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B ş a anımız izmirden 
Ankar ya döndüler 
lntara lstasyonun~a vetill~r, me~usıar Fı· ı istı· n -1 n 
Ye hla~alıt ~ir ~alt tütlesı tarafın~an T k . . k 

1 hrşılan~ılar a sımıne. arşı yapı an 
Arap vahdetı konfransı Şamda 

TOPLANDI 
Ankara ü (A.A) - ; rak, Lübnan, ~lısır 

Fılistinin taksiınine ve sarki Erdün n1ü-• 
karşı Arap vahdeti nıessillerinin iştirdki-
konfransı Filistin, 1- leŞanıda topJanrnıştır. 

Italya ve Almanya 
Akdenizkonfransına!iştirak etmiyorlar 

Ankara 9 (A.A) - 1 ve Akdeniz en1niveti 
" of 

ltalya ve Alınanya nıeselesinde Londra 
Akdeniz konfransına Ademi müdahele ko
iştinik ctn1eyece.kle-

1 
n1itesinde görüşülme 

ri ceva hını vern11şler : sini tt:klif etnıişlcrdir. 

Çin Hariciye Nazırı 
1 Başb-. .. kan ı. lnönli Çindeki dipiomatik heyetlere birer 
~ - nota verdı 
~ l\nkanl u f A. r\] - la~alık bir halk küt- Ankara~ 9 ( A.AJ - hava kuv\'etlerinin 
<ışhakan lsnıet Inö- lesı tarafından kar- Çin hariciye n~zırı Japongenlilerine kar 

~.~ 1 ı ı <l Çindeki d plon1atik sı nıukubil tedbirler 
'4 znıirden Ankn- şı annllŞ ar ır. · 

~ y K l hevetlerc b i r nota alacağını ve bu se-
. t(\Yn dönınüsler. İs- una:ı ıra 1 vererak Japon ahi~- hepten bertaraf dev-

bSYonda vd;illeı- me 1 Ankara U ( A.A) - k~sı dolnyisile Ç1n (etler gemilerinin Ja-
t'llslar, vekaletler, ile 1 ~ur~~H1 _kır:lı !'~ şrır- yisi.ıe baş vt kıhmize 1 pon genıileri yanın~a 
~··~Menler, vali, E.n- kı l~r<lu.ı b ıı•rı, kar tazıye<le bulunmuş- \ <l~rıı~a~alamıı bıl 

1
J'et nıüdürü ve ka- dt'şi nin ölüınü dola- 1 lar<lır. dınınştır. 



Sayta 2 (ULUS SESi) Say1:726 --E5+ 

Tarih Konğresi 
Yar;an: Falih Rıfkl Atay 

(tll.ıKtlDEN) 

Geçen gün Dolm:thahçe 
:ırayıuda ~ eui tarih konğ

rt'si hazırlıklarını görmeğc 

gittim. Bu P-ylul aymtla ls 
t-ınlıula dün) ;mın hC'r taıa

fındaa birçok sa~ ılı alimler 
gt:>IPrrk ve yeni 1 lirk tefek 
kur \"C tetkiki ile. bıuada. 
~akından tı>ıııasa gire~cktir. 

Atatürkün : vtiksek rehberli
ği 'e teşkili altıııda çnlı an 
cemi) f~t azaları, yıllaı danbP.· 
ı i. umumi tarihte· ilmi ha
kıkatl:ırın zafer bulmasına 

,·e onun şu Yeya bu ıniJlct 

~u 'cy:ı bu kıta, .. ıı veya 
bu medeniyet kitine• ve a
lC'yhinı• bir ta} ... ıın butlaıılar

d:ıı ı t :ı ,.fİ\ · nHlme~i nç ça · 
lıro:JllaktadırJ,ır. r mmııi terih 
bilha ..,r, .aı k dünyn ... ı vo 
rn lnı~ta, 'flirklıik alcıyhiııf• 

:Jsırlarra talıı if ulilıniştir. 

Bir zamanlar din <lii mauh
!.!1 ve daha sonra bu din 
dllşmanh[iına karışan em
peryaıist ihtira lar, yalınız 
türklügti, bil tün hak 'e şe
reflerinden teerid ctmeğe 

drğil, onun derisiııc ~eni bir 
boya vurmağa cec::aı ~t ede
cel· kadar ileri gitıil ı-. Henk
li ,.ı; barbar Türk tdakki i 
Usmanlı g~fleti içinde ve 
tercüm~ yolu ile. Tiirk mek
tPpln.i.ne kndar girmi')tir. 

