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Finlandiya kan ve ateş içinde 
Sovyetler müzakere; fekli/ ini reddettiler 

) 

Hı:ar tarafta şiddetli muharebeler devam ediyor - Finlandi -
yalılar yurtlarını karış karış ve kahramarıca müdafaa ediyo '• 
lar - Bu umulmadık mukavemet karşıs111da Rus orduları kıs· 

men geri çekilmek mecburiy~tinde kaldılar 
Finlandiyada cereyan e • Finlandiya hava kuvvet· koşmaktadırlar. 

den muharebdere dair gelen leri, dünyanın en iyi ,hava Finlandiya hükumeti, 
haberlerin hülasası : kuvvetleri gibi cırga'lize edil S R .
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1 
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ovyet usya ı e. ır .an aş -Finlandiyamn her tarafı miştir. 
ma yapmak için 'tekı ar mü· buz ve karlarla örtülmüştür. Hava kahramanlıklarına f 
kerereye girmek üzere, sve Göll~r donmuş ve bu hal ait birçok menkibeler anlatıl 

r:- k çin Moskova elçisine tavas :-: r inlandiya ordularının muka ma tadır. 
Vemetini bir kat daha arttır Helsinki mın!akasında sut teklifinde bulunmasını:ri 

ca etmişti. lsveç elçisi dün rnağa sehep olmuştur. Hel · havalar çok fenadır. Bu yüz 
sinkiden 16 yaşından aşağı den hava faaliyeti hemen Sovyet Hariciye Komiseri 
Çocuklarla kadınların hepsi durmuş gibidir. Fakat bu Molotof tarafından kabul 
ç..ıkarılarak şehir tahliye o · karlar dinamit mıntakalarını edilmiştir. Fakat Molotof, 
lunmaktadır. Sokaklar. mo · örtmekte olduğundan Ruslar Finlandiyanın müzakere tek-
bilye ve eşyalarını köylere bir adım bile ilerliyemeroek lifini reddetmiş ve hala Hel 
taşıyan halkla doludur. Bü- tedirler. sinkiden uzak meçhul bir 
tün mektepler kapanmış ve 20 yaşından 60 yaşına yerde bulunan Finlandiya hü 
buz yüzünden sık sık kaza.ar kadar bütün Finlandiyalı ka kiimetini tanımadığını, bina 
Vukua gelmeğe başlamıştır. dınlar askeri hizmet~ çağı . enaleyh böyle meçhul bir 
l-iaJk sakindir. Köylere sığı· rılmıştır. Bunlar büyük bir hükumetle müzakerelerde 
l\an halk, köylüler tarafından tehalükle vazifeleri başına bulunmıyacağmı bildirmiştir. 
büyük bir misafir perveriik l•-------------··-------le karşılanmaktadır. 

İsv~çten verilen bir habe 
te göre, Sovyet askerleri 
F'inlandiyalılara ateş açmak 
ist~memekteclirler. Bu busus· 
ta şayanı dikkat iki hadise 
olmuş ve hücuma kalkmak 
iMiyen iki Sovye t taburuna 
rtıitralyöz att>şi açılmıştır. 

Finlandiya orduları fev · 
kalad(! bir kahramanlıkla 
trıuküvemet etmekte ve bir
Çak noktalarda Rusları geri 
Çekilmeğe mecbur etmekte· 
clitltr. Rusların zayiatı çok 
ağırdır. Fakat Ruslar henüz 
ağır tanklarını kullanmamış · 
lardır. Şimdiye kadar ancak 
beş tonluk tanklar kull,mıl • 
trııştır. 

Finlandiyalılar her tarafa 
torpil koymuşlardır. Sokaklar 
dükkaıılar, evler, caddeler, 
tesmj daireler hep gizli tor· 
Pil ile doludur. Bunlar kar· 
la örtülü olJuğu için Rus or 
<hısu bu yüzden ağır zayiat 
Vermektedir. Rusların 12 a· 
~ır bombardıman tayyaresi 
Finlandiyahlar tnrafından im 
ha edilmiş 14 tayyare de 
>'ere iıımeğt": mecbur olmuş · 
tur. 

