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izBerlinde 
la, ~eti~~aya Alma.nyan~n ~avıti üzer!ne Çin _ Japon Aniaşması 

Derime gıttı . J H a • • • ~ı· ...... · ~ 
Stokholondan ayrılmadan öııce isveç \ apon 8r1CIJB 08Zlretının teu IDIDB gore 

Kıralı tarafından lrnbul ediiidi. 1 yapılan anlaşma ÜÇ maddeden İ~aretfü 
~i\ 11~<:lr~ 25 [A.A] -
~·ıfıa vckiliaıiz<lün 
~r1ine gelınİ!J' ir. 

\> J\l111an hükuıneti 
d:kil.i111izi Almanya 
tq. hır kaç gün k~.t 
t. ('&'a davet etn1iş
tr 

' 

ı~tink:ıya Stokho 
u dan ayrılın~d~n 
~~ce kır .. l tarafın 
ttll k<tbul eJil111İş · 
r. Bay Ali Çeti•kaya 

~~---------------------

Çin mahafili bu anlaşmanın kabul 
ediiecek bir mahiyette olmadığını 

bildiriyor 
Ankara ı4 [A.A] - ı üzerine sıkı bir kont

J~pon haricive neza- rol konuln1asıdır· · ., 
retinin bir ttbliğine 
göre J •ponlarla Ra
kope lsakar b;1ş ve
k•li şa ng Sf"Y udu ara
sında yapılan anlaş
n1a i'ç nıaddcden iba 
rettir. 

Bundan btıışka 37 ci 
Cin fırkasıda Pekin-• 
den. uzctklaşt11 ılaccı~-
tır. Çin n1ahaf alinin 
bu anl .·şma etr4lfinda 
bir fikir ileri sürmc
nıeklc beraber bu an 
l2şn1anıo i,. aokin hü-

1 
• d y İİ • 11. t Bunlardan biri Çin kiiıneti tarafından ka ,\ zmır e as uzum ııraca 1 Jııpon müna~ehelle- bul edilir nıahivette 

· <"1'k ( ·' Aj - - o-ö 1 · ı·ı·ni ihlal eden bir "' t; . ;\ra 24 n. - yaş uzu.n ö ne c•·n1ış olnıadıf,Ylnı söyledik-
du'lıı· üzüa1 ku ru ı llll ve hu ı11ün;1s beti·.: çok kinısf'lt>rin 11

' fi leri angh~ydan bil
ı~:ı ilk •llarnk lnğil- izmir lim::ınıııda bir edilnw İ. Diğeri' de dirilmektedir. 

t-ye iki hin ~~pe t ~;ren ya pılını ~•ır. k~nun~zir~ıi~ ~~ve. Papinğden verilen 

A b
• d dılnıes1, Uçuncusu de ı bir haberde .. "cınkin 

b •. ra ıstan a J •pon aleyhdarı tc- ! hükfınıeti büvük er-
tııııst· k ı h. d 't' , şekkü.llerle j pon).'a ı kani harbiv~ reisi 

1ni:ı ta simi aıev ın e n~ı ıngter ı h ı J ı ~ ey ıne 111ütevt ccı 1 nıuavini n1;halli çin 
ı\ YAPILDI ' meklt'p proğranıları nıahalli ile görüşmek 

hı ~karn 2& (A. \) - nın bütün şehiı·lerin- üzere dün gizlice ho-
cJ~ 'b' Uudun idan 5 · 11 de Fı l istinin tcıl<sin1i mitiuğleri ynpılnu~- pey i.stikametine git 

Uluuan arab.sta- alcyhinJe pt otesto tır. tiği bildirilnıektedir~ 



tULUS~, Sa~ 

Kemalizm Ruhu 
latw-c• (TJa• Spectater) lılecmwa ... tlaa: 

Yaz~n: Aom Landau 

(D6tily EXpre~s gazetesi- ı bu münasebetle Sabillanın 
ııin 18 Haziı a n 1937 u rihli bir şehit kızı ve Atc.ttiirk üR 
ııu ~basından:) Bı~ .gazete~1in ı maı;e , i evHluı olduğu1111, 
lstanbul •ıuha b:rı Sabıha t:H·vaı ecilik tahsilini Tiirki· 
Gökçenin tek başına bir ta~·- y ~-d-e ve Rusyadu yaptığını, 
yart içinde Dersim han~kA- son kürt i l'yanında gösteı·<li
tına işti r.llk ederek gayet sarp ği fedaktlrlıklar ve muv:ıf· 
bir dağa inerek kı rk kadar fakivetler dolavh,,ile en vük· 
ıillblı. Kürdü esir aldı~ını 1 sek· tayyareci. mada!y;sıuı 
ve htikfi111et ku\'\·etlerınP aldığın ı bildi ıiyor. 
tP.~lim ettiğini bildiriy<>r Y t> - Son-

