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Şehir işlerimiz 
Beledigedeıı nelc':!r İstiyoruz 

Ada bataklıklarını tam ve f enni surette ku
runmadıkça şehir halkının sıhhah daima 

t~hıikeye maru2 kalac :ı ktır 
Numara 4 maşaall:\h t~hlikedt" bırakıla· 

Bisiklet federasyonunun 
tertip ettiği program muci· 
bince bölgemizde de başlamış 
bulunan seri bisiklet koşula· 
rının ikincisi önümii:deki pa· 
zar gunu A,.;kerçayırı- An· 
takya arasında ve 30 kilo
metre mesafe ü~erind~ yapı· 

varki, ndicede, yarışıçıların 
her koşuda aldıktan dereceler 
bir araya getirildiğinde hasıl 

olacak yekuuun komşu böl· 
gelerle temas yarışlarına ve 
Türkiye birincilikleriııt' 

0

İş· 
tirak ettirilmekte ksiri ola· 
cağı düşünülürse, )'arışçıların 
bu koşulara ara vermeden iş
tirak etmeleri kendi hesapla· 
rına faydalı olncaktır. 

Bu sütunlarda Şt"hrin te 
mizliği işlerinden bahsederken 
ilk olarak gözümüz~ çnrpan 
(Ada) mevkiindeki bataklık· 
lara tem9s etmiş ve etrafa sıt 
ma mikropları saçarak şehir 
halkının sıhhatp· ı te-hlikeye 

maz. 
Bu halde y::tpılacak yega· 

ne iş, evvela bu sahamn tam 
ve fenni surette ve mülk sahibi 
tarafından ) aptırılması lazım 

•gelen beton kanallar vasıta
siyle kati şekilde ku• utulmas1 
doldurulmasıdır. lacaktır 

Geçen birinci koşuya İş· 
tirak etmiyenleı in bu koşuya 
ve bundan sonrakilere işti rak 
cdemiyecekleri hakkında çı
karılan haberler doğru değil· 
dir. Seri olmakla beraber 
bu koşu~arın her biri müs· 
ta kil puvanlıdır . Şu kadar 

Ziraat vekili 

Pazar günü yapılöcak bu 
ikinci yarışa gireceklerin yı· 
ne cumartesi günü saat 15 
te Halkevin fo beden terbiyes ı 
bölge asbaşkanlığı bürosunda 
hazır bulunarak kaydolunma 
lan lazımdır. 

Gl.Veygand 
Yeni be yan;ıtta. 

bulundu 
Bu akşam çiftçiler le 

k.:>nuş ~ cak 
Ziraat vekili Muhlis Erk· B~yrut 3 A.A. - Tayya 

men bu akşam saat 19,25 te re ile Paristen buraya gelen 
radyoda çiftçilşrimizle bir Şark ordulaıı Haşkuman<la· 

tıl General Veygand" Löj ur· 
konuşma yapacaktı:-· nal ,,gazetesine beyanatta 

F ela ~etze delere hu r- bulunmuştur. Muhabirin sor 

d 
.., l duğu ııuallere cevcı p veren 

ma agıtı ıyor Veygand ezcümle demiştir ki: 
Ankaı a 3 (a.a.) -· Irak ·· - Almanların tabiyesı· 

hükfımc.ti tarafından zelzele ni bildiğimiz içindir ki bura 
felaketzedelerine dağıtılmak da bulunuyoruz. Sovyet Rus 
üzere teberrü edilen hurm t ya ile Almanya son aylarda 
lamı Kızılay Kurumu vasıa- tecavüz siyast":ti takib etti· 
siyle Şarki Kar ahisardaki ft'- ler. Kom~ularına yapılan bu 
laketzed~l~rine tevziine baş· tecavüze karşı koyan dev 
lanmıştır. !etlerden Finlandiyca, ihane-