YeraJt1 :ıra tırm:ılarınm 

ve Jl rustü tetkiklerinin :ı,. 

dun ha ma haykırarak tek
zip ettiği bu haksızlığa i -
,·nn eden mm \ (• trftlkkiir 
" 
adamları genC' garptr 1uhur 
f'tti. Hatta hu is~ an. nı;:ınaıı 
it tiirkçülüğ'ü de\ rind~, orı

ların iddiaları diliıniY.c n:ık

leu('rck biz.dıl de t 'Ril ini gö . 
termi~ti. Kaynaklar elimizde 
olmadığı için, t~rih ile uğ
raşanlar sadece Osmanlı har 
nedanının destanınt yaınıak 

tizeıe övündük! ri için, bir 
'l'ürk crkeolojh;i oJınadığı 

için, asıl hak sahibinin f'C

si duyulmazdı ve :ırn ses, 
ı-eisimiı, · Türk kafasıuı p!a-

k:ılıkt:ııı çıkarak lıiir kılınca 

) :ı kadar, duyulnrn.ınıştır. 
Tiirk topraklarından ya. 

bnncı istiHlsım sökiip :ıtmak 
için l>azi hayır ~ahihlniniu 

k:ılrıııı dr~·il, fakcıt bizzat 
turk nıillf'tiııin dt•h:l \ ,., knh
ranıanlığı işleme Jazımgrl<li

ği g-ibi umumi tarihteki Tiirk 
~ reflrri d · :ıyni i~tiladan. 

'l'iirk dili ile konııi:'ınayan. 
'J'iirk kalbi ilr• ıluymıyan. 
Türk kafası ih.• arayıp rlU
-;ünmr.yen Laz.ı hayır ve ha 
kik: tçıların Jütufl:uı ile de 
ğil. metinleri tetkik eden, 
yrrinr altında \'f• iit'1 timle 
kendini ara:;tır:rn, put kır

masıııı IJi}Pıı, beyin yıpr:ı~ 
tan yflni Türk ııı1incvvcrle

rinin cihaıiı ile kurtulacaktı. 
I Bir taraflı diktadan, k:ırşı· 

l 
lıkh rnüuakaşa ; drvrine gi
diyorduk. Garpleki sabit fi. 
kirlc·ri nkmak ne kol:ıv. ne . . . 
dP. çabuk olacaktı. Bütün 
hayat \'C öhretlerirıi h r 
hanki bir nazariye üstüne 
ku: muş olanlara kendilerini 
ickar ettirmek imkansız de
ğilse pek güçtür. 

Biz rnistiitüniln. Iabora.- • 
tuvtlrm, kütiipharıeniıı, bir 
kelime ile iJmin hiirriyetini 
istiyoruz. T:ıassubun ayırdığ·ı 
k:1rattığı, körlrttiği, akim 
kıJdığı tarihi bakik:ı1lC'I' ~le

mini. münhasir:ııı hür teft>k
küriin ''e hiir tPtkikiı: hü· 
kürn \'C nüfuı.uııa lıırakıJnıa 

sını i::;tiyonız. 

Bu s ~rerki farih koup:~ 

rec::i nrkada~lnrımıwı htitiin 
snbalarda nr k:vJ:ır g<'rıiş 
'P c::ash konıısımılar için 
hazır olduğunu g-öst(•n.:crk 
tir. Korı~rerıin Muayedc ı-:a· 
lonuııdaki serği kısmı, umu
mi tarih içirıde türklii~iin 
ycı iııi ve Türk aleıııi içirıdu 
I\rıııalizm devrini tt>barüı 

fttiriyor. Bu serği, Türk t:ı
rih < :emiyrtinin blitiin id<li· 
alarmda, vc~ikalar:ı, metin~ 

lerc, kaııl:m1 ııc katlar c-

Lise ve Ortaokul 
Kitapları 

Kültür Bakan İığı ki ta !arın tasnifine 
devam ediyor 

i\tıkara - Kültür 1 ]arın :3 üncü sınıfla
! rı n d :ı ok u t u l nı a k i"ı • -hakanlığı önüı11üzde

ki ders vılında lise ve 

orta okullarda ol<u- , 

tulncak kitaplnnn tes 1 

nifine deva ııı etnıek
tedir. 