------------------------------------------
Türk Petrol Fiatları 

.! Hazit an 1937 tarihii ''The lem esine Sl!kte \: urdurmakl:.ı. 
Financial Timu·' ıa7etesin- 1 itham ediliyorlar. Belediye 
deı :) 1 nin bu emri hükfımetin pet· 

1 

rol, benzin ve mahrukat ) a
ızmi ı den bildiriliyor: 

ğı üzerindeki \'ergiyi yüzde 
(;Socony Vacu,un","Sbell" 

ve "Stcaua Romana" şi rket

leriniıı Izınirdeki ube mü 
ürieri bugün polis 1 arafın-

50 nifbetinde indirmesı üze 
rine l üklimet merke;o.inden 
• lman talimat mucibince 

icra mevkiine konulmuştur. 

dan nezaret altına ahamış- Anlt.aradan alman haberlere 
lar, fakat bilibaı e mahke- naz~ran or.oıda da petrol 
meye tevdi edilmek üzere 1 şirketlerinin şube müdürleri 

1 1 T elğraf Haberleri Q 
Suriye Hariciye Nazırının 

Ka_rdeşinin evi önünde bir lonıbB 
patladı b:r kaç çocuk ağır suret~e 

) aralandı 
1 

[ ] '
1 ' An'< ·ara 2ı \.r\ - 1 Çf)k çocuk ;lğtr stı 

H i le p te Suriye lı 1ri te var:• la n ıı ış ı ·. , 
· ı · ı s··· k · s h .. d ı• cıye n~ztrı nın )trnt ("' ... ll • .. s . ıı ı ı ,, !'ti 

1 

ri nin evinin krlpısı ö- ıua nla r ta r·ı fınJ~~ ' .,, 
nünde dün <tkşa ın bir y,1 pıldığı za nntd• 
bonıba patlann~ bir yor . 

Ammanda 
B•r Arap bankası direktörünün evirıd1 

bir nıühimmat deposu bulundu 
[ ] 

1 1 ' 1 , .ı~ Aı . kHra 2 ı A A - 1 n1cy( a n ·t çı carı Jİ 
A:nnıandH bir ar~p b:•nka kapann1ıŞ1 ., 
bankasının direktörü rekı ör hudud h:•' J 
evinde bir bo:nb ı ve , edilm:ş. n1u ı v ı 1 

tnühiının• t depo · U 1 tevkif c·Jil. niştir· 

mu1akkaten ~ e .·Lest bırakıl- I htiküınet makamlarının pet- ç · H •• k A t • 
:ill§ları.iır rol fiyatlanuı indirmek hu- 1 ın u um e 1 o 

. . . . .. şuatmdaki emiılerhı e ıiayet- C b" ll k SO 00 
. Po~roı şı~."etl:nnıo mu- 1 Riılik göstermekle ith;mı edil 1 enu 1 opey mınta asına 1 1 

rl~rlen beıe~ıyen~n pet ~ oın mişlerdir. T ürkiye her t:.ıra- 1 d 8 f k ' . ·' taY 
yuzde 33 aısbetın<le fıyiit ! iında belediyeier nakıl vaaı- mevcu hı jf a asker ue otuz 
t.:ı- nzil ile satmaları emrine tsları•ın _d~rınasının ~o.ün_e Ö d d · 
1.:ar§ı mümanaat güste rmele 1 gcçm~k iÇın petrol bır ı ktı- yare g n er ı 
;.i dolaybile şebrin nizam mı riy<)I hır ve per:ıkende ı;atı ., ..... ı :ı~· 
bozmak ve mün:tk:tltı.tın iş depolnn t ~.:ıi s cuiyorbr . jı .\nka ra 24 [ A. A] - nuhi HopPy n11 11 

11 ' 

--------------------- .Lıpon <ıj 1nsı S . ıhg- sın~ yüz t ili hin 
11 

jl' 

D • H • f h ba nyadarı aldığı hir cudlu ·sek iz fu:."def' 
eDIZ avasına !Vill faÇ h."h~re a~fc? me_rke- 1 30 . ~ayyare go 

1 

Çocuklar z ı çın hukunıetı ce- 1 nııştır. 