Y eşihrma k taştı tin son kurbanı o!du. Hiç 
Ankara 3 A. A. - Yir bir millet Finlandiya gibi hi 

midört saattenberi yağan y&nete uğramamıştır. 
şiddetli yağmurlar yüzünden Tayyarelerimiz ve her 
Yeşihrmak nehri beş metre türlü nakıl vasıtalarımız var 
yükselmiş ve Amasya mınta 1 dır. İcab etliği yere ve bi· 
kasında taşarak:birçok köyler· ze ibtiydC\ olan ınıntakaya y· 

le tarlalar su altında kalmış 1 tişiriz. 11 

hr. Hükumet tehlikeyi daha Generalin yakın şarktaki 
evvel sezerek tf.dbirler al · orduların Başkumandanı 
mış ve su baskınıııa uğrama ., mı, Yoksa Fransız orduları 
sı muhtemel köyler tahli· nm kumandanımı olduğurıa 
ye edıldiğinden insanca zayi dair muhabirin sorduğu sua

at olmamıştır. Bazı yerlerde ı l: gülerek şu cevapı vermi~ 
münakalat durmuştur. Maddi tır: 

düşüren bu yerin süratle k · 
mizlenn:esini istemiştik . 

· Belediyemizin, bu iste-
ğimizi nazandikkate alarak 
hemen faaliyete geçtiğini 
memnuniyetle gördük. Fakat, 
birde yapılan i~in mahiyetini 

mahallinde tetkik edince hü· 
tün bu gayret ve emekle· 
rin faydasız olduğunu müşa · 
hede eyledik. 

Bizce, n:esele, bir iki hand,.. 
ğin oldum olasıya temizlene
rek bir kısım birikinti suya 
muvakkat bir yol vermt~kle 

halledile~ek kadar basit de· 
ğildir. Bu mahalde asıl ba· 
taklıkları vücude getiren ve 
yaşatarak devamh surette 
etrafa mikroplar saçan saha 
(Ada) dahilindeki eski Ası 
nehri mer.rast üstünde 
ihdas edilen a~açlıkl:trın hf· 
tuğu sulardır. 

Filhakika. bu saha dahi· 

Bir d e yine bu mahallin 
diğer tarafında bir arsa ve 
iki hl\rap bina göze çarpmakta. 
dır. Gerek bu binalardan 
dişarıya sızan lağam ve sairt:" 
pislikleri, ge rek burasının 
umumi bir çöplük haline g el· 
miş olması bu civard,, sthhi 
durumun düştüğü tehlikeyi 
arttıran bir ikinci amildir . 

İşte bu sebepledir ki, 
Belediyeden tekrar rica edi· 
yoruz, temizlik bahsind~ki 
şikayetlerimizi n mevzuları 

de; ha geniş mikyasta ve esas· 
lı sure tt i! te tkik edilmeli, 
bilhassa yukarıda işaret etti· 
~imiı sah tl:ırda'<i ameliyelerin 
tam ve fennifolınasın'.\ c-lıemmi 
yet ver:lmelidir. 

Belediye 
tabibi 

linde, bir takım sathi handek Cevap veriyor 
lerle de tanzim edi lmiş bu- Evvelki güıı bu sütunlar 
lunan su birikintileri olmasa da intişar eden yazı münase 
buradaki kavak ağaçları ku· betile Belediye tabibi Mes· 
ruyup gidecektir. Yatınız şu rur HatayJan aşağıdaki 
da var ki, herhangi bir kim· mektubu aldık. 
senin - O da ne hakta işgal YENİGÜN GAZETE.Si 
~?il~iğiı~i maale~ef bilemedi- MÜDÜKLÜGÜ.\J E 
gımız bır nehır yatağı 2_ 3 _940 t· .1 24 .. f' d B arı l ve 40 
ust~nt. 7 h a eb~' on .ağaç \ sayılı gazet eııizde Mezarlık 
ye 1ş ırıp ususı ır menf,oat h kk , k. · a ın"a ı · z y k el 
temin elm "sİ bahasına bütün - . ) it 