Bitlerin maksadı 
Sovyetle>İ Romanyaya saldırmağa tt'ş
vik ederek, müttef•klerle harbe tutuş

ınasınu çalışmakmış ! 
Londra 5 A. A . - İyi 

haber alan menbalara gön·, 
Hitler her şeyden evvel Sov 
yetleriJ Basarabyaya hücuma 
teşvik ederek çalışmaktadır . 

Eğer Stalin, Hitlerin bu teş· 
vikine uyarak Basarabyaya 
hücum ederse, o zaman Ro 

manya hükumeti müttefiklerin 
yardımım istyiecek: ve bu 
suretle Sovyetler İngiliz ve 
Fran~ızlarla harbe tutuşacak 
lar:hr. Bu takdirde Alman 
ordusu, Rusların askeri yar· 
dımını temine muvaffak ol · 
muş olacaktır. 

Halayda Milli İktisad ııe 
tasarruf cemi9eti kılruldu 
DÜN AKŞAM PARTİ BiNASıNDA BİR TOPLANTI 

YAPILARAK iDARE HEYETİ SEÇiLDi 

Milli iktisad ve tasarruf ı verilmiştir. 
cemiyetinin Hatay şubesini . . idare hereti bugünden 
kurmak için düıı akşam Cüm ıtıbareıı faalıyete geçerek 
huriyd Halk Partisi binasın- 12 kan~ı~evvelde başl ı.ya~ak 
b" t 1 t 1 t Top olan mılh tasarruf ve ıktısad 
l 
ırt op vanl~ yapı mış ır. avı·n· haftası için bir program 
an ıya a ı namına mu h 1 kt 

Akif lşcan, emniyet ve iktisad a.zır ayaca ır:. .. .. N 
ve lise: müdürleri ile bayan bay 1 ICARET MUDURU A · 

lardan güzide bir davetli V~IAk~ ~ AT<?ITTlt .. 
k .. 1 • • • Ak 1 · · ı ayetımız ıcare mu· 

ut esı ıştıra f!Y emıştır· d .... S · 'S H t 
. . uru amı • ayrun, a ayın 

Toplantıda cemıyetın Ha· ticari işlerini alakadar eden • 
tay merkez heyeti seçilmiş meseleler hakkında iz.ıhat ı L ondradan verilen bir 

hubere göre, 38 bin kişilik 
bir Finlandiya ordusu, ken· 

~ clisinden iki misli fazla bir 
düşman kuvvetine karşı kah 
tamanca mukavemet etmek· 
tedir. 

ve bu heyet toplanr•rak içle· vermek •ve talimat almak 
rind_en id~rc heyetini inti~ap üzere b~gün Ankaraya git • 
etmı~lerdır. İdare heyetıne miştir. Sami Sayrunun bu 
seçilenler şunlardır: seyahati 15 gün kadar de • 

Bayan Hadiye Dağlıoğlu vam edecektir. 

Şefilr Sabuni SlHHIYE VEKiLi 
Sovyet tebliğlerine göre: 

, l<ızılordu huduttan çok ileri 
1 lluntakalara kadar girıniştir. 

Finlandiya .tebliği ise, bütün 
muharebelerin hala hudut 
Üzerinde cereyaıl ederek 
Kızılordunun ilerliyemediği· 
Jıi bildirmektedir. 

Sıtkı Aselci ERZINCANDA 
Samih Bilal Erıincan 5 A. A. - Sıh· 
Terzi Nuri hat ve ictimai Muavenet Ve· 

Mürakipliğe iktisad müdü- kili Doktor Hulu.iİ Alataş 
rü Halil ve yedek mürdkip· buraya gelmiş. istasyonda 
liğc de Bayan Güzide Cemil Vali, Kumandan ve kalabalık 
Yurtman seçilmiş ve saat bir halk kütlesi tarafından ı 
18,30 da toplantıya son karşılanmıştır. 

........ 

