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Ha ay s esinde 
anlaşmaya varıldı 
Türkiye ile fransa manUası altınUa~i topraklarUa huUuU 
Ye iyi komşuluk münase~etleri ile Türti~e, fransa ve Su
ıiye teşriki mesaisi hususun~a 6 ay müddetle meri ~ir 

1 

deklarasyon imzalaniyor Türk- lran huUuU öz Türk yurdu 
Paris 1 (A. A.) -

liavas bildiriyor: 
nu1nın ve Hatayda 
bulunacak l'ürk ve 

l\irkive ile Fran-
sa · 

nrasında vapıl-

~oınisvonu güzel Antakya 
Fransız kuvvetleı i- Iran hey~ti Trab- ı-------------
nin ınuvcudunun 

nıakt· 1 ., .. ) a onn n1uza- nıüsavi olarak tes- zona hareket etti Ankara - Paris 
bit eden bir proto- Erzurunı 1 A.A. -~:reler bu suretle 

ır anlaşınnva va-
ı·ıln11şt ır: ., 

1<01, Trahzonda ıopıa- konuşmaları 
4 - rfürkiye ile nacak olan Türk -

Fransa mandası al - İran hudut kon1is -
l - İki tarClf ara- tındnki top.r,~klarda 1 yonu, İran delege- Paris Büyük Elçimizle Bo

Stnda dostluk nnı- hudut ": ıyı konı-. )eri dün şehrİnıİze ne arasındaki müzakereler 
nhedesi akdi, ~ulu~. nı~ınrısebetlen gelınişler "e bugün 

1 .. 2 - Hataytn dahi- ılc Turk~ye, Fraı:s~ ,rrnbzonn gitn1 iş-
1 

tam bir itilaf la neticelendi 
1 

ve harici en1- ve Surıye teşrıkı )erdir. ' Paris ı (A. A.) - j neticelenıniştir. 
~iyetinin Türkiye n1esaisi hususunda Büyük elçinıizle Ha- Bu gün bur~da 

ransa blrnfından bir deklarasyona San nehrin feyezam ricive Nazırı Bone bu nıesde üzerİnlie 
11'Öştereken tcınini nıuncar olnıuştur. Hankeo ı A. A. - ar a~ında Hatay ıne- sef irin1iz ile Bone-
lıususunda bir :ıske- ı Bu deklarasyon U Sarı nehrjn feyeza- selesi üzerinde ge- nin matbuata be· 
ti <ınlnşın<l, ay nıüddetle tenH.\it 111 Japon harekatını çen ınüzakereler her yanatta bulunnıa-

3 - ~lezkür anlaş- edilebilecektir. sekteve uğratnıış- noktada tan1 bir iti- , lan beklennıekte-
tır. ., 1 laf ile kati surette __ d_ir_. _____ _ 

Türk - Fransız askeri 1 

anlaşmasının 
İmzası bugün bekleniyor 
Antakva 1 A.A. _ ' nüz talin1at gelnıe

~u gün imzası bek- ' digi için ~ııza lan
enen Erktın1harbi- ınaınıştır. Fakat bu 
Yeler anlaşnıası Ge- gün inıza edilnıesj 
llerat Hutzinge he- 1 bekleniyor. 

~·~· · ·· ~····r 

Etitürklerinin i 
en es~i yurUu : 

ls~en~erun . 



ULUS 8'1Sl 
sa -

fR@l<d)y©-- ŞEHİR ve 
İLÇE H©ıit?>~rD~ırümn~ 

il A JJ E R L t 1 il İ 

Onya ~ '! tPt 1 ~!.1 
(I.(~ ~--~_f(~~ 
dJr-:, -~zı~~d&: 

Ja 
Ingiliz-F ransız teklifini ~m"JE •• 

red etti 1 H©ıDke®VÜlfll<dJ~ 
Ank:mı 1 (Radyo) . cegi tesbit edilnıiş- 1 Bir toplantı 
'fokyo - kabul t ir. Bu kar< r1.lcİogiliz DH