1 1 0 
u um 

b
. h' l lk ı ' Matmuat ka nu nuna te vfikan 
ır şe ır ta ınm sıııhatı ila . S f . . ay ayı \evırın 

t:N SON lJAKlKA 

Milli Şef KomediFraıısezin 
ikinci temsilinde 

Ankara 4 A A - Milli ş f c·· L • • ı· I 
R f

'k 
1 

.
1 

b' · . · e umnurreısı 1met nönü 
\! ı a arı e ırlıkte <lüıı a•~ş ·,111 ko ı d. l~ f 

d ·ı 'k' · n e ı · ran •ez ta•a ııı· 
an ven en 1 ·ıncı t ·ı· f · . 

zararın mühim olduğu anla- 1 " General Veygand 
şılmakta<lır. münhasiren suriyedeki Fran-

sız ordularının bdşkuınanda· 

k' .. . '·A ki· emsı ı şerc l end ı rınışl er<lir . Diin akşam 

bıy~rkt. sb. ş aofyfun olmaz.,tt>msili idi. Sanatkarlar piyt-si 
uyu ır muva ökiy .. tl l ·1 1 . . y ·ı "" e ernsı ey emışlerdır . 
eşı ırmak korkunç b:r şekilde yükse( .. 

Selim ÇELENK 

nıdır. ıngiliz kuvvetlerinin 
başkumandanı da Kahirede 
oturmaktadır .11 

İngilterede asker
lik teşmil ediliyor 

Loru.lra 3 A. A. - 111 • 
giliz M\11\ müdafaa Nezart ti 
45 yaşından 50 yaşına kadar 
bütün lngiliz\erin asker alı
nacaklarını ilan etm~k tedir. 

Bu yaştaki askerler, memle· ı 
ket dahilind~ kullanılacaklar
dır. 

A k mekte devam edivor 
bir ~ek~ld 4 ~.' A . - Yeşilırnıak .dur.mad.ın ve korkunç 

ş e yukselmekte devam e<lıyor. Amasya istasyo 
Bu~u sular basmış, birçok anbarlar su altında katmıştı;. 
.~g ve ba!ıçeler de suların yaptığı tahribat çok bü ük
t~r ~e .. Ş~?ır her an tehlike altındadır. Uzun yıllarda~be· 
rı 1~oru_l~ıyen bu. tuğy~'lın ha:arı çok mühimdir. 

ngılız K~bınesıo~.e değişikllk yapıldı 
Londrc\ 4 (a.a.) - lngılız Kabinesinde d .. . ·' kl'k 

pıldığı resmen ilan edilmiştir ıaşe N .ef?' 
1 ~a· 

Sir Samuel Hor bava ııeza~etine Ça.~ır~l dıs ıh~ ektmı~, 
t . . r. . . . ' o çı e arp omı-
eııhrfeıs ıginde geh~ılmiştır .. Çörçil bahriye nezaretini de 
mu a aza e ecektır M'· t 1 d . . · 1.ıs eşnr ar arasın a da tadılat 
yapılmıştır. 



Sayfa - 2 

Kaçakçılık 
hakkında 

Valimizin bir taınimi 
Valimiz, kaçakçılığııı me 

ni hakkında bütün devlet me 
nıurlarının vazifedar olduğu 1 
nu. ve bu çok kötü işin şid- I 
detle önlenmesi Hizam geldi· 
ğine dair bütün dairt>lere bir 
tamim göndermiştir . 

Kaçakçılığın devlet hazine 
sine memleket iktisadiyatına , 
ve halkın sıhhatına yaptığı 

zarardan başka, bunu kendi 
ne sanat edinenlere yaptığı 
zarar <la büyüktür. Bu kötü 
iş,. yüzünden tıırlasını, evini, 
barkını, çoluğunu çocuğunu 

terke<lerek hapishanede sü· 
ri·nen vatandaşlar var . Bun· 
!arın bu suretle tarlarından 
uzak ve atil bir halde kalma 
sı nihayet memleket istihsa· 
latının azalma~ıdır k\ kaçak· 
.;ı bu suretle vatana iki cep 
heden !hanet ediyor demek 

~tir. 
Kaçakçılıkla yalnız bükü 

met memurlarıııın ve vazife 
darların değil, her ·vatanda 
şrn d.a mücadele etwesi bir 
vatan ve yurd borcudur. 