Mi/Jetler Tütünpigo.·sası 
Cemigt!f ine J Evvelki gün açıldı 
• lzmir 5 A. A. - I'ütün 
Italy a iştirak ed~- piyasası dün :Izmirde ve 

cek mi? .a bütün mülhakatta .!lçılmııtır. 
Cenevre 5 A .A.-(9 .• ka Fiatlar Ege • mıntakasındtt 

nunuevvelde _toplanacak olan asgari 75 ve Akhisarda 100 1 
Milletler Cemiyeti Konseyi- ile 110 kuruş arasındadır. 
ne ltalyanın iştirak edip et· Dün öğleye kadar lzmirde 
miyeceği, siyasi mehafilde 50 bin balya, Akhisarda lS 
hararetle beklenmektedir.ltal bin balya tütür. satılmııt.r. 
ya hukuken 12 kanu· Yerli:ve ecnebi birçok Lfir· 
nuevvelde Milletler Cemiye· malar piyasadan hararetli 
ti azalığından çıkmıştır. Bi- surette tütün satın almak· 
naenaleyh isterse 9 ve 11 tadırlar. Mağnisada fiatlar 
kanunuevvel içtimalarına iş- 90 ile 105 kuruş arasmdadır. 

tirak edebilir. Milletler Cemi 
yetinin bu deyresi ltalyanın Denizlide pasif korun-
harici siyaseti için bir mer· ma tecrübeleri 
hale olacaktır. 

Bu seferki toplantıya Yu 
goslavya murahhasımn riya
set et:nesi lazım gelmekte 
dir. 

Fakat Yugoslavya hüku
meti, böyle nazik bir za
manda bu mesuliyeti üzeri· 
ne itlmak istemt!diğinden Ri 
yaset Belçika murahhasına 

•tavsiye edilmektedir. 
Sovyetlerin Milletler c~ 

miyetine murahhas gönderip 
gönbermiyeceği henüz kati 
surette malum olmamış· 

tır. 

Milletler Cemiyetinin bu 

devresine, Belçika, Bolivya 
Çin, F ransa,lngi \tere, Yuna
nistan, İsveç, Sovyet Rusya 
İtalya, Romanya ve Yugos· 
lavyanın iştirak etmesi lazım 
gelmektedir. 

Italyada nümayişler 
devam ediyor 

Roma 5 A.A. - ltalyanm 
her tarafmda Finlandiya le· 
hindeki nümayişler devam 
etmektedir. 

Bilhassa Üniversiteli genç 
ler bu nümayişleri idcrre et· 
mektedirler. 

Romada S~vyetler 
aleyhinde nüm& -

yişler 
Roma 5 A . A . - Binler 

ce Faşist genci , Sovyet elçi 

EN SON DAKiKA 

ueııizli 5 A. A. - Dün 
Denizlide pasif korunma 
tecrübeleri yapılmış ve bizzat 
Valinin nezareti a!tında mu· 
vaffakiyetle .ceryan :etmiştir. 
Saat 10,50 de v~rilen tehlike 
işarc.ti üzerine halk büyük 
bir sükunetle ve muntazam 
bir şek; ide sığınaklara ! iltic, ı 
eylemiştir. 

11 Vapurun inıa
a t münakasası 

istaııbul - Devlet Deniz· 
yoJlarının lngiltereye sipariş 
edeceği 11 yapur:için açtı• 
ğı münkaasaya Suvan Hun· 
ter firmast iştitak etmiş ve 
icabeden vesaiki L<'ndra el·: 
çiliğimiz~vasıtasile Münaka· 
lat Vekaletine verilmiıtir. 

Vekalet, bu evrakı:Deniz 
yollan idaresine,· gönder • 
miştir. 

liği önünde tekrar toplana· 
rak Finlandiya lehinde nüma 
yi~ yapmış ve " kahrolsun 
Bolşevizm ,, diye bağırm1şlar 
dır. Polis, Sovyet sefaretha 
nesini muhafaza için kuvvet 
ti bir kordon tesis etmeğe 
mecbur olmu~tur. Nüm-yiı 

çiler buradan Finlandiya se· 
farethanesi önüne giderek 
Fınlandiyahlar lehinde uüma 
yiş yapmış ve Finlandiya sc 
firi Balkona çıkarak nümft • 
yişçilere teşekkür eylemiştir. 