1 
Tarih

1 
Edebiyat kolu iki yılhk 

edilen bir kararda ve Fransız tarafından 
Fnııısız tarafından Çine yapılan yardı · .. . _pro~ramı tesbit elti 
yapılan teklifler rad 11110 dostluğa 111uğa- Oz dıl uzernıde konuşmalar yapıldı 

ediln1İştir. Japonyn- yı1· olduğu zikir edil- Halkcvimizin Dil, ı 1, => saat süren 

nın Çi ı nr ızisinde n1ektedir. 1 Tarih ve Edebiyat ko- hu toplantı da komite-
serbest hart ket ede- lu dün saat 1:;,5 ta ye- 11in iki yıllık proğramı 

ni Halkevi binasında 

1 
bir toplantı yapmış, top- üzerinde konuşmalar 

lspanya Harbı 
y2pılmış ve her şey-

den önce Mardinde öz 
dilin yayılması husu

sunda Halkevine dü
şen ödevlerin yap1lma
sı ve halkın alAkalan
dırılması neticesine va
rılmıştır. 

Garp cephesindeki büyük 
bir taarruz püskürtüldü 

Barselon: i\1udnfaa 
Nezaretinin nesir et-. 
ti !2' İ bir vasi ka vn .... -' 

göre ğ·a rp cephe-
sındeki dü::;men tn
aruzları <reri püs-

~ 

kürtülnıüş lir. 

Frankistleı· Sao-
dur nnnta kasında 

yaptıkları taaruz
h1 rda <la nıu vaffa k ' 
olnmHlllJŞ(ardtr. Dil. Tarih, Edclılyal kolu Bnşkanı 

ı ve Ortaokul Direktörü 
Knsb' on cephe- o. lbrnhinı Bilgen 

sinde bir knsaba Iantıya yeni İlbay B. 
Cüınuriyetciler tan;- l öm~r ~evad ü~m?nden
findan işğ·a) edinıiş, de ıştırtik etmıştır. 

Konuşmalar sonun
da İlbayımız Bay Ce
vad Ökmen Halkcvlc
rinden beklenen ödev
lere işaret ederek ye
ni çalışma yolunda çok 
önemli diriktifler ver
miştir. 

düşınen çekilerek 
ölüler b1rakn1ıştır. Seçme Haberler 1 

Bütün Vilayetlerde Hatay ve Suriye 
Metbuat Bürosu 

Açılacak 
Kağaşahk devam ediyor 

Telef on irtibatı 
Aukaradan bildirildi

ginc göre Suı i~ e, Irak ve 
.Mısırı Hatay yollyla nıe rn-f{udus da karğa

şnlıldar devnn1 et-
111ektedir. Ynf a da 

hcızı hadiseler oln1uş, 
iki yahudi yaralan
ınıştır. 

İ çba kan hk Her Icketinıize bağlayacak o-

\ ,. l . ı lan telefon hattının iıı:-ıaatı 
ıJa yette nrc.r nlel- bitirilmi\'tir. Suriye m

0

an-
bua t bürosu ı hdası- da ter lıükfıınetten cevap 

Sayı 966 -

incelemeler: 

TIMUR GÜRGAN 
İnceleyen 

Zeki Teoaa•• 

(Ş ere fet tin A.llai D 

eıerinlien aluımıştır. ) 

Timurun Savaşları 
-5-

1371: IJarzcm ~·cni<lell 

azınıı~tı. Ilarzcıııi aldı, uıer· 

kPzitıi yaktı, halkllH Se· 

merkanta yerleştirdi. 

13i4: Tataristan HaPl 
toktamış kerıdiııi han y:ı· 
pan Tiınurlengc azıdı · 
'l'imur bunun üzerine yU· 
rüdü. Gabi çöliiuiin kU· 
zayında iki onlu karşı· 

!aştı. Tiınurun Pirim de 
<li~i İmam Berke: Dua 
etti. Yer<len tıir avuç top· 
rak alıp düşmaaa attı: 

- Yürü ileri zafer se 
nindir. Dedi Sa ,·aş b:ıŞ 

ladı. Düşman yenildi. 'fok· 
lamı~ kafkasyaya kaçtı· 

Timur ordusuna Vol· 
ga kıyılarında bir ~öleJl 
verdi. Scmerkantta döndil· 
1376: Trakı aldı. sul· 

tan Ahmet Cchiyir kaY
tı. Bağ"dat Tiınurun oldll· 
Burudan Erınenistaııa gi 
rildi. 

