlik1eri tarafın
dan çelenk 'kon\.rlucaktır. Vatandaşlardan Ye müesse

seler deli arzu edenler de çelenk koyabilirler. 
ı O - I~i ıH.:İ teşr1ııin 11 inci ıgilnüofi 12 nc'i günü 

ne br.thyan gece ~'t.ı'.ürk'ün büstü dr.ı.fındaki altı 

oku temsil ~den sü~unlar iistünde ışıklar yanacaktır. 

Bu iş Belediyece tanzim edilecektir. 

Çörçil bir ım 1 3000 lralgan 1 

. tuk söyledi askeı i muhasu-ı 
lngiltere iktidarının • • 
son zerresine k· dar ra edı/dı 
Yunanistana yar- A k lSOO 

dnn edecek rnavutıu ta 
Londra 5 A.A. - lngi!iz kişi de Yunanhların 

Başv~kill Çöıçil bugün Avam eline esir düştu 
Kamarasrnda bir nutuk söy-

lemi$fit. Londra 5 (a.n.) Yu· 
Çörçil Yunahistana lngil- nar.lalar yeni bir muvaffaki

teı·enin yardımı hakkında hü yet dalıa kazanmışlardır. Ar-
lasatan demiştir ki: oavutlukta üç bin kişilik 

"Şimdi birdenbire bize bir ıtalyan kuvvt ti dağda 
yeni bir yar-dın1 talebi yapıl yollarını şaşırmış ve Yunan· 
mışttr. ıtalya diktatör.Ü kü~ük hlar tarafındnn nıuh sara 
fakat ölmez Yunan milleti 

edilmiştir. Bu fırkaya erzak 
nin üstüne atılmıştır. Musoli- 1 

götüren bir tal yan müfre· ıni en ufak bir talırik Jlma· 
dan en sathi bir müzakere ya zesi de erzakite beraber1

1Yu· 

Y nanlıl<ırm eline düşmüştür. pılmarlan unaniıtanı istila· 
Diğer taraftan 1500 İtalyan ya teşebbüs etmiş ve tayya-

k askerinin de Yun ınhlar fl:.lrt• releri Selani te ve diger açık 
yunan şehirlerinde erl ek ve fırıdan esir edildiği bildi· 
kadın adedi gittikçe ar- rilmektedir. 

tan sivil Elen halk\m katley Atina 5 (a.n.) _ Yunanlı-
lemiştir. Etenler Kralı Elen lar gece yarısına kadar ce· 
hükumeti ve Elen milleti nup cephesinde işgal :>ttikler i 
dünyanrn okadar kolay bir mevzileri muhafaza etmekte
tarzda zincire vurulmaması dirler. İtalyan hücumları eski 
için mevcudiyet ve şerefleri k b . . 
. "d f t . b I şiddt>t;ni ay etmışhr. nı nıu a aaya azmt: mış u un 

maktadırlar.Biz daha şimdiden lt~lyan orduları mÜş· 
Glritte bir deniz Vt! hava 
lıssü tesis etmiş bulunuyoruz kül vaziyette 
Bu üs donanmamızın ve hava 
kuvvetlerimizin faali yelleri 
ni ve ksir :ıoktalarıru hisso 
lunur derecede genişletme· 
mize ınüsaitfa. ltalyaııın ce· 
nup şehirl ~tini ve tisi erir-de 
askeri mahiyetteki hedefleri 
bombardıman r.tmeke başla· 
mış bulunuyoruz. Bu bombar 
dıman daima artan bir nisbet 
dain·sinde devam ede.cektir 
İktidar&mızın son zerresine 
kadar Yunan m\lletine yar
dunda bulunabilmek üzere di 
ğer kuvv~tlerimi zin de hare 
kette bulunduklarıııı söyliye· 
bilirim. 

Belgrad 5 (a.a.) Yuııanlılar 
Çerbo gölü üzerinde Göriceye 
giden yolların iltısak nokta· 
sındt. bulunan Semjalvere 
köyünü işgal eylemişlerdir. 