Finlandiyalı/ arın mühim 
bir muvaf f ak(qeti 
1500 Rus askeri esir edildi 

Hdsinki 5 A. A. - l...adoğa , gölünün şir.1ali ıarkisin· 
de Finlandiya kıtaları ehemmiyetli bir muvaffakiyet lca • 
zanmışlardır, Buyük ormanda araziyi çok iyi bilen Fin -
landiya askerleri, üstünlüğü adetten ibaret olan Sovyet 
ordusun=ı tuzak kurarak pusuya düşürmüş ve bunları sıkı 
bir çember içine aldıktan sonra 1500 Rus askerini t:sir 
etmişlerdir. Finlandiya topraklarında sayısız tuzaklar ku· 
rulmuştur. Finlandiyalılar tuzak, mayin ve dinamit husu· 
:lunda üstad olduklarını ispat -!ylemişlerdir. Fin ordusu • 
nun en büyük müttefik; kışhr: 
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Hitler Maarif le l//arpiebliğleri1 "Türkiye h<ırı} 

Haftalık toplanblar l Garp cephesinde istemiyor 1 

ismet Paşa. okuıu.~da ( birşey yok .. Bir Fransız g~~:-
yapılmakta olan ılk tedrısat 1 Paris 5 A. A. - Uç • b ·· •• ı ·· 

Holanda'ya taar-
ruzdan nıçın 

vazgeçti? 
öğretn-e ılerinin haftalık topları günden beri neşredilmekte tesı oy le soy uyor 
tıları muntazaman devam et olan resmi harp tebliglerinde Sofya Suriyeden Arıka • 

Almanya Holandaya tdar 

mektedir. Geçe.ı cuma ya· garp cephesinde hiç bir ha· raya geleı ek Hariciye Veki 
pılan toplantıda Öğretmen rekat olmadığı bildirilmek· limiz Saracoğlu ile mi.ılakat 
Bedıa Bora tarafından "okul tedir. Yalınız düP havanın yapan Fransız gazetecisi Jül 
ve a\len:n çocuk t<' rbiyesinde açıklığından istifade eden Soerven Utro gazetesine be 
ki iş birlikleri., mevzulu bir Alman keşif tayyareleri yanatta bulunarak şunları 
konferans alaka ile dinlenmiş Fransız toprakları üzerinde söylemiştir. 
tir. uçrrıuşla ve Belçika'.üzerioden " '.\nkarada kal<lıgım gün· 

ruz kararmı ayın başında 
vermişti. Taarruz ayın on 
ikisinde ve sabahın altısm 
da olacaktı. 

1 Münih suikastı 8 teşrini· 
sanide oıdu· i::rtesi sabah 
yani ayın dokuzunda Hitler 
Berline gelir gelmez derhal 
'•Hususi Erkanı Harbiyesini 
teşkil eden baş generalı da 
vet etti. 

V ~ lilere çay ziya dönmü~lerdir . ler zarfır.da, Arıkaranın hiç 
f eti M ·· d k bir memleketi harbe sürük· 

Evvelki pa.zar günü hmet 
Paşa ilkolunda talebe velile 
riııe ıbir çay ziyafdi verilmiş 

~ çaydan evv<"l talebeler hazır 
ladıkları bir müsamereyi ver 
mişlenlir. 

Talebdeıin an 1 ve baba 

ları önünde verdikleri bu 
müsamere muvaffakiyetli ol· 
muş ve çok takdir kazan· 
r.uşhr. 400 e yakın çocuk 
velisir.in iştirak ettiki bu sa 
mimi aile toplantısında o~ul 
baş öğretm ..- ni Hasan Üz· 
kaynaİ< tarafından çocuklara 
tatbik edilmekte olan terbi· 
ye ve tedris usulleri hakkın 
da izahat verilmiş ve ,·eliler 
le hasbihaller yapılmıştır. Yi 
ne bu toplantıda çok fayda· 
lı bir teşebbüs mnvaffakiyet· 
le neticelenmi~ ve çocuk ve 
lileri arasında okul için bir 
him11ye heyeti seçilmiştir. Ta 
ıebeleriıı kendi ellerile ha· 
zırladığı bu çay çok mükem 
mel olmuş ve bunun heray 
bir defa yapılması kara:-laş 
nnştır. 

Okullnrda Kızılay 
teşkilatı 

Şehrimizdeki 9 ilkokul· 
da Kızılay g,.m;lik teşkilatı 
yapılmağa başlanmıştır. Bu 
teşkila!a ait karnderle pullar 
umumi mtrkezden istenmiş 

ve gelmiştir. 