.Ankara 24 ( A.Aj -
İzmir vilayetinin kur 
duğu kind~rhaynal
lardan ilki baz da-
gında nçılmı ,.e bu
ra ya elli çocuk gön -

Inğiliz Vapurları 
derilınişt ir. Ali Ağ·a ~· 

I . r ' rı1 :1t' çiftliğint ekine de ız- Ank~ r~ 24 A. A] -- ~ blukn sını y;:. r 1 

mirden ve civar ka- Bir çok İnıiliz va pur ve Ast uri li111aol:' \ 
z.;tfardan dt nİz h~ va- ı ıarı sor\ günlerde şi- n ~ girn1eğe 0111'' 

sına n1uhtaç çocu!<- ınali İ"'pa nya sula· fak l; ) , 11 uşlcırdır· 
lar ıö!1deriltcekt tr. 1 ı ındHk i nasyonalist 
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Dün Yapılan Maç 
Oyun r.o~ niizel ve heye:anlı ol~u 
2 YE K 1 2 İLE BERABERE 

1 AlDILAR 

=;=z- i7ZEF --fi77 zm 

GAZI ORTA MUALLiM MEKTHI 
Terbiye Enistütüsüne 

Alınacak Tal ebe 
1- Gazi Orta muallim !erine e-ireceklerin. 

mektehi Terlıiyc Enstitüı::il- 10/ .\ğuıto~/P37 S:.ıh 
nün: 'rıiıkçe - Edebi.' at -Pe- 1 ~ünü: Riyazi İlimler, T a bit 
rlcğoji, Tarih- Çoğrafya. Ta- İlimler şubelerine "irecek
bii İlimler-iş ve beden ter- leıiıs. 
biyc~i şubclerioc T<ılebe alı- 11/ Ağ·ustos /937 <;ar 
niicaktir. K:ibııl ~:.ırtları a.,a- şanıba günü: Pedegoji, He-f' umarte-i ~i·nü .,.C; ı himize 

CtoJ .. n Dıyarhrkir ..\) --por 
takımı ile !.:ehı iıııiı "fü:k 
Gtıcu,. spoı rulan <lün Ayin 

iiıre b:ıyrak ta ati mer:uıım 
icra edHdi, reoimler çekilııi. 1 !ıd-.dı r: den terlıiyesi .. wb~lerinc gi. 

l~k Gllcll Spor Kullllta 
~· '•tkanı Hilmi &ıyaas 
h 11\ci me, j{ iindeki spor s:ı
t as:ııdlıi husııst biı maç yı.1 p 
ll:ır \ e berabeı e kal lılar. 

lik Girnlerden t.eıi sab r i ~
t 1' b .. klenen bu maçı sey 
'fetı:ııek it;in binlerce lıah 
aktııırtan ev"el spor ulanı

lla 
tOplanmtştı. 

ll·ı ~Por Başkanımız Dişci 
· lıtııi Kı-·n1a" e,·:r 1· 1 ~-1· .. ,, , :J • ı.. 0 • J \1 l'l;A U 

~ lr<ıhat etmeled içiıı ge e 
"'ten biitiiıı . e' 1erleri tcıııiıı \: ııı· ~ w 

ı. ış, liizuıııu k•ıdar çadır 
~Ut(j 
Zırı llr~r .tk san dalyalar lıa-

a•ınıştı. 

ı- li~aut oıı yediye y·mıi k:ı 
•o alke, i B:..ndo:5u ve biraz. 
tıı.ı 'tn d:ı Ay:-po 'un kaıııyo 
b gr•lcti. Aıi·1. ıııis.,firle iıııiı 
·~rı ı 

~·<t ncvert takırrı. sahava 
f Yıldı•a . ·ı t • 
1111 rve SCjın·ıı>r ara 
Oııt arı o,;İddetle alkı~•andılar. 
~1' dakika soııra Mardin 
ki~ ~;k Güeu, takımı geldi 
le~·itı~ . kırmız lılar da kHle 

~ ışğ-aı ede. ek diz\ldilt"r. 