Bu yolun kap:1nması Jtalyanları 
cepheninin iaşesini ya Ergeri 
yoliyle yahut der.izden yııp
mak mecburiyetinde bırak· 
ınışttr. Arnavut cephe.sinde 
bir ı,,ehir işgal edildiği zaman 
Yunanlıların tanklar da dahil 
olmak üzere bir cok harp 
malzemesi iğtinam ettıği 

kaydedilmektedir. 

Çarşamba ---: 
Selim ÇELENK 
?Jeşriyat Müdürü 

Amerika da .. •• -eçım muca-
delesi 

Vilkinjn son nutku 
Nevyork 5 A. A. - Güm· 

.hurreisi namzedi Vilki dün 
akşam son seçim nutkunu 
söylemiştir. Vilki seçim mıi· 
cadelesi esnasında kendisine 
müzaharet edenlere teşt-kkür 
ettikten sonra: "Demokrasi
lerin düşmanlarına ınukave· 
met edemiyecek kadar zayif 
düştüklerini gürdük. Yalnız 
lngilıere kend;ni müdafaa 
edebilmiştir, Ingilterenin 
kendini nus:I müdafaa ettiğı 
ni hallrlaymız. lngiltere büyük 
buhranın karşmmdn kalınca 
hükumeti değiştirmiş ve yeui 
hükumeti tercih ey1emiştir.,, 
demiştir. 

Ruzveltin nutku 
Vaşington 5 A. A. - Rei· 

sicümhur Ruzvelt dün Hayd 
parktu söylediği bir nutukta 
şöyle demiştir. '·Seçimin an 
fesiııde bende milyonlarca 
Amerikalı gibi ailemle birlik 
te yuvamda otururken başka 
topraklarda da bizim gibi yu 
valarmda yaşayan milyonlar 
ca aileyi düşünmekten ken· 
dimi menedemiyorum. Belki 
bu yuvalardan bazılarının üs 
tünde hem de şu dnkikada 
bombalar patlamaktachr. De 
nizlerin ötesinde hayat top· 
rağırı altıııa İntikal etmiştır. 
HamdolsHıı güneş ziyası ve 
barış ışığı altrnda yaşıyoruz. 
Harpte dt ğılız ve bu hayatı 
yaşamakta devam fıkrinde 
yiz ve böylece de devam ede
f>ileceğimizi ümit ediyoruz 
demek' e hepiniziıı düşünce· 
lerinh:e tercüman olduğumu 
zannetmekteyim. Sız ve ben 
saçım sıılonltırma gırdigımiz 
zaman reyimızı hür insan sı· 

(Sayfayı çevi ·iniz) 

Bu yeni vazifem:zi gerek 
lngiliz [adaıarımız uzerinde 
ve gerek Mısırda sırtımıza 
yüklenmiş olan muazzam me 
suliyetler ve daimi t~hliı1 eler 
le karşılaştırmak \mecburiye· 
tinJeyir.. Burıtar göz önünde 
tutarak elimizden en iyi ııı! 
gelirse onu yapacağıı. Bahrı 

Yugoslavgaya~ ltalgaı far rÜ-
tecavuzınu 

Italyan tayyareleri 
Manashr şehrini bom 

baladılar 
sahada 1943 ve 1944 senele· Belgrad 6 A.A.- Yugos 
rini göz öniinde tut trakle Javy<• ajansı teblığ ediyor: 

calediuor 
v 

ltalyan askerlerine 
ltalyan :tankları tara .. 
fından ateş açıhy Dr "l 

donanmamızı ve ticaret g"'mi Un yabancı tayy.ıre thin 1••••••1!9-----••••iiiııı~~,~İllİldiiııiııı~,~ rımızı eğer düşman o tarıhe üç defa Yugoslavya toprakta-

1 ar kıtdar teslin: olmaz ve yıkıl· rına girerek :'vlanastar şehri· 
e mJz.;;a muazzam ordulat ı na ne 21 bomba , tnııştır 9 otu 

Atina 6 A. A. - Yunan 
r~smi tebliğine göre, garbi 
Makedonyada, daimi istih • 
kamlarla takviye edilen ltaJ· 
yan mevzileri -vı· tepeleı· Yu 
naulılar tarafından işgal edilr. 
ıniştir. Rücat eden düşman 
kıtalarına bizzat kendi tank 
ları tardfmdan at"ş açılmıştır. 
Oiınkıi hnv.ı mulıarebelt'rİn· 
l1 • iki İtalyuıı : ııyyaresi diişu 
rülmuştüı· . 