"Güzel Hatay,, 
öu adla bir mecmua 
yakında intişara 

başlıyacak 

Halkevimizin orğanı ol· 
nıak üzer" ''Hatay" adlı ay· 
lık uir mecmuanın neşri için 
hazırlıklara baş!andığını ha· 
ber vermiştik . Çıkarılması 
takarrür eden me('muanın 

adı "Güzel Hatay., olarak 
tesbit edi l miş ve kanuni for· 
malite!eri ikmal olunar . .ık 
hazır'ıklara gernıi verilmiş· 

tir. 
Mecmuanın nıükeııımel 

olması için hiç bir fedak~r
lıktan Çfkiııilmiyecektir. Mec 
muanın kapağı ile klişeleri 
lstanbula ısmarlanmış bulun 
mak tadır. 

Mecmuanın ilk nüshası 
yıl bJşınJıı intişar e 1ecektir. 

Niifus dairesi 
Nüfus Dairesi e.ı.kidenbe-

ri çalışmakta olduğu K•re 
mitli cami karşısındaki ev

dt-n hükumet konağına nak· 
ledilmişlir. 

usa ere aran lemek niyetinde bulunmadı· 
meriyette ğmı ve Türkiyeniıı hiç bir 

ı ondra 5 A. A. - Al· memlekete hücum etmek ta· 
man ihracatının müsadere savvurunda olmadığını gör· 
edilmesini emreden kararna· düm Türklerin bu husustaki 
me diin g-ece yarısından kati imamııa şahit oldum 
itibaren meriyete girmiştir. Sadece Turkiye rariçten ge 
Gazeteler, bu tedbirlerin, lecek herhangi bir tehlikf>yi 
nih i zafer üzerindeki ehem önleınt>ğe k.ıti surette karar 
miyetine işaret ederek, Al varmiş bulunuyor. Binaena 
man ihracatının y. zde 40 leyh Küçük Asyada harp 
nisbetinde azalacl!ğtnı yaz tı-hlikesi yoktur. Türkler 
maktadırlar. bir Balkan Bloku teşkilinden 

en az rnenfaattar olduktan 
İngiliz ticaret ~?e· halde böyle bir blok mese 

mileri lesile yjne meşgul oluyorlar.,, 

Londra 5 A. A. - Neşre 
dilen bir İst.ıtistiğe göre, ln· 
gilterenin hala m~vcut olan 
ve işlemekte bulunan tica
ret g emilerinin tutarı 21 mil 
yon tona baliğ olmaktadır. Bu 
miktar, harbin başlamasından 
evvelki mikbrdan fazladır. 

belediye Meclisi 
d :: n toplandı 

Frailsızlar 
s; zden her çeşit 

mal alıyorlar 
Fransa ile bir müddet 

evvel akdedilen ticaret an· 
laş ı.asımn geniş şekilde tat· 
bikına bugünlerde ge~~ilt:!cek · 
tir. Hükumetimizle Fransız 
hükumeti arasında yapılan 
anlaşma iktizası olarak Fran 
sa hükumeti bizden alacağı 

her nevi maddeler üzerinde 
külliyetli mubayaatta bulun· 
mak için hususi teşkilat vü 
cude getirmiştir. 

Bir müddettenberi Al· 

Mustakbel taarruz için gö 
rüşülmeğe başlanıldı. Her 
zaman Hitleri projelerinde 
takviye aden GeneralRenno 
ilk olarak taarruz kararına 
karşı geldi. 

Kral Leopoldun seyahat 
neticelerinden bahsederek, 
Brüksel hükumetinden emin 
olup olmadıgım Hitlere sor· 
du. Münakaşa bir neticeye 
varmadı ve Reyşno ayın on 
birinci akşamına kadar bü
tıin hazırlıkları tamamlamak 
emrini alarak ayrıldı. 

Belediye Meclisi dün de 
toplanarak şehri alakadar e· 
den meseleler1 üzerinde mü 
ıakerelerde bu 
lunmuştur. fıu top 1 antıda 
bilhassa yeni zabıtai Beledi
ye nizamnamesinin tt!dkiki· 
ne devam edilmiştir. 

