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Haariciy Vekilimiz, 
muv s At etti 

dün Moskovaya 

~©1Y ~©l!F@l~©@~y 
Türk ve Sovyet bayraklarile süslenen 

istasyonda meras~mle karşılandı 
Ankarn ~6 [A AJ - ı 

1'as Ajan ı bildiriyor: ~!ffRf~~g 
Türki\ e Ilarich·e Ye

kili ı.)ükıii S:ırncoiıu ~·a
nuıd,t BariCİ\'C Umumi 
I:fitib mnavini~Ce,·at Açık 
alın, Birinci daire ~f'fi • 
J\alı mi ıııalısus müdiirii 
'P rli l't•r ze' at oıdu~ ıı 

l°' 

halde diin l\lo..:l..o\':tya 
varmıştır. 

Şükrii Snracoğlu. Sov
YH. Hariciye konıi~rr um
a vini Bay Poteuıkin ih~ 
Moskova ~ovyet Hebi 
ınua \'ini Kalorof, Harici
ye umumi katilıi, proto
kol ınüdıirü, Mosk0\'3. 
ın11rkez kuınandanı i!e 
'l'üı ki,·e büyük elc;isi, se . ~ 

Hariciye Vekilimiz 
Şükrü :: araçoğlu 

fa ret erkaııi ,.e J rnn, Af
ğa n, Romanya, Yunanis
tan elçileri tarafmdan 
istikbal edilmiştir. 

Sovyet Hariciye komiseri 
Molotof 

Gar; Türk ve Sovyet 
bayraklarile doııatılmış . 
tır. 

HütU~ırD ~©llf!P) c~pllııea 
sön~ güttü 

Ankara 25 (A. A.' -
Londr.ıdan bildiriliyor: 

Berlinuen verilen brr 
habere göre, llitlcrin ya
kında garp cephe...,ine gi
decegi bildirihuektr, Al
uıau - Sovyet budud hat
tının kati ~ekil aldığı tek-

ıip olunmaktadır. 

So,·yet Husyaya giden 
Alman heyetinin döndüi"'rü 

w l"' 

Yazılmış i e de, heyet bir 
ınüddet duba Moskov!ıda 
kal.ıcaktir. 

Kudtis 2:5 llla Jyo' -
Bitler beraberlerinde Al
nıan orduıarı Haşkuman

danı olduğ11 luld.~ Ş :vt\_ 

h U~ı· 

< 't·phe::ıiuden Uarp Ctp 
b~::ıin' g •imiştir. 

Cüm~urreisimiz 
Yu~oslav ~üyük elçisini 

ka~ul etti:er 
Ankara 2f> (A. A.) -

lleisicilnıhur lsıııet f ııönil 
bu giin saat rn,ao da 
Y ıığusluvya IJil} iik eJçi
siuı kabul etmiştir. Elçi 
itiuıatnaınc.Jni Hei~iciim

hurumuza takctiuı ı·t miş 

kabul e::ıııasıucb. Başvc:kil 

,.e Hariciye vı·kftleti \'P. 

kiıi Do tor HAik Sav 
d.ıuı J;ı hazır bulunnıuş 

ıur. 

Büyük Millet Meclisinde 
Ankara 25 (A. A.) -

Biiyiik Millet M~clisi bu 
giin toplamııı~, Maliya 
v .. kili Fuat Ağralının ta
lebi üzerine lıiiteedc vir-

• w 

mi rnilyunluk bir tahsi-
satın müııakale~i hakkın

da b.aııun lfl.yihasını rüz
namt'ye alarak müstacc-

Bulgar Kralının 
taziyetl~ri 

Ankara :?5 (A.AJ -
Rulğ":.ır Ajansı bildiriyor : 
lııııir zelzPlesi dol:ı yı~ile 
Bulgar Kralı Boris fel!i
ket kurbanları hakkında 

duyduğu teessür ve tazi
yetlerini Türk elçisiııe lıil
dirmi~. ayrıca Başvekil 
Köse 1 vanof ta taziyetle
rini bildirmiştir. 