Yoksulltıra ua1 
v 

dım cemiyeti 
Yarın ınutfak açıyor 

Yoksul ve kimsesizlere 
yardım için teşekkül eden 
hayır Cemiyeti faaliyete geç 
miş ve fakirlere yardım iç.in 
bir umumi muftak kurmağa 

k.:ırar vererek hazırlıklarını 

ikmal" eylemiştir. Umumi mut 
1 fak eski ııakşbendi tekyesinde 
1 

faaliyete geçerek tevziata baş 
lıyacaktır.llk çirpi.:Je sokakta 
ki dilencilerin iaşesiyapılacak 
ve ileride mahallelerd~ki fa· 
kir halkada tt."vzi tevzi olu· 
nacoklır. Mahallelerde aşeye 
muhtaç fakirler tespit olun· 
maktadır. 

Raşii Rjza 
Trupu 

Yarın akşam tem 
sillerine başlıyor 
Ankara şehir tiyatrosunun 

seçkin üstadı Raşit Rızanm 
riyasetinde bir trupun şehri 
mize geleceğini evvelce ha· 
ber vermiştik. Trup bu akş:lm 
Adanada son temsilini vere· 
cek yarın öğleden son 
r S\ şehrimize gderek yarın 
akşam Gündüz sinemasında 
ilk temsilini verecektir. 
• Ç. E. K. 
22 Nisanda bir ba

lo verecek 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

23 nisan çocuk bayramı için 
bir balo hazırlamaktadır. 

Balonun fovkalade mükemme 
olması işin hiç bir fedakarlık 
tan çeki,ilmiyecektir. Balo· 
yu hazırlamak üzere şehrimi 
zin tanınm· ş Bayan ve Bayla 
rından mürekkt:>p bir komite 
faaliyete geçmiş bulunmakta 
dır. Balo için caz hariçten 
getirilecektir. 

Turizm oteli 
pavigonuPda 
Pasta salonu açıldı 
Paviyondaki salonlarda An 

karadan yeni gelen meşhur 

pastacı mızın yaptığı n~fis pas 
talarınd1:1n vr: Servisten mem 
nun kalacaksınız. Bir defa tec 
rübe kafidir. 

Salonlarda sabah kahvaltı· 
sı ve ikindi çayı da verilmek 
tedir. Müdiriyet 

Garr. c 0 phesir. de 
Paris 3 A.A.- Dün Garp 

cephesinde oldukça şiddetli 
topçu ve hava faaliy~ti ol· 
muştur. Havada çarpışan 
iki taraf tayyarelerinden iki 
Alman tayyaresi düşürülmüş 
bir Fransız tayyaresi üssüne 
döıımt:miştir. 

YENIGON 

Hifler ı " HükUmet caddesinde 

Kumandanlarile bir ç ag laganLokanttJ~ 
topJanh yaptı Av d'l •· k k · · 1 b l ııı • gız ta ı e yeme yeme ıstıyen er u <irzu urı 

Anıı;terdam 3 A. A. - ı;ak (Çağlayan') lokantasında tatmin edebilirler. 
u Telgraf ,, gazetesinin Ber· y kl · ·· "' ··t·· f ı · eıı il' eme enn soz go urmez ne Jset v~ .. ezzetı. ' 
lin muhdbiri bildiriyor : kulpesentleri memnun ,..rJecek kadar mükem-n .1 ser u 