Ayrn on birinde sabahle 
yin 11 hususi Erkanıharbiye,, 
yeni bir toplantı yaptı.Bu par· 
ti ile ordu arasrnda ilk gürültü 
ıü görüş ne oldu. Yı ıe Gene· 
ral Reyşno itiraz ederek Bel 
çikanın derhal Holarıd1 ile 
birlikte harekete geçeceğini 
bildirdi. Emir üz~rinı:- bütün 
hazırlıkların ikmal edilmek 
üzere olduğunu fakat bu ha 
zırlıkların Belçikanm bitaraf 
kalacağı düşüni.ilerek hesap· 
!andığını, eğer Belçika müda 
hale ı:dersf! Almanlerın bü· 
yük muvaffakiyetsizliğe duçar 
olabileceklerini bildirdi 

manyanın mubayaatta bu'un· Bunun üzerine Von Bro 
maması yüzünden harice gön b 

Bir otomobil kazasi 
30 numaralı otomobil evvel· 

ki gün fsk .. nderundan şehri· 
mizc gt>lirken Beylan dağın· 
daki viraj.arda devrilmiş ve 
yolculardan iki kişi yaralan · 
mıştır. 

SERHOŞLuK 
Kocaabdi mahallesinden 

Ahmed adh • birisi, ser hoş 
olarak caddeden gelip geçen· 
lere küfür etmeğe başlamış 
ve polis tarafından yakalana· 
rak cürürnü mı:-şhud zabtiyle 
birlikte adliyeye sevkPdıl· 
miştir. 

Bir memur alınacak 
Dörtyol kaz tS& tapu sicil 

memurluğu kadrosunda mün 
hal on beş liralık bir katip· 
Ek için orta m~kteb mezunla 
rından bir memur alınacaktır. 

Talip o]anlarm 8,l'l,939 
cuma günü müdiriyet bina· 
sında yapılacak müsabakaya 
dahil olmak üzere .müracaat 
!arı ilan olunur. 

Portakal ihracatı 
Antakya ticaret oda~ın· 

daıı: 

Portakal ihracatının mü· 
rakabesi için odamızca bir 
karar alınmıştır. Alakadar· 
farın bilgi edinmeleri ıçrn 
odamıza müracaatları. 

çiç söz aldı ve mevzuu a· 
derilemiyen ihracat maddele his harekatın mesu\iyetini 
rimiz de F ransaya sevkedile alamıyacağını bildirdi. Hit· 

cektir. ler sararmıştı. Artık hiç kim 
Diğer taraftan lngiltere se ile istişarede bulunmadı 

hükumeti de bu şekilde bir d 
ve yeni bir emir e verme 

teşkilat kurmaya başlaımşt:r 

İngiltere piyasası yakında diFakat 0 gt>ce telgrafla ta· 
daha geniş mal almağa baş· arruz emri ~eri alınıyordu. 
lıyacaktır. Böylece Almanların Holan· 
TOPRAKSILARA daya hazırlamış oldukları 
NASlL ARAZl YERILECEK

1 
darbe suya düşmüştü. 

Ankara - Bır numaı alı 

iskan mıntakasmda oturan aşi.\ 
ret fertlerile yine bu mıntaka· 
mn ahalii asliyesi:ıde olan 
veya herhangi bir suretle yer· 
Ieşmek maksuJiyle evvelce 
bu mıntakaya gelmiş bulunan 
topraksız veya az t oprakh 
çiftçilerin hazin ye ait top· 

raklardan ye:- vermek suretiyle 
toprağa bağlanmaları işinin 
sureti tatbik ve bu toprağın 
nerelerde mecc ınen verile· 
ceğini tesbit eden talimatna 
me Vekiller heyetince kabul 
eC:lilm=ştir. 

Aktepede be~on 
arme köpru inşası 

Hatay vilayetinden : 
Eksiltmeye konulan iş 

Aktepede yapılacak (ayak 
lan mevcut ) 3x6 açıklığın • 
da betonarme köprü inşası 
Keşif bedeli ( 3332 lira 45 
kuruş ) tur. 

2 - Talipler proje, şart 
name ve diğer ev· 
rakı Nafıa müdürlüğünde gö 
re bilirler. 

3 - Eksiltme 15,12,939 
cuma günü saat 13 te An· 
takya hükı'.imt'l konnğında 
encümen odasında·yapılacaktır 

4 - Eksiltme pazarlık 
sureti le yapılacaktır. 