Yunan gaztelerinin 
teessürO 

Aukara 25 (A. A.J -
Bütün Atine gazeteleri, 
zelzele felaketi dolayısile 

Türk millf'tinin kederin~ 

i~tirak etmi~ler ve bu su
retle iki milletin dostluk 
hislerine tercüman olmuş
lardır. 

Macarisatanın 
en~işesi 

Ankara ~6 ( A. A.) -

Roin~ : Ş .lrki Ga
liçya ile Okr:.ınya· 
nın Sovvetler t~rc,-., 

lindnn işğ -di ~1aca 
ristar.d· endişe uyan 
dırmıştır. 

len müzakere ve kabul 
etmiştir. 

Meclis bundan sonra 
arazi vngisi h:ıkkınd:ıki 

kanun lfi.yihasını da ka
bul etmi~. ve Pazartesi 
toplanmak üzre celseye 
son vermiştir. 

Oi~ilide, zelzele 
~evam e~iyor 

Ankara 26 {A. A.] -

Dün Dikilide iki 
zelzele daha olıuuş
tur. On ev daha 
çökmüş ve Fırın yı
kıJn11ştır. Kasaba
da başka fırın ol
madığından halkın 
eknıek ihtiyacı İz-
111irden ,.e civar şe
hirlerinden teınin 
edilmiştir. 

Bir vapur ~a~a 
~atırıl~ı 

Ank:ıra 2ü (A. A.) -

İngiltereye odun 
yüklü olarak git
n1ekte olan İsveç -
Silezya Vapuru Al
man deniz altı ge• 
nıileri tarafından 
batırılmıştır. 

İngiliz Bahriye 
Nezareti Norveç sa
hillerinde muhare
be olduğuna dair 
hiç bir haber alın
madığını söylen1iş· 



Sayfa 2 

Cephe!erde Vaziyet 

~ark Cep~esie n~ 
Aııkara 25 (A. A.) -

Şark C:cphesinde : 

24 Pazar akşamı saat 
22 de neşredilen \ e an
cak bu gün alabil liğ'imiz 
Var~ova müdafaa J... uman· 
danlığımıı tcbliğiııC' gfüe. 
Varşova. Alınan topçusu 
nun a1e~i :ıltıııda Lulun
mak~ıdır Schirdc vıkıl-. . . 
m:ımı~ Lir biıı:ı kalma
mış, bütiin e\'lcr resmi 
daireler birer harabe ha
line gelmiştir. ifa.Ikın ma
neviyatı kırılmamıştır. 

lngiliz 
Keşif Tayyareleri 
Ankara 25 (A. A.) -

Dün adşam, İngiliz tay
yareleri garbi Almanya 
iizerinde keşif uçu~ları 

yapmış ,.e IJcyy:ıarameler 
atmıştır. 

Tayyareler Jıiç bir ta
arrııza ıığramiyarak sali
ıntın il&lerine düumü~ler

dir. 

Garp Cep~esin~e 
Ankara 2ü [A. A.] 

Garp Cephesinde : 
Alınan Tebliği : Fr:ın

~ızlarırı ~·a ptı klnrı t aar
ruılar tard edilmiş. keşif 
müfrezelerimiz mahalli fa
alivf'tlerde bulunmu~. av
cı ·tayyarPleri de muhare
belere \'ardım ctmiı::lcrdir. . . 
Sarda ve Bilno mıntaka

l:mnda cerayan e(len 
muharebeler gayet ciddi 
bir şekilde y.1pılroıştır. 

Alman Teblii?l 
Ank:ıra ~ö (A. A.) -

Alman tebliği: lki taraf
ta da faaliyet de\ nuı et
mektedir. Bir ha va mu 
harebesiade sekiz Fransız 
tayyare::ıi dü~iirülınii~tür. 

[st!~1~r~a!!c~~. ~.~z~ 1 

Mmıko\' a : l~:;tonya IIari
cİ~'e .·azırıdün&:ıat lG,1J5 

' re Leningrada gt>lmiş, Ha
riciye Komi eri 'e bir 
çok Sovyf't ıicnlı tara 
fmdaıı karşıJ::unnıştır. 