Bakanlık Anknra 

erkek lisesi tahiive ., 

nıu:llli:nlerinden Bay 

Hayrı Ardıç tarafın
dan liselerin birinci 

sınıflarında okutul

nıak üzere yazılan bi

yoloji, Ankara erke!, 
lisesi kimva nıualli

mi Bav İzzet I{enıa 1 
.r 

tarafından orta okul 

hemmiyct ,·erdiğini ,·c\ ken

disini maddesiz edebiyattan 
ne kadar uzak tutmak istr·
diğiııi isbat eder. Konğ're ,.e 
• rrği, akıl ''e iusaf ı:;ahibi 

alimlerin vasıtıı]ığ'ı ile her 
taraft.::t tanınaı•nk ' ı")ııtrr

ııasyornıl müesseı:-elerin Tiirk 
tr1ilne'''"crliği ile el ' 'l' i:; 
birliğine doğru b:ı~lıca adım 
larrlan hirini te:-<kil edecek-• 
tir. Atatürk ii n lıeıııl'rı heıııen 
bütün <lairı1leıini bu fınilli 
l"S(•rc :ıyırıp vC'rdiği Dolnıa

Lahçc sarayın fa, onun da
~·:lsım muvaffak kılmak iı;irı 
ce-::;:ıret ve f Prrığatle çalı~:m 
hr-rlrn~i tebrik etmek n• 
kuııı:ce iJe eerg-j üstünde uü
tiin bütiin nıilletin ahıka .. ını 
uyanık ve hası;;ns tutmak 
borcuuıuzı:lur. 

re Y<•zılan 1-.ınıva ki-., . 
tnbı ıı. Kül1 lıı- n1üfeı
t islerinden Ua \' l~c .. • 
fik ileG·1zi En tütü-
sü tabiivc nuıallinıİ 

Bav Cen1il ve Bali-,., 

l<esir kültür direktö· 
rü B n' E111in tara fin 
dan Ortaokulh1rın hi 
ri nci sınıf Lu ı nda <>' 

1 

kutu I nıa k üz.: re \':1' 

zılnıış olan t.ibİi ilı111 
1 ler kitabını kahul et-
nıiştir. 

Her üç l~ itap b:t' 
sılınak üzeı·e devkt 
ınathaasına gönde' 
rilıniş, kitaplar ders' 
lere baş1anınadan c'' 
vel hasıln11ş bulun:•' 
cakt1r. 

Sataş AhnıŞ 

Aıili 

JTami<li 
Heşadı 

ı o~;-, 

t O:i:i 

1U'i.ı 

ıo.ıo 
to:>P 
ı ( l()P ,-_,,_,-=____,/ 

Yuı·rtaş! 
Tra omdan k oraıt•' 

• 11' Güz'erinde bi şil ,, 
hen va sa •akıt I• e 
çırmadan :nuayeıJ 
ol?. 
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iş Bankasının 
On üçüncü yıl~önümü münase~etie 
Diyarhekir Halkevinde yapılan 

toplantı 
1 

ilin 
Vilayet 
Encümeninden 

8üriilt•n pey bnddi lfl. 
yık g·ariilrnryen ~f<'nıleket 

ha~tanesirıP. aid siit. Yo~ürt 
,.e ya~ iizüm ek:-ilımr"i on 
glia uzatılun~tır. 

lhalrısi lu/!1/U37 Cıı. 
1 martosi giiııii "aat 10 da 
, vilfly~t daimi encHnıenin<'C' 

J yapıl<ır:tğı itrıu olunur. 

iş Ba.;kuı 1 s uih Hukuk 
b· / Hakim!ig .. inden 'V:ırbekir (Hususi) nıı~ ve banka rnüdü-

11ia~kasının J.l üncü rü B~ y Mc·mduh ta- 1 O!dürmcl:ten uçlu olup 

donün1ü nıünase- rafından İktisat veki- , Mardin Ceza evinde ııwvkuf 
life is B 'nka ıııız 1 i Celii 1 Ha v:ı rı>' iş / "~.dsduretlti k~?tiy~ı'de be~ ::,cıııe 
afı · . · . mu e e agır ı:ıpse mal · 

Sayı: i26 

,g-. PİYASA-

Cinai klloaa 
ıcr:---sa. 

H~ğ'<hıy·_ -ı 4 1 52 
Arpa --:i-,'ffi 
iYn(Tii,:-çu vaıJ 
1 >:ı rl - --3.,.. 