Şansöliye dairesinde bu içkilerin envaı ve en iyi mezeler yalnız burada bulııfl 
gün Hitlerin riyasetinde mü- Bütün bu nefaset ve konfora rağmen fiatlar dıı tçO 
him bir toplantı yapılmıştır . ucuzdur : Çorbalar 5 , sebzeler 8 , etli yemekler 
Bu toplantıya inühim askeri ıskara ve omletler 12 ile 15 kuruş ;\rasındadır. ~ 
kumandanlarla en mümtcıız ..-

şahsiyetler iştirak etmekte Açık arttırma ilan 
idiler. T uplantıda, ,{İngiltere 
ve Fransanın ablukayı sı:.Claş z/anı 
tırmak hu'.'iusunda son defa 
verdikleri kararın müzakere 
edilerek mukabil tedbirler 
düşüııüıdüğli anlaşılmaktadır . 

Hatay Vilayetinden:., 
Eksiltmeye konuları ıf· 

ltalgada 
Demir parmaklık

la.- söküliiyor 
Roma 3 A. A. - İtal· 

yan kabinesi sivil seferberli -} 
ğin tatb:katı hakkında karar 
lar almakta devam ediyor . 
13 yaşından itibar':!n kız ve 
erkek bütün ıtalyanlarııı bu 
sivil seferberliğe dahil bu • 
lunduklarına dair vt-rilen ka
rardan sonra, ltalyada mev· 
cud uütün demir parmaklık· 
!arın sökülerek hükumete 
teslim edilmesi ilan edil~ 
tir. Yalnız tarihi kıymeti ha
iz eserlerle, ecnebi hükı.1 · 
met elçiliklerine! Vt! Papalığa 
ait demir parmaklıklar bu 
karardan istisna edilmiştir. 

ilan 

Antakya icra memurlu
ğundan: 

Bir alacağın temini istifa
sı zımmında haciz altına alı
nıp paraya çevrilmesine ka· 
rar veri!en ve üç yeminli 
ehli vukuf marifetile 100 lira 
kıymet takdir ettirilen aşağı 
da huc'ut evsafı yazılı gayri 
menkul açık arttırmaya 

konulmuş ve birinci arttırma 
sı 22,4,940 tarihine tesadüf 
eden pazartasi günü saat 9daıı 
12 ye kadar idarede yapılma 
sına ve yapılacak arttırmada 

mukadder kıymetin yözde 75 
ini bulmadığı takdirde arttır 
ma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 7.7,940 tarihine te· 
sadüf eden salı günü ayni 
saatte dairede yapılmasına 
ve yine yapılacaktır. 

Satış peşin parailedir art-

1 - Aktepede yaP1 

(ayakları mevcut) 1"6 ~ 
ğında ahşap tabliye 1~ 
keşif beddi (1403 Jir9 
ruş)tur. rf 

2· Talipler proje şart 
ve diğer evrakı Nafıa 111 

lüğünde görebilirler· <)40 
.3 - Eksiltme 15,4. 

zartesi günü saat (10) d• 
takya hükumet konak111; 

cümen odasında yapıl 
tır. ~ 

4 ·- Eksiltme pazarlı 
re tile yapılacaktır. 

•• 5 - Muvakkat tr:nıı~ 

lira 30 kuruş) tur. • d• 
6 ·- Taliplerin aşugı 

zıh vesaiki ibraz erme.it' 
beder. 

a - Ticaret odasıt18 
lı bulunduklarına dair .4:. 

b - Muvakkat tenııtl 
tırmaya girmek istıyenler gay evrakı müsbite. 9J 
ri menkule mukadder kıyma c - Bu inşaata rnatı 
tin yüzde yedi buçuğu nis- .sika komisyonundan 9~: 
b~tinde pey akçası veya ulu ehliyet vesikası. (Mezk11 