Çerçilin Moskovad::ı. 

iki giin kalacaktır. IJ:ıri

' .<.'iye .Nazırı bir ticaret iti-

l lft~ı ~ınzalamak için gel
rnıştır. 

İngiltere Hiikfimeti 
Sovyetierin alacağı vaziyet hak

kında ınalfımat istedi 
' Halifaks, Sovyctlerin atide 

alacaklan vazivet hak-. 
kında şimdiden ınalfımat 

Ankara !?5 (A. A.) -
t ngiliı. ll.ıriciye N :ı1.ırı ile 
Sovyetlcrin Londra elçisi 
arasında bir görüşme ol-
muştur. 1 

Hariciye Nazırı Lort 

verilmesini istenıiş, elçi 
bu bususta süratla cevap 
vcrile<·eğfoi vadet uıi~tir. 

Almanların 
Şiddetli bombardımanı 
Ankara 25 lA. A.) - vaffakiyetle ııeticclt•ıınıiş 

Havas ajansı bildiriyor: !erdir. 
Alınanların şiddetli Lom- Bu giin bir çok nok

barduman faaliyetinrlen tal:ırda uzun ve şiddetli 
sonra ileri harekette ı:::la - topçu at esi lıaşlnım~tır. 

lı:ıt yapılını~t.ır. Bu geııi~ Düşm:.ı.nııı zayiatı eıı aşa. 
bir ilerleme olmamakla ğı Frausıı zayi:ıtıua rnü
beraber enteresandır. Sa\'İdir. 

Bir çok Alm:ın tay-
DUıı • ö~1eden eonra yare inin hududun öte-

Alınan hatları üzerinde sinde yere düştükleri \'e 
vuima gelen bava mu- j yerden yanğın çıktığı g-ö-
1Aareb~leri Fra1.1aızlaruı ınu· rUlm.Utlür. 

(Ulus Sesi) 

lzmirde 
yen:~an zelzele ol~u 
Ankara 2fl (A. A.) -

İımirdc dünkü boğucu 
ha v:ı vı Riın~ekli '\'C fırtı
n:.ılı .bir 'y a~rnnır takib et-

e 

mi~, bundan sonra çıkan 
~iddetli bora aftHı;l:ırı kır
ını~, Tr:ıru\ ay mUnakalfi
tı bir müddet dunnu:ıtur. 
Diin crere lzmirde ~0,50 

t'.' 

<le hafif IJir zelzele olmuş-
tur. 

Japonyanm geniş haı e
~atı devam ediyor 
Roma ~ij lR<1dyo) -

Japonların Çindeki geniş 
harekfltt de,·am etm&k

tedir. 

Almanya~a 
Arıkura 25 .A.AJ -

Almanyada ev kadınla

rına bundan büyle ha va 
gazi ve8ik:ı ile vcrilccc·k· 
tir. 

!:ıyı ıas2,_; 

'l=-~_aı_©J--..;;;.y_© ___ I Hükômet Konağı inşaaft 
Midyat Ma!müdürlügün*' 

A - .Eksiltmeye ko0.u 
lan iş Mardin vil!iyrti }lıd· 
vat kazası hükumet. 1;o· 

;ıağı ikmali inşantı o1ll~ 
muh:ınıınen l>edeli kr~ı 
ımıcilıiı·ce 37500 liradır· 

B - Bu in~aatın pıroY'• 
keşifrıame, :artnnmc ,e 
muka \•eleııaıne~i. iu~ııııt 

· ·r fi· fenni ~artnamesi: ke~ı , . 
at eed \'elleri ve nıuteııllı 
kati Manlin Nafia modii.r; 
lügünlle ve )lidy:ıt M~ 
müdürlücrüııdeıı n·örnıeuı· 

b b 
lir: g 

U - Bu in~aat 18/!J/93· 
tarihinden itil>:ıren 15 gil 11 

uıüdcletlc kapalı zarf ust1: 
liıe el.;:~iltmeye konuııııu· 
olup ihalesi 4/10/939 çıır 
şaıuba günü saat 15 dl' 
Mardin Vilft veti :Midyst 
kazası .Mal~üdürliigüııdC 
v:ıpılacıtktır. • r 
D - Ek::-ıiltme kapalı ıs 