13i8: Tataristan baP1 

toktauıış gene azıdı. fi 
murlenk 400,000 kişililt 
onlusile Husyaya girdi· 

Sibirya ve l\foskO' a.· 
yı aldı. Macaristarıa or· 
dular yolladı. Sonra ke· 
~e <löndü. Oğlu Sahrnb1 

Y cli:.ı hd yaptı. 

1382: Hindistana gide· 
rek merkezi Dehliyc gir· 
di. G anj sahillcrind<' or· 
dusunıı dinlendirdi. 

-~onu Var-

Polonya -~eKoslonkya 
na karar vern1istir. gelir gelmPz hat kunu~-
y 1 l b .. - . v· maya açılacaktır. ı----------/ a <ınt a utun ı-

Ja yetlerde n1<"'tbun t 1 M K ~ • ' 
bürosu teşkiltıti vü- ısu auınesı 
cuda cretirilecektir. 

Müzakereleri 
Barselon - Gaze- zu4bahıs etn1ekte- 0 .Mısırda Dördüncü Mah-

te)er Polonyanın dirler. Bir çok Po Gazete kdgıdları ı mut k<1binesinin t<•şekkü-
ç 1 1 ı · ı 1 · ı 1 · Ç l hitanbuldaki (l'azete \'C Hine dair K!alııı mektubu 

'.:' <OS a VCl <ya 1 e Orrya a 1 e erı a {OS- 1 l ~ ~ dl'trırıııı parlfüncrıtoıla ukunmu,,. .. ·tnr. .., .. . mecmua arın rnJı • 

Yurtdaş! 

Yerli malını ya~" 

run gibi sev,, 
ya ptıgı nıuza kere le- la va kyayı terk ettık- 1 geçrn seneki miktar üze- Kalıinc beş düsturi ,beş 
ri chtn1n1iyetle ınev- leri bil<lirilıuektedir ·~ riuclen tevzii hcy't•ti reki- s:ı<li ile üç miistekil aza- , ________ .../_ 

lece karnrlaştırıluııştır. dan müri!kkeptir. 



... layfa 3 
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~ 1 

rl .____ Y_u_r_tt_an_H_a_b_er_le_r __ I' Trahomdan satin f- Garfü Vak'alar 
..._ 

Vattından evvel Bigaya 
Doğumlarda Cinsiyetin dolu yağdı 

[gede sıcattan 
bir amele öl~ü 

Bilhas-sa .kara si· 
neklerden kaçın 
ve onu yaşatma 

rolü 
lngilterede Durhamcle 

VaktınıJan ('Ok evvel ve 
ga -s 
L· Yet cılız olarak doğan 
ır ''ocuk .. ı ·· :.- ·. guıı erce suren 

llıij . 
t Cadelnden sonra kur-

l'ı·u honı bulc.sıcı . 
B ...., · · t bir hastalıktır ken-ura; a ırı ane- İzn1irde sıcaklar 

li ve çok nıiktarda b' d b". ~ .dl t dini ve ;ocukJarını 
d ı d - .. - ır en ıı e şı c e - koru care olcaı·ak o u uşnıustur . . # 

I{ .., 'ftJ' ... · · lenııııs, üç günden sık 5ık e1Jeri111' .sa-a r<J"J çı ı O'I ova- · 
ö b 1 b ·ı 1 ı· sındaki bostanlar, ' erı (ayanı n1nı )11· , buııla yıka kendi 

nohucllar ve sair hu- hale gelnıiştir. Sı- n1endil ve havlunu 

-
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PİYASA-
Cinsi l Kilosu 

-Kr. Sn. 