Antakyanın Karsanbul kö· sal bir bankanın teminat mek sikayı almak için ihal~ ~ 
yünde kara çatak mevkiinde den bir hafta evveline J 
şarkan Ati Boncuklu garbe:1 tubunu vermeleri lazımdır, .. ,, 

l kl · · ı· l b. l Vilayet makamına ıııu Hüseyin Sadık cenuben Ka. ıa · arı tapu sıca ı e sa ıt o· 
kil 1 d.ğ ıA etmeleri lazımdır. mil Mısri şiınalen tarik ve ya mayan alaca ı ara ı er a a 

tak mevkiirı<le garben nazen kadarların vey" irtifak hakkı . Şeker satJ~le~ 
de şarken Ali Nevha şi ma- sahiplerinin bu haklarını ve lskenderun malıY 1. 
len Hü~eyin Sadık cenuben hususile faiz ve masrafına da bulunan 15S buçuk. d~ 
nazende ve Ali Neoha ve h;, ir iddialarını ilan tarihinJen şeker 26,3,940 tarihı 11 .. 
nadik mevkiinde garb""n İsm; itibaren 20 güu zarfında dai !ipleri tarafından sıJ 
il ve Abdu ve helavi kızı remize bildirmeleri icap edeı pey haddi layıki bulr111 

şarken Abdulselam veresesi bildirilmediği takdirde sabş dan ihalesi 5,4,940 tafl 
şimalen Oalevi kızı şarken bede~inin paylaşmasından ba bırakılmıştır. 
Abdüsselam şimalen halevi riç kalırlar. .!~!i~~:~.in lsk.~nderıı~,~ 

5 

ş 

kızı. Yusuf Sait ve ka, a mağ (,.... • k ( ·· mudurlugune muracasl 
ra mevkiinde şarken dne ve ,_,ayrı men U 1;1n 

-----ı..-----!J·-----~ (Hı{ g~rben Ahmet Civelek evsafı) ilan 
aşağıdaki cevabrn ayni sütun tım 11~ meclisin bu kararı şimalt>n Hazine Ct"nuben Ab· Antakyarıın Narlıca köyün Eytam sandıkları rıııl 
da 11 ,.şrirıi rica ederim. da ancak 2- 4 - 940 tarihin düsselam ve Ali Nevlıa zey· de kain 200 mahzar numa· lat ve hisabat. tasfö'l c 

Cebrail mezarlığındaki ölü de encümenf" kondu ve ka- lunluklarile çevrili 4 pa:-ça ralı ceııuberı 201 numaralı mekte olduğundan fA1•
11 leri yeni kabristana nakli için karar alındı. HürmetlP-rimle zeytunluğun senetsiz l)larak devlet hazinesine ait tarla Aıt 

d b · f ı ~ ve borçlu olanların I"' 
1 rnectiS:kararınııı encümene gı 3 - 4- 940 15 sene en erı ası asız ve k 1 keza şimalen su yolu 'kte 

k b 1 d. b'b· nizasız hüsnüniye~lı:>- tahtıta· şar baı 
199 

I H C. Müddei unıum ;lı ı• 
gelerek Lir formül hazırlan Mer ez ~ e ıye ta ı ı f t rk· d Id v g.ır en numara ı asan kül et•niş olan eytam 
diktan Ve S•.hh"ı mahzurları "'·1 esrur Hatay sarru ve em 1 ın ,. 0 ugun ı. k ·d d 

ıvı d b h .1 'd odauaşt ve osman e e namın a ye komisyonuna bir a) 1 d "'J . { k . Y . .. an :\ sı e yenı en namına . . k .1 d l h . . . il 
oma ığı na aır ı · rını ve ra enıgun tescilini talep eden Cdal og ka) ıtlı a ar ı e ev d azıne I fında bılmuracaa hısBP 