İia.!.' ~nu muteakib hfi.ı,eın 
t.t~... C:\ deı o, u c ıJarı or 
ı.·qer. • 
.. lllıı .-a.;ır.ırak rara :-ıtıldı. 
ttııSi . 0aş aııları arn ırıda 

C.'lu bir lıatırnsı olw;1k 

Halkin co~kırn heycc~nı 
içinılc oyun.., b .. şlaııdi, ilk 
okın ~1ardi" geııçlP.ri tara
f.ııd •11 yapıldı. 8adrinin çek
tiği sıkı bir :;utu kaleci gü· 
zel bir plonjonla kurtardı. 
.. \yspor takımı oyunun ha· 
kimi~ etiııi ele al:ı raıc çok 
~eı;meden Ceı.mi ~1aı clill ka 
ıe~ine ilk golu attı. 

Bu gol üı.eriııe siyah kır
mızılilar hart>kete geçti, sıkı 
akınlar yapmağ"a başladıl<1.r. 

Kaptan Cc• il Alkan mü
dafaadan mühHcimliğe ge
çiyor, yerini lbrab m Ay- 1 
dıner işğal ediyo··du. Ayspı>r-' 
dan Cezmi ve Necatinin 
koınineıonları Mardin mii
dafaaıını müşkül Yaıiyette 
bırakıyordu. 

İkinci baftayımda hfardiıı 
ukımı kendi kendini top
lamı .. , düığün akııılar yap-

.. t .. , "''Ulı~·· (•~- :ı 41 m»ga. :u .. l<l ')'ıı. ıçu1ı .. ,. •• 

kan ve Sadrirıi~ akınları sı
ra~ında beraberlik golıı atıl· 
dı ve hıılk ıarafındaıı alkı~· 
lttnılı. Aradan on dakika ere 

~ 

çince Türk Güch:tün ~ol içi 
Ya\'UZ ~antradaıı kaptıP;ı 

ı topu yıldırım gibi sahaya 
iterek müdafileri atlattıktan 
sorıra ikinci ga1ılıiyet sayı
sını attı. Ay por bu gol 
\lzcriııe iyi oyııamağa baş
hıdı, Cezuıi ikitJci beraberlik 
r;oluııu attı. 

Oyun çok heycrorılı bir 
'iekle 1?irıniş 1 i. Her iki t:uaf
ta g~Jibıyeıi t-lde etmek 
iı;in canla başlh çalışiyorJu. 
Fakat iki tarafın da ınüha
c!ıııleri:ıiu ak.ıı'r.rı cıkiın k~J. 

dı, düJük çalarak oyuna ııi· 

hiılyet 'eıilili. lpaa7 

- ~ TUrl<iy(' Cumhuriyl'ti receklttıirı. 

v~tanclaşı olmak (Yabaııcı Daha fazla m:.ıltlınat a.l
t..'llet>e Kültiir Bakanlığmın mak i~ıiyenler Mantin Ktil
ınüsaa<le"ilc kabul olunur ) tür Di cktörliigiiııe müracaa 

Üğr~tmcn okulu veya etmeleıi Itmmdır. 
olğunluk diplomasıuı haiz 
Liıe mezunu olmak . 

Yirıni beş y:ışınoan bü
yük olmıumık. 

Sôiğlanı ve sıhb:.tlı ol· 
mak . Pepelik, Kekelemek, 
ama Sıcğırhk , ~a~ık lık. topal 
lık çolaklık , kamhurluk ~ibi 
uzvi kusur.ar!». Trahum, Ve 

~ rem, Sari ' e nıiizmin has. 
talıklardıın saliuı olmak. 

Erkekler için: Askeı lik 
ödevini yapmış vt ya tam 
ehliyetnameyi haiz olmak 

A - Mii~abaka. veya SPÇ

nıe smav)arında ba~arı ıös

ter•ek. 
t. ~lhaplar Şu Gblar•e 

Yapılacakbr 

! - 9/ Ağıı:-tcu/937 Pa 
ıarte! si ıiinü: Türkçe· Ede. 
bı:v·•t, Tarih Çoo-r:ifva s1ıhe-

• ~ w ~ 

Evhf ~airesin~en 
Ekalliyet vakıfl:ırındao 

llardia vilay('t merkezinde 
bulunan Kildani Takfı•ID 

te' liyyt-tiııe eski heki;i tah· 
sildarı Rezzuk namzet. gös 
ter ıl ıı ıiştir. 2762 sayılı yeni 
vak ıflar kaııununun müte
\•elli tayiı ıi ıı e ciair olan ta
liıııatrıameniıı (3) üncü med
desi uyarınra imtihanının 

icrası için l5 giin müddetle 

ve bu mlidJet içinde talip
lerin vakıflar direktörlüiüne 
nıürac atları, 30/Temnrnz/ 
9:i8 cuma. giiniine kad<1.r ko 
nıi=-yona gelıneleı i ilan olunur. 