4 
~ 50 

1 
bubat haylı bozul- ~aldar~n t~s~.rif_~ Nü kulbn çoculdc:1rı11a ı 
nıu~, bora bir çok f us dau-esı oııunde 1 kullannıa kirh eli.

b.cs Pamuklara sarılarak ı a ğa.çla n devi rıniş- bir kadın bayıl n11ş. ni kendi gözüne ve 
. lenen çocuk simdi elek- B 1 l · tır Ba\•ın,Iıı·J ... d·1 çocuklarıııııı Q"o··z.le-tırik .. ' ':> •• 1 u ara( a Jır nıer- · ... ~'.\ c • 7 -

Ulnıu~ .,].. J)'f •• 
atı· \'ı o ıım te ı ı .\co:ııııı 

atını~tır. 

a· tedavısı gurmekte- . . 1 t M h t ı·i nA st1 ı-ıııe l)1' lh:1 ... -;::5.-., ır. İlk r~" 1 ~ kebi de vıldınnı \'U- SICd ( an l e nıe '" - .. :> CI 

da ı ,.,un er. c;ocu~a ı ... 1· ... 111ı'n<l....... l>ı·r <"'111~:>.le l\:ara sineklerdeı1 l:a_ ve~ ~lıkJa yalııız braııdi rnrak öldürn1üş ~ ür. ..-, " ~ .~ 
ra :•şler, bir kaç gün son- y nğan dolu, bir kar ölnıüştür. çın ev onu yaşatnıa j 

a, brarıdive su ve 
cı··k ~ ' tabakası ha lınde ve ' ~iu ~z .. karı~t~rmışlartlır. --------------------

-
:-J~ 

1:!3 
S:ı lrnn 4 .) 

._. llldı sut vcrılmektcdir. b~ş santın1 kalın- Çay~-3101-

Doktorlar çocuğ'un kız 
0lnıasının yaşamasının te
llıin ettio'ini üldia etınek-t I') 

edirlur. 

Evlenmek için 
bir usul 

F' 
d 1. elenıcııkte evlenecek 
eık 

la b anlılar tuhaf Lıir usu-
aş vururlar: 

Evıeı k . 
k ıme · ıstevcn gcnı· 1 ena · . ~ ) ' 
Ilı k ~sınc eş olarak sc<;· / 
<:a~ ıstedigi kızın kapısıııı 

ar \ 'P siO' . . t 

lığındadır. K ıı ru iitiiiil ı ~5 ı-

Kızılcahamamda ı . n ~ ra . 
'K '·I '· T ~ı · ı. · inşaat Usta e San at ıne~teplerıne 

1 \:l~nıez -/ :-22 = 
Hal 4.) 

ı:e~ıil -=-=135 I = 
:--ııçıık 45 

Uf8K 1~ eıı u~esı alınaacak tale~anin ta~ul şartları !~m.-----
UlUS SESİ l(1zdcahanHu11 - ı 

YClğınura ihtiyac ' 
çok fazla lcışın ı~t ır. 

~1ezruat henı<·n 

.Madde: l , 

A - Türk ulaıak t 
B - <in üç ya~m

Jan kii~iik < >n yedi ya~ın-henıen kunın1a k 
tehlikesi içindedir. f dan IJiiy~k ol~ıauıak _ 

C - l'.ın az :> ı:-ı

nıflı bir ilk okuldan Dip-

günü Ma<linde Gazipa~a 1 

ilk okulunda Türkı;ı~, ht.:· 

!'ap IIenılcsP, E~ya, H.e
siın derslt:rinden )' <ıJ.ııla
caktir. 

ABONE ve İLAN 
Şartları 

--·-·-A boııe Şartları 

'R--------ı--.----· 
Bu Okullara Leyli iic- / Aylığı f.;; 

rı>tl i \'C ııi hn rı o hım k talc- ~ -ister oarası ı çın :ı eş / 
rı • Bu hal ev ka<lınırıın 
ı:i~~~· dikkatini celbeder. ' Bir kereste fahri· 
isl.{> eı lla!a tekrar ateş kası kuruluyor 