1 ~ poruın alındıklaı! ;;onra kal- Belediye tabibinin bu tavzi- lu mahmut Celalin bu tale- sine ait 201 numarala akarile tetkik ettirmelni ve ,.~s 
dırılması lazım ikerı haberim 1 hine ilave edecek sözümüz bine mebni bu gayri menkul mahdut ve içinde iiç incir de mesuliyeti mal:ye ~e 
olmadan evimde hasLı yattı- 1 yok. Yalnız bu işin aylarca )erin ciheti aidiyeti ve hu'<u ile üç dut ağacı ile mustekil !erine ait olacağa ilaııt11 ~ 
ğım ı.,ir sırad;ı ölü'nin na'<· evvel verilmiş ve gazetelerle ki t~s~rrufiyesinin . k_P.şif v.! len suyu mevcut olduğu ve dirilir. C. ~ • 
li emri J 3de<liy ! tardfıııJ.ın ilan edilmiş bir karar oldu tahkıkı l?ı,4,940 tarıhınde ma tamamı sekiz ölbe tohum is- h"k h k· lıJ181'Y " 

h il. ·· <l ·ı ca u me acet a • verilmiş ve bu işe başlan h l a ın~ memur gon erı ece· . d . 1· v. d b' d •. . h ·1 1 nııf· ' ğunu atır alırız. öinden bu yerlerde bir ayni tıap e er genış ıgın e ır aıremızce ta sı o u J .. ~ 
ıt 6 !aı lanın nısfı G · k l .. te''" 

mıştır . 

CumG' giinü vazifeme baş · 
}arken Sıhhat müdürlüğürıde 
bu işten lıabe:im oldu ve 
derhal Rı·İse gel';!rek bu işin 
menini istedim ve Belediye 
zabıtasın·l da söyledim. Erte 
si gün ınenedilm~yinc~ res
men yazc:İım ve ne şekilde 
kaldırılacağını iz&h ettim. 
Pazartesi sıhhat müdür 
luğünde içtima edilerek alı
nan kararı Bdediyeye tebliğ 
~ttim ve anccsk o günü me 
ııetti er. Ben vazifemi yap· 

• • hak iddiasıııda bulunanlar ayn men u un ıJ 
S ·· 1 d ef t Keııdı'sıne ihale olunan ki nı · · · ··suıı1 ~ on gun er e v a varsa ellerindeki belgelerle etmış vergısı ve ru il'" 

eden kimselerin alakadarla birlikte keşif gününden evvel se derhal veya verilen mehil laliyesi ve bilcümle taPU 
rı tarafın lan defin ruhsatiye Antakya tapu sici J muhafız· içinde p:ırayi vermezse ihale rafı alıcıya aittir dab'11ı si lihndıkt.rn;sonra yeni mezar lığına veyahut keşif guııü ma karan fes\h olunarak kendisin la malumat almak iste~~tl', 
lığa gömülerekl~ri yerde şehir hallinde bulu 1ucalc memura den öııce yüksek teklifte bu· 30 4 940 tarihinden ıtı 

1
,J 

civarındaki eski' mezarlıklara müracaat etmeleri ilan olu- lunan kimseye arzetmiş oldu dair~de açık buluııdurll ıııl 
gizlice gömüldüğünü haber nur ğu bedelle almaya Tiii.l olur şartnameye ve 940, 161 ~ıı.tl' 
alıyoruz. Eğer bu haber doğ Kayıp şahadetname sa ona olmazsa veya bulun· ralı dosyamıza mürai~/ 
ru ist-, kanun ve nizama ay 933 - 934 senesinde An· maza 15 gün müddetlt> tek- icap eden malumatı a 
kırı hareket eden ~faillerinin takya Köprü ilkokulundan rar art!ırmaya çıkarılır son cakları ilan <'lunur. 
takib t~dilerek şiddetle ceza aldığım şahadetnaıneyi kaybet arttıranın üstünde bırakılır 
landınlmaları için aıakadarla 1 tim: . '( eni~ini .. alacağımrlaıı ve iki ihale arasın.iaki fark 1 Neşriyat Müdürü: 
rın :nazarı~dikkatini celbe- e~kısının hukınu yoktur. ve geçmiş g:.inler için yüzde Seliın ÇELENK ıoıı&i'. 
deriz. J Sefahattin Burat beş faiz hisap edilerek ayn C.H.P.Matbaasın<labasl 