15 ikinciteşrin Cuma günü sizin ve 
sizin fakirlerinizin günüdür.Hatayın 
şefkat ve yurt severliğini bir kerre 
daha isbat edecek alan bu büyük 
9Üne hazırlanınızl 

kil için haı.ırbulundurmak zaru 21 yaralı vardır. 
retinde bulunuyoruz. lngiltere Hududu ve bitaraflığı ilfıl 
yi 1s+ila tehdidi azalmış olmak eden bu tayyarelerin kime 
la beraber ihtiyat tedbirleri · :aait o'duğunu tesbit için kom' s 
nıizi gev...,etnı:yec~ğiz. ~~ ge "yonlar faal yete geçmiştir· Yu 
c;eıı ~yların emmret ıçınde goslavya eeeriik ted~ iri er ala 
geçınış olması Brıtanyd ada· kt 

h~ f , d b" Cd ır. !arının tarı ı za erlerııı en ı d§~:d':::::!!l~:tiZl%tiiG!S~~ '> 
rini tdkil eder. Bu .ıyJar zar ı 
fında on birı1erce lng1J z aske kısımlarında toplanarak şarka 
ri bu adalardan çekilerek ve gönderilmiştir. Mısırduki ve 
yahut imparatorluğun di~er Süveyşteki 'kuvvetlerin ınuvı:ı 

zanesı Frdnsız inhidamı za 
manma nazaran pek çok lehi 
mize inkişaf etmiştir. 



~ 
1 
1 

Kızılay Cemiyeti 
Vatan hizmeti görmekte 
olan kahraman et !erimi
ze yapılacak teberrüıeri 

kabul edecek 
Hududu bekliyeo kahranıanlara bir şük
ran ceınilesi olarak yün fancla, kazak ve 

ya pamuklu nıintanlar göndermek için yur
dun er tarafında f aaıiyel başladı 

Ankara 5 A.A. - Kızılay dınlarımız tclrufındaıı yer yer 
cemiyeti umumı m~rkezinden: teşkil edileceği ıden ınin ol 
Vhtan h\zmeti görmekte olan dugumuz komitelerin değer· 
kehraman erl~rimize halk\mı 
zın şükrnıı C'!milesi olarak te li faalıyetlcrile şerefli bir mu 

vaffakiyet haliııde ne:ticelen~ 
berru J,..ct'kleri yun fonela 
kazıık, p muklu minlan,çorap ceği Şliphesizdir. Bilumum 
ve t-ldiv en ihare~ 0 , n kış merkez ve şubd .. rinıiziıı ayııi 
hediyelt'rİnın kabulü için ce• yat mak~uz\I ull'kabilinıte ka· 
miydin b lumum merkez ve bul .!decelderi bu teberrüler 
şubelerinde ay.n teb ... rrüat k l için hct)'ırsevcrlcrinıizin ib· 
bel cJefterı açılmıştır. bu zal buyuracaklarından emin 
hayırlı teşebbüsü çok asit ve oiduğumuz yüksek •. \lfıkaların 
şdik olan Türk Ulusunun can dan dolayı Kmlay Cemiy'!ti 
d<ın iştirakfarı ve bilhass:ı ka şükranluıını arzeder. 

Yigecek ve gi
yecek mad-

Şeker ve ek
mek f iatlarz 

deleri Belediye riya~etind~n: 
Görülen lüzum üzerin'! 

Fiatlar tespit ediliyor yeııidc-n tetkik edill!rek şeker 
Yiyecek maddeleriyle Vf:' ekmek fiatları Belediye 

1:{eyecek manifatura eşyaları· endi menin 111 sayı ve 6 11 
nııı fiatlarıııı tespit için Vaii· 940 günlü celsesinde aşağı· 
mizin rıyas ... tinde üç gijnden· daki şek!lde tespit edi:erek 
beri ticaret odasında yapılan karar nltıntt ahnmışhr. 