5 - MHvakkat teminat 
249 lira 93 kuruştur. 

6 - Taliplerin aşağıda 
yazılı vesaiki ibraz etmeleri 
icapeder 

a - Ticaret odasında 

Talimatnameye göre, bir 
nu naralı mlntakada bulunan 
ve soy ve dili Türk olan her 
topraksız veya az topraklı 
çiftçiler bulundukları yeder· 
de haziıı eye ait topraklardan 
ve şayet bulundukları yer
lerde hazineye ait yer yoksa 
en yakıcı yerlerdeki hazine 
topraklarından ver.imek su· 
retiyle toprağa bağlanacak· 
lardır. l kayıtlı bulunduklarına dair 

1 2 l b 

Stalin 
lngiltere ve Fransayı 

harbi çıkarmakla 
ittiham ediyor 

Tas Ajansının bildirdiğ\ne 
göre, Pravda gazetesi muha · 
biri Havas tarafından Stalinin 
nutkuna dair verilen izahat 
etrafında kendisine bir sual 
sormuş ve şu ~evabı al • 
mıştır: 

" Havas Ajansının bu 
haberi. haberlerinin pek ço· 
ğu gibi, yalandır. Bu yalanı 
hangi çalğıh kahvede uydur· 
duğunu elbette bilemem. 
Havas Aiansı erkanı istedik· 
leri kadar yalan söylesinler 
nede olsa inkar edemezler 
ki: 

a - Fransa ile lngiltere• 
ye taarruz eden Almanya 
değil,Jıelki/ Al manyaya taarruz 
edip, bugünkü harbin mesg. 
liyetini üzerl~rine alanlar 
lngiltere ile Fransadır. 

b- Muhasamat başladık· 
tan sonra Alma'1ytı, Fran!aya 
ve lngiltereye sulh teklifle-
rinde bulunmuş ve Sovyet• 
ler birliği Almanyamn sulh 
teklifine açıkça zahir olmu,
tur. Çünkü Sovyetler birliği 
harp çapuk durdurulursa 
bütün memleketlerin ve bü· 
tün milletl'°rin vaziyeti cezri 
surette düzeleceği kanaatin
de idi ve gene o kanaattedirj 

Almanlar 
Romarıyada büyük 
bir petro\ şirketini 

satın aldılar 
Bükreş - Bir Alman ma· 

liye komis1 onu ile zengin 
bir petrol şirketi arasında 
devam olunan müzakereler 
müsbet l)ir Şt!kilde netice· 
lenmiştir. Romt'.11 petrol şir· 
ketinin direktörü Kral Ka
rolün müşaviri eski Başve
killerden General Arceteya• 
nu idi . Alm;ınlar Romen şir 
ketine 1400 mi!yon Mark ve 
receklerdir. Şirketin müdev 
ver sermayesi 600 milyonda 
idi. Uç büyül: tesisat ile bir ı 
senede 17 bin ton petrol 
istihsi"\l f>diliyordu. Almanlar 
tt"sisatı genişletip büyütecek·f 
lerdir. Başka bir Alman ma 
li heyeti de diA"er bazı Ro· 
men petrol şirketlerile müza 
kerededir. Almanlar petrol 
için hiç bir fedakarlıktan çe 
kinmemektedir. • 

Vt'sika. 
b - Muvakkat teminat 

için evrakı müsbite. 
c - Bu inşaata mahsus 

vesika komisynundan alın· 
mış. ehliyet vesikası,( mezkur 
vesıkayı almak için ihale gii 
nünden bir hafta evveline 
kadar Vilayet makamına 

müracaat etmel~ri lazımdır. 

ilan 
Vakıflar müdürlüğünden 

Kebusiye köyünde ermeni 
mekteplerirıe ait 279 mah· 
zar numarala tarla ile ayni 
köyde fıstıklık tarlası ve va 
kıf köyünde bir adet porta 
kffl bah çesioin üç seoelik 
icarı alık arttırmaya ....... 
mıştır. halesi 14- 12- 939 
perşembe günü saat 14 de 
vakıflar idarasinde icra olun• 
cağından ist~klilerin milraca / 
atları ilin olunur. 