!omu alını:;. olmak be ue alınır. 1 
(' - ::::ıhlıatı san-

Karabü te 

lir rse, Ya içeri davet edi-
k ' Yahucı ateş verilerek Zafranbolu-Kara-

at tah~ilinc eh <'I i:;;li olıııak Leyli iicreti (l GO) lira-
Xadde: 2 - Talipler aşa dır. L ·yli iicretli ve nehari 
ğıda yazılı enak ve 'e:;i- mektcbr girmek i~tcyeıılcr 

- - - ·~ 

Altı .:\ Ylırrı 450 800 . ~ 

npı ürtiiliir. biikte yeni bir kereste 

"-------------ı fabrikası tesisine karar 
kalarla u:ürar~rnt c>dı•cek- doğ'rıwa ~imdiden Ank:ıra Sencli~i 
!erdir. da: Anlrnra İıışaat Csta ve 1' ___ 

0
_.. _____ _ 

-------
800 1500 

Yurddaş! 
verilmiş. bir limilet şir-
keti l.m iş jçin Hizım 
gelen makine 'e tesisa
tı getirmiştir. Kereste 
fabrikasın•n yakında fa
aliyete geçirilmesi içio 
çalışılmaktadır. 

A - İn:--aat tıf:ta ' '<'Va I>iynrhakı~ .::3.mat ınekt •bi IL~N ŞARTLARI :· 
."':mat okulı;ııdan h:rngi~i- Direktörlii.ıdcrinc rııüra('a. ı· İlanın hener satırından 

lürk evinin şe
t~fli ananesi kiler
dıt 

rıe ~·irmek ieteniluigi t:.ıs-1' at etmclen lazımdır. (10) Kuruş alınır. 
rilı edilmek şartilP Vilfıyet S 

11 
t d 

1 1 ~ .. 
1 . ı 1 rn urum an ~ıı - Jır.. · d makamına hıt:ı brn v<tzıl- t·· nn ııeşrın en mesu-

. . k . ur idaresiııdeki Fişlı>r, Jiyet kabul edilmez. ımş ıstıda vercct> ·tır. Sıhh:ıt heyetince <loldurul- r 
. B _ Beş sımflı ilk 1 muş. surctile t~sbit edile- Günü geçen nushalar 

Kaşta okul şahadctııanıcsi veya ilk cektır. (10) kuruştur . 
okulların f..ıvkindeki ukul- ı 1 (( k .Maden aramaları imtihana ırirınezden ev. ava noz "'ava- larda okumuş vaya oku. ..... 

t10 ' 'eJ i, teııilen hel~l'lcri ik-
ş. ~ reçellerı', şişe Kaş-Maden araına makta lıulunmuş i. c, bu 

1 • ın!U edip Kültür it a:·esiııe 'Şc.. şu ) l cnstu"tzsu·· taı·afındaıı 1·n- okullardan aldığı tastikııa-
1 

. .
1 1 

1 ... rup arı o ına- verınc~·Pıı er, ımtı ı:uı ara J 

Yan b · Ç k celeıneler yapılan Mus· 
1 

me. kal.ıul edilmiyecPlderdir. suı b· ır ev, ocu - kar dağlarındaki l rom C - Nüfuz tezke-
ta.~ ır yuva kadar madenlerinin işletilme- rc.:ıi 

~sızclır. sinden vazgeçilmiştir. D - Aşı ra~oru 
Kazanın Hacloğlan kö~ E - Üç vasıkalık 

ta)' Bu güzel anane- yü cıvarındaki Mersin. Fatograf. 
izi yaşatahnı. tepede asfalt ve maden ı Madde: 3 hntihan1ar 25/-

""-.... kömürü izleri görülmüş- Ağustos /938 Cumarte~i _________________ , 
tür. 

Daha fazla malumat al
mak isteverılcr, :,;imdiden 
~laı din ~Kültür idaresine 
baş vurmaları lazımdır. 

Keyfiyf!t Han olunur. 

Yurddaş ! 
Kurduğ~ın1uz fab

r i k n la r \ · c Ya f) t ı (rı-
~ o 

n11z l)en iryollar hep 
ulusun biri ktirıne 
gücüne dayanır, bu 
gücü arttırına senin 
elindedir. 
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