toplanttlar sona ermiştir. Dört yıldız unciarı yapı· 

Fiatlan tespit eJilen bu iaıı francalıların kilosu 13,5 
maddeıer bir iki güne kadar kuruş. 
ılan edilec .. ktir. Üç yıldız undan yapılan 
BeıediyaReisMuaviuliğ halk ekmeğinin kilosu 8 ku-

Helediye Reisi Muavini rus 10 para 
Memduh H lef sıhbi se· Şekerin kilosu 38,5 ku· 
beplerden dolayı istifa eyle· ruştur. 
miş ve yerine sabık polis ı-----------
mudürlerinden Hayri Karpat Yunan Başvekılinin 
tayin edilerek işe başlamış· beyannam-esi 
tır. Tebrik eder, muvaffaki· Atina 5 (a.a.) - Metaksas 
yet dileriz. ıtalyan tayyareleri tarafından 

B g""'d bombardıman edilen Korfu u ay' arpa, adası ahalisine hitaben bir 

t9 ufa/ Vem lSlr me.saj göndermiştir. Başvekil 
mesajında şöyle demektedir: 

Bunların ıhracı k<r.tİ "Büyük ve asil cidahmız ni· 

surette yasak edildi hayet zpferle hitam bulacak-
Ankara - Tic:aret Veka tır. her zaman olduğu gibi 

leti, buğday arpa, yulaf ve hürriyetiimizi, mabetlerimizi vt: 
mısırın } bancı memleketlere şerdimizi kurtarmak için er· 
ihracını kah .surette yasak kekler gibi bir millet gibi~mu• 
etmiştir. Bu maddeler evvelce harebe edeceğiz, Korfu mer· 
lısans alınmak suretiyle yaban kezinin amele mahallelerinin 
cı memleketlere ihraç oluna hava tecavüziin~ uğraması 
bilmekte idi. hiç bir aıılreri Sf~ueble izah 
fVlacari~tan ve Ame- ;edilen.ez. Bu bombardıman 
rikadan gelen eşya sizi korkutmak şöyle dursun 

lstanbul - Macari&taıı· hissiyatınızı takviye edertk 
dan ıkı bin ton demir satın kuvveimaneviyedze yeni bir 
alınmı~br. Diğer taraftan A· hamle vermi~tir. 

merıkaya ısmarlarımış olan llanen teblı·g"" 
otomobıl, radyo ve diğer 
eşyalar da gelmiştır. Antakya icra memurluğun· 

fatıle kullsnacağız. Ne hücum dan: 
kıtuları ne de omuzlar1mızdao Muhatap:Antakyanm Kapı 

başlarını zat?n hafi~.eler v~r~ ır suyu (Kebüsiye) köyünden ölii 
R~~ udec.lınm bu.g~n tarıhı· • Kivork Balcıyan v~resesinden 
mızın kaydetmedığı en yük· karısı 'Sima ve kızı Nektar 
sek a\ıede balığ olacağım gös ve torunlara Karabet oğlu Ki! 
ter .. n deliller. m.e~cuttur. Bu 1 rop ve A~dur oğlu Moses• 
hal demokrasımııın bayatiye- balcıya 
tini gösterir. Aliahtan Ame· Murisiniz Kevork Balcıya· 
rikaya rehb~r olmasını dile· .. nın Aııtakyada ~mukiın .. F erıız 
ıiın ... Amin!.,, Hanzat.oğlu.Arakile olao(lSO) 

Seyrüse er tamim 
1 - Cümhuriyet idaresinin Halayda t008siisü tarihi üzerinden bir sene geçtiği hal· 

de ~yrü sefer işlerinin matlup intizama konulamadığını esefle ve teessürle görmekteyim. 
Bir kısmı şoförler halfı Fransa mandası zamanına ait vesikalarla seyrü sefer et

mektedirler. Böyle bir ve ika ile. yabancı bir devlete ait miihiirle rniihürlenmiş bir tezke-
re ik 'Liirk hayra~ıı nltındu bulunan ve :cumhuriyet rejinıiııin hakim olduğu bir yerde'in· ~ -i 
sanların hay:llı noktasından <;ok mfihirn olan bir hizmetin görlilrnesine · Tiirkiirn diye-J 
Cünıhuriyet memuruyum diye vazife gören devlet ve Belediye memur ve müstahdemlerinin 
böyle bir işe nasıl tehammiil ettiklPrine hayret ediyorum. 