usuliledir. 
E - Muvakkat tcmill~t 

mikdarı ~812 lira 50 ~u· 
ru:;;tur. . g 

F - 1stckliler<.len 9.3 
vılı ticaret odası v<•sik:t~1 

88,çl."a Hudur1unt1a ~·c Nafia miidürlügiinde
0 

1\ U U bu iş için ehliyet vcsiktı51 

ğ'ram. almaları lflzımdır. 

Alman· ta~aşşüdü ;1- ---; ___ 
2
_
6 28~30 ~ 

Vilayet Daimi 
Ankara 25 (ı\. A.r

Belçika hududunda Al
manların a~ker1 talrn~şü

d:.ıtı git tikçe faılalaşıııak
tadır. 

Huduttaki ~Phirler tah
liye Pdilmektedir. Balk 
şa~kın uir telaş içindedir. 

Yitik 
Si \'erek itla<li~inin 4 üıı

cü sııııfından 3:33 - 334 
ders vılında aldıı~ıııı ta::; • h 

dikoameıni z:ıyi ııttim ye-
nisini çıkaı tncagıından es
kisinin hükmü olmadığını 
ilfüı ederim. 

Derik Husu t i<la.rc tahsildarı 
ınlilğ:ı Siverek idadisi 

salıik talclıcsioden Bekir oğlu 
~lclınıet 13aşaran 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 
Ulus ~esi Matbaasında 

basılınştıır. 

Encümeninden 
:;;arkan kasrı deresi, 

0·:.ı.rben şak kettin ma rrarn-ı-, e 
sı, ı;-imalen mağaratulkub. 
le cenuLcn umumi dere 
ile n11h<lut. 

Sarı mağarası : şarkan 
büyük mağara, garLcn 
kuble mağ:1rası ~inıalen 
yol cenuiJeH dere ile mah
dut. 

Kasrı: :;;arkan ı:>arı ma
ğarası deresi g-arbt•n yol 
şimaleu dereye giden yol 
cenubeıı sarı m:ı~anısı ile 
mahdut. 

Kuble:şarkan şos~ yo
lu garben kasrı mairan.ısı 

/"'! 

şiıııalen yol cenubcn kasrı 
deresi ile mahdut büyük 

Resmi ve hususi 

İlan tarifemiz 
Kağıt buhranı yiizilll 

den gazetemizi iki sa)'' 
fe çıkar!llak zarureti k41' 
şısında kaldığımııd:ıP 

gelecek ilanların hepisi· 
ııi O'azeteve sıiS-dırm:ı" M • ö 

için küçük puntu harfJer 
kullanmak mecburiye· 
tinde bulunuyoruz. 

13u vaziyett' göre 'fe~ 
rini evvel iptidasındaJl 

itibaren resmi ilauJarıı:ı 

t1ı:k sütun olarak santi· 
uıin<len (:?5) \'C hususi 
ilfiıılarm beher keliuıo

sinden ~ 4) kuruş aıınıı· 

caktır. 

m:ığ'ara adıudaki taş ocak- lil•-•--•-•"" 
larıuın kati ihale tarihin-
den 31/5/U43 tarihine 
kadar olan i~lotrne rusa
tiyeleri açık artırmaya çı
karılmıştır. Büyük mağa
ranın mu\·akkat teminat 
miktarı beş lira 62 kuruş 
kuble mağ3rasrnm 15 lira 
Şak.~ıtiu 4 lira 50 kurui 

k:.ısrıııın 1 lira 87 kuru~ 
~:t rı ınağarasıııııı 5 Jir~ 
ü2 kuru5tur. Kati ihalelC'1 

3/ l O/ü39 Salı giinil sa~'. 
16 da ~1ardin Daimi EocU 
mence yapılacaktır. 1'tı· 
lipleriıı müracaatları iJ{Ltl 

olunur. 
26·28-30·3 