Nohut 5 -
MercimPk 
Piri.ıç - -- ---
S.ıde Y:ıi° 
Ten· y:ı(:ı 

-Zeytin y<ıl[I 
Yiin -
ue-, i -
BadPın-

17 

40 ---
ısı 

J?::dem -içi ~, 80 = 
(\•viı · 

~t'~ iÇI __ =--=lı= 
M:ıhlek 25 
Mazi 23 ~ 

Kesnw ~eker- 35 -

_'foz Şt1ker . -ı~2-= 
K:ıhve 125 
8-:.ıbun-~ 55 

Çay 1 310 
_KÜvr.!.!..._üzüııı -/_!5 
Pekmez 12 

b_rndn n H l 1 kevın- 1 ha nkası u nıurn dı rek- kum bulıın:rn Hilali knyon. 

1 
·fıasti~--'" toı)lantı )':lJll- törü ~luamn1er hrişe dPn Remnıo oğlıı .Eminin ---

qJ 1 l 8uçıık (, "füccarlarınıız tazinı ve tesekkür tel n.ıa 1 Ptı:--iyet ha iniıı devamı , .. _______ illi_ .. 
~() ., fi k~ ·ı · · 1 ıniidd.-.tiııcP işlerini ) apmak 

f{:ıl-~ 1 40 

ııuşıııalar yapıl- gra arı çe 1 ııııştır. üzre ayni köyden ı;<eyhmuı !••••-------, 
--------·------------- .:;;aminin kencfüıine \'asi ta-

yinine ~fardin Sulh Hukuk j Ulı US SESJ Mardl•D IlakimliğincP 19/8/937 ta-
\ rihinde karar verildiği ilan 

~afia Müdürlüğünden °
1
"""'· 

Abone ve HAn 
şartları 

'· l~~ilt mc.>' <' konul:ııı "tıt • • 
~4 t<1ınde ( 'limhuriyt•t 

fi:ı t crh elleri 
E-Proje 

tıı "" d 1 . .. \" ... nın n ,. arı;;:ı uz('. 
... • •lpıJ:ı cak 30 Yn t:ık lı 

lsteyenler bu şartnamele
ri Mardin N:tfia Dairesiyle 

I Vihlyct daimi encümeni ka. 
leminde görebilirler. 

••r· · • 
, ın ... antı. 

a.~ ~~. ctR kr~ir brıleli 
lıra i~Pdc• lrn . enr

Jf~IJı~aeak olan kı mı 
i Iıra)ık o)up bunun 
il ı. . 

'ıt ıralık m:tlztme::-ı 
'1· \'(• 1 oı ıo lirası {it. 

r. 
13u i~t· ai l ..,artn:ı 

''\:tak ı ı ·~rı · suı, arc ır. 
~~' 11

1lP ı-ı·trtname,j 
~ ~ avC'!C'nuı 1 

~Ilı •:ıtlırlık i ... Jpr i '"( nel 
"'~ı . '"' 

iir t ı ı ı ·ı ·ı · ' U 1 1 \ (' ~I t;J f'I 

4 - CJ.7/8/937 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle 
açık ~ ek .. iltme) e çık:ırılmış 
olan bu i)ıı ihalrsi vilayet 
daimi encliınenincr yapıla
caktır. 

5 - Ek. iıtme~ c girebiJ. 
mrk iç:n isteklilerin f 1200) 
lir:ılık teminat akça mı ver
ınr~i \ t.· 1 / Temmuı / 937 

1 tarih \ r 3645 sayılı re~mi 
g-azetr ile nr~ir 'e iHln olu-

1 nan müteahhitlik 'f'sikasile 

mali ,·:ızi~ eti hnkkında ti ı 
caret odasından :ılınan bel
geyi \ e işin ehli olduğuna 1 

d:ıir ehliyet ve~ikasmı gös
terme .. i ~arttır. 

6 - Enaki kc~fiyede da
hil ve im in:;ıaat için vak
tile alınmış ola ıı 'e hali 
hazırda mevcut bulunan 
\6000J liralık in~a~t ınal
zeıne:--iııi de ıniitf•ahhidiu ay
nen nakıt rrıulrnbi1in<1e ka
bul eyJemC':--i meclıurdur. 

-·~ 
Tiirkl~ e Hnriç 

i~lıı lçlo 

{ <: aylığı 200 

Altı aylıtrı ~fiO 600 

.. "neliğ! n5o ı 200 

7 - Bu iş hakkında da
ha fazla malumat almak i: 
teyenleı in ~r ardin dlftyrn 
encümeııile Mar<lin Nafi:.. 
dairf'-:iue ıniir:tc:wtları ilan 

İlanın beher satırından 

( l O) kuruş alınır. idin 

neşrinden mesuliyetİka-

1 
buJ edilmez. 

<Hinü geçen nushalar 1 1 O kuru, tur 
olunur. 

10/1:-1/15/17 
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