~eyrii sefer hizmetinin ve ve ikalarının hala tanzim edilmemesini ihmal o1arak 
kabul etmekteyim. Bir işin tanzim edilmemesinden dolayı vattmdaşların hayatına mal 
olan hadiselerin mesullerini de bu hususta vazifedar olanları telakki ediyornm. Bu sebeple 
bu gün Anta.kyada köprii başındak: polis karakol amirliğine gelen geçen biitün vasıtaların 
şoför vesikalarım" ve planalarını kontrol etmelerini. Fransız mandası devrine ait vesika -
ları istirdat ederek bunların seyrU seferine mani olmalarını, nizami şekilde olmayan 
plti.kalar taşıyan vesaitin derhal seyrü seferden ment,>dilmesini1ı.emrettim. 

İdare nıakamatı Belediyeler ve zabıta bu tebliği alır almaz"Fransa mandası za -
manına hatta Hatay Devlt1tine ait bu kabil biilün vesikaları alakadarlardan en.,kısa bir 
zamanda istirdat edecektir. 

Artık bu nev'i vesika göLümüze görünmiyecek vicdanlarımızı ve kalpl~rimizi par· 
ç·aJamıyacaktır. Belediyeler şoförlüğe ehliyet vesikasını alakadarları sıkı ve 'ciddi imti -
hanlardan geçirecektir. Cümhuriyet ni1.amatına göre tanzim edecek ve Clirnhuriyet}Bele -
diyeleri darngasile vereceklerdir. 

Vesika tebdili derhal yapılannyacak ve bundan seyrü sefer müteesir olacaksa hu 
takdirde yapılacak iş. Eski vesikaları hemen istirdat Vfj bir aylık muvakkat bir seyrü :sefer 
vesiknb"I vermek işini yhitanıe edilmekten ibarettir. 

2 - Otobüslerin haddinden fazla yiik alJıkları üstlerinde insan ve çok miktarda 
eşya taşıdıkları hala göriilmektedir. 

Kamyonlar yana ve dikine ni1.ami şekilden çok f~w.Ja eşya yüklet:nektedirler. 
Bu halde Relediye çavuşlarınm ve seyrii safer memurlarııun vazıfelerini katiyen 

yapmadıklarını ve hu işi tamamen ihmal ettiklerini bu hareketlerinde Katiyen hfümiini -
yelleri olmadıklarım göriiyornm. 1 ler şeyden evvel seyrü ~efer işlerilc meşgul olacak 
Helediye memurlarının veya çavuşlımnın namuslu. becerikli vazifeye diişkün olun ihmalci 
olmayan insanlardan intihabım bilhsssa rica ederim. 

Biitün zabıta memurları arkadaşldrımın da seyrü sefer işJerile çok sıkı ve yakımlau 
alfikadar olarak belebiyelere müzaharet etmelerini isterjm. 

İskenderun kaynıakanılığı lskenderuc ntakya mahrecine bir wbıta memuru ika· 
me ederek vesika. yiik, yolcu ve irtifa mes lelerini kati olarak ı;ıkı bir ,şekilde kontrol 
ettirecektir. \yrıca Bi!len nahiye müdürlüğü de bu kontrolu Beien kasabası içinde yaptıracak 
tır.Çakallı ve Bedirge karakoıları da otobüslerinin üzerinde büyükhük halinde eşya bışıuma· 
sına ve iıısanlurın otobüslerin iiz.ı.·ı indP seyrü St•fer yupmalurma ı~ntiyen murııannnt edecek 
ve bu talimata riayet etmeyen şoförlerin vesikalarını ellerinden alacaklardır. Bu işin daha 

iyi bir şekilde tanzimi İ(,'.İll her şeyden evvel garaj sahiplerini ve var"'a şoför teşkilatı Hei15Ie
rini davet ederek bir defa daha şoförlerin şu1 ııuktalura nazarı dikkatlerini ccll.ıctmelcrini 

isterim. 
A- Makinalar sağlam,fren tertibatı eı•ıin ve noksansız, ışık .• tertibatı tamam olacaktır. bu 
tertibatl en basil mikyasta noksan olan makinalar seyrüsdere çıkanlmıyacakhr. 