17/21//26 

ÇOCUK BAKiMi KİTABI 
Kızılay Ceıniyeıi tarafı ndan baı:.tırtlan ve doğuştan iki 

y~ına kadarki bebeklere nasıl bitkıl2tağını öğreten yav
ruhırımız adlı kitap s~ışa çıkarılmıştır. 

Nefis vP parlak bir kağıt üzerine roukli bir smette ba
sılmış olan bu kit:ıpta: Yeııi do~ .• n ya vruy:ı. annenin siit. 
n~rme tarzı. Bt!beği• gııfaları. Yemek ve uyku zamarıJarı, 
Yatitk odası, Btrlleri, Gcyeceklcıi, Bebeği geyılirme tarzla.. 
rı, Di~leri, Çocuk bast;.. lıkları, uul:ı:ııcı ha:>talıklardan ko
ruıım<l yolları, Bebeğe yaptırılacak hareketler, oyunlar, 
itiyaıhlrı, amıe ve babanın çocu{i;a verecekleri terbiye ve 
daha bir çok buı;ııslar hakkında. bol resimle mufass~l ma
ınmat vardır. 

Bu kitaptan edinmek isteyenlerin bedeli olin bir lirayi 
Ankarada Kızılay Geııel Mnkezine göndermt-leri \'C ad. 
re~1e: ini okunaklı olııır~k hildirıneleri lftzımdır . 

1stanbıılıfa ycui postahane ci, :wııda K11.ılay satı~ de
posunda ve kitapcılarda Sl4tılıuaktadır. 
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Terzı ıl a ı: az 1ar Ayakın 

ı B y lara : .. UJde 

Bu ker 0 Şeyullab mahullesinde (10) numarada 
açtığım Biçki, JJikt, ve N~kış E\·i nemı altındaki 
Ter:zihanemde gayet ucuz son nıetod her hrlü 

E 
• 

esı 

jJ•• ••••••••••••••••• ··~ 
: iDAREffANESl : 
: Eski Halkcvl aı Jti Huaai Daire : 
• • 
: Telğr~f dresl _ : 
: Mardinde <Ulus SESi» • • • • I 
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Ev Kaduu! 
B >I çilek •ue, i n;n 1 rt · l \ e şu np 

yap ıwğı ih.,ıal t-tti,1 ><ı ·ı ,. ş ıe tıh. \'-

sin1ini k~1 ·ırıııa ! 

Ev kadın1_ 
T usarrura riayetin ilk şartı, hir kiler ~al.ıibi 

olmaktır. 
Kilert,İZ ev, he r z G\ cı:r. 
Ku \'\'etli ve ucuz gı la l\eçel 'e şuı uptur. 

• mod~l ti2 e indera Rop, Manto, Tayyur, Trovokar, 
Gelinlik 'e i · ç maşırl rı, el i teri dikilir. Nnkış. 

8 
. apalite metlf, sun'i çiçek, yağ'lı b8ya resinı işleri ~ ~ 
~ yapılır. Arzu edenlere ayrıc meted üzerinden ~ 
• Biçki ve Diki Ye diğer işlertl ~österilir. Tefrif 
~ edecek mü~terilerimin iter hzıliie me111ntiı kala

caklfırı ümidindeyım . 

• • &........ ~ .................... : 
J Kurun gazetesi 

100paraya 1 
t 
(• .. 

~ 1 K RlJ r - e~ki adı V Al{IT] sayı ını fi 
:. 100 parn) a c·ndirdi. Bununhı berab ;, a . - t 

lcı1(.ht!?ın11z t·ski büyük h' 1cn ini nnıhc.fiı- t 
za ctnıd,.ttdir. Heı· :•tıcıdan bu fiy~ıta 

•' :~lıı:!?.bil( ceği gibi 2_,·lıgı lifi. üç aylığ ı 300 41 

altı nyhğı fiO, yıllığı 1050 kuru _a da abu- (G!l na yazılır. lstanbul gcızetesi okuyanlara 
•} tavsiye edt riz. ( 
•>. 

Yurt 
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Yazı Mal<in asının 

. t', 
ye .1.1 {.e: 

Makina ul na i is ey 
erme Haby" ter 
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ı >-ır d"" ünnıea-
efm !idirl•"' 