B- Şoförler Rümburiyet Bde,Hyelerinin muvakkat veya daimi vesikalarile ~eyrüsefor 
yapabilirler. Frausa mandasma ve Hatay devletine ait vesikalar derhaı,:alakadar Beledi· 
yelere iade edilecektir. Bu vesikalarla seyri.ısefer sureti katiyede ycssaktır. 

C- Şöförler en basit mikyasta dahi içki içtikleri zaman seyru sefere çıkarılmıyacaktır. 
Şoför; insan hllyatıınn mesulü olan bu adam behemehal a} ık ve ~uyanık bulunmalıdır: · 
O-Gece seyrüseferle ı:;;ık tertibatı usulüne göre istimal edilmelidir: istimal etmiyenler 

seyrüseferden menedllecektir. 
E-Virajlard1 ve Jar yollarda sürat haddi asgariye indirilm~li ve korna çalınmalıdır. 
F- Otobüs Kamyon ve taksilerin behemehal kornası .bulunacak ve yol verme i~aretle 

rine ehemmiyet vereceklerdir. işareti alır almaz ôndeki nakıl vasıtası '"1arkadakj vasıtaya 
derhal yol vermelidir. 
3-Yukarıdaki esash.muddelere riayetsizliğiıı seyrüsefer salahiyetine binııen cezaiyi mu· 

cip Qlduiu alakadarlara ve şoförlere en kati bir' şekilde tebliğ edilerek ayrı ayrı ıiınzaları 

alınacaktır. 
4- Hususi markalı otom1>bıl v~ kamyo1 sbabına da bu esaslar !tebliğ olunmalıdır. 
5 - Bu talimatm alındığım ve abkamınm tamamen yerine getirildiğinin bildtrilmesini 

Kaymakam arkadaşlarımdan.Belediye Reislerind ... n, Emniyet müdürlüğjnden, Vilayet j. 
ve Merkez J K. dan ehemmiyetle rica ederim. 

Ecnebiler hakkında 
Vilayet Makurııında[ı,.tebffg e iıl•ni ~tir; 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatları' ha.kkm 

daki 3529 sayılı kanunun 3900 numaralı kanunla tadil 
edilen 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki (24 saat 
zarfında haber verme mecburiyetiıım) husu i ıoüsaferet· 
ı~n~de teşmili Dahiliye Vekilliğinin 24,8,940 gı n ve 402 
97 sayılı teklifi ve Har~ciye Vt-killiğının 14,9,194) ıit.İn 
ve 81753,489 num tr.ıh mütalaanamesi üzerine mezkur 
maddenin son fıkrasına istinaden icra vekilleri heyetin
ce 17 ,Eylul 1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

Osmanlı Altın lirası borcun 
dan dolayı namında kayıtlı 
olup bıciz altına alınmış bu· 
ıunan Kapusuyu köyünde ka· 
in 278 parsel numaralı gayri 
menkule (150) ve991 numara 
1ı 'gayri menku!e de 15 Türk 
lirası kıymet takdir edilwiş· 

tir. Y iipılan bu muameleye 
karşı bir itirazınız varsa ilan · 
taritıinJen itibaren bir ay i· 
çinde dairemize müracaatla 
şifahi veya yazı ile bildirme 
niz luzumu ilan tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere i· 
lan olunur. 

Vafi: Şükrü Sökmeıısıier 

Halkta 
Süveyş fedaileri 
Dün geceden iti!.>ar"n gös 

terilmeğe başlanan, bu fev· 
kalade masraflı ve Türkçe 
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sözlü fılnıi görınek fırsatını 
kaçırmayınız. 

Kayıp ikarnet teske .. · . . 
resı 

938 tarihinde Ant.viya ern 
r.iyet mıidtirlü~ünden almış ol 
duğum 5,26 sayılı iki aylık 
ikamet kağıdımı zayi ettiğim 
den yani.sini alacağımdan es· 
kisınin hükmü kalmamış oldu 
ğunu ilan ederim. 

Ali oğlu Niyazi. 

Neşriyat Müı.iürü 
Seıim ÇELENK 
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