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Kı·rşehir 
Zelzelesi .. 

Ne yazık ki seııelcr
<lerı beri orta .Anado!u
ııun düşuıeıı çizmesi gür
ıncıniş temiz topraklan 
bugün hir yıl'''rın enkaz 

Yunan Kralı 
Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

-
ajesteJorj 
ayrı ka ul 

·ı . ı::' 
ı' örtülmüo.:. lıulunuvor. N ~ • 

e yazık ki asırlarca alın 
teriyle meydana gelen 
geni~ L>ir Türk vurdu lm 
gUn iiniine geÇiımez bir 
ft.lftketle ezilnıis vP. lıır
Jıalanıııı~ lnılu11~yer. 

Bay Celi 
buy rd 1 r I Afğan kralı, Suriye Reisi 

Tabiat. tarilıiıı lılirn1t• t 
it; tanıdığı Tilrkü sun bir 
iıntHıarıdarı daha geı;iri . 
Yor. 

Zarar yok 'I'lirk, ve 
1ı-. k • 

ur c;ocu«ıı bu :.ına ka-
dar bu fe)frkettcıı ne ka
dar uaha b"" · · kı . . t-
latına uyu · crım a 
l k ve kurtulmak vo 
uııu bulu ., u. 

Bugün ıııcınlekPtimi-
rııiziıı .. 1 en guzcl kısmı a-

Elen kralı c.Hin1 

B"' şvek i ] Cehil 
B·ıynr V t" B ı-. 
riciye \'ekili 
Rüşt Ü a r.t sı :ı y-, 
rı <~ vrı fc :ı bu I _, 

et ın is v~ h ve-
• ol 

ti rnizi öğle ye
ıneği ne da vet 
etn1 iştir. 
B8şvekil ve 

Hariciye veki-
l i 111 i Z, E 1 e il Yunan Krala Majeste Jorj 

n1eçhul asker nıc- sin1le çeler.k koy

za rına büyük nıera- ınuşlü rdır. 

Çoban Mehmet 

1 Cumhuru ve Erdün Emiri 

Kırşe~ir f ela~eti ~olayısile Atatür~e 
! taziye~e ~ulundular 

Anke:ını 20 A. A. -
Kırş - hir Zt" lzel si do
l a yısile Reisicuın 
hur Atatürkc ge)en 
Afğanistan kıralı ve 

Su ri ve Reisicu ı n hu-. 
r u, Er .. !ü l en ıı rı 

~\ rası nda teller teati 

cdilnliştir. 

Kırşehir için rından Lir par<:asını ha
rap edcu bu tal.ıiat kuv
veti, mesafeleri vok eden 
Lir ruh berab~rliği ile 
bizi de felakete uğruyan 
kardeşlerimiz kadar tees
Sü re dü ·ürd ii, Jı"'akat biz, 
Lu teessür içinde lm iç 
Yaramızın acısını a<Ylaya 

Ağır siklette üçüncü oldu , 

Acınla tutu~tum, acınla yan<lıın. 
Seni hayalimden silindi ıımntlım . 
Andıkça yandım, yandıkça andım 

Sevgisi IJağrıımla vmarı OüJ~chir (1) 

" M • 

aglaya unutınağa ç_alış· 
Ankara 2g A. A. -

Estonyada YH pılınış 
llııyoruz. Çünki biz vur 
ğun bir tevekkül ve ;ciz , ___ __,;__; ____ _ 

bir miskinlik içinde her 
Şeyi kaderin gclişirıc bı
rakmış, eıski iuı:;anlardan 
deg-iliz. 

Biz feJfikete uğramış 
kardoşlerimizJe beraber bir 
elimizle kalbimizin vasını 
l)astırırken dFrer elimizle 

h 

Yıkılan evlerimizin teme i
le · · rını kazacağız. 

danıla kanı, bir par~a eti 
Yardır. Burnlan dolayı on 
yedi milyon Türk lm fa. 
cianın m:ıddi ve ımuıevi 
yükünü payla~iyor. Bun; 
lardan senin lıissenc isa
Let edeni o kadar azki. 

Bugün artık ilk arıla
rın tees::>iirü yok. lztirap
la telftkctin hamurlaşma. 
smdan ıııeyclaııa gelen ve- : 

olan Avrupa giircş 
birincilikleri güreş
lerinde Çoban, İs
veçli Niınana yenil-
111iş ve nğır siklette 
3 üncü olınuştur. 

~lilletler itibarile 
t:1snifte İsveç 15 Fin
landiya 10. Alrnanya 
7, Estonya tJ, Leton
va 2, Türk ive ve 
• w 

Norveç birer pu va n 
kaza nn11şla nl ı r. cua~Y.~ ~.nnc8in~ıı ezik v.~ - ni bir 1 amle ile yıkıl~m ! 

Çük onunde :ıg-lıyarı ku- vur<l parçasının imarına ·-----------
lı se~a~~~' .0! bütün can- , koşuyoruz. Orada eskisin-

görnrn~ı 1
• er.ını t 0 P r ağa den daha gıizel, daha ı:;i- I 

· uş ıhtıvar · .. • 
tarih o] .. 

1
• nıııe ~us- rin bir hayat ve yaşayış 

, o en ve ezılen x- , 1 
Yalnız 'Sen· d ~·ıa· kaynağı kurac:ı0 ız. 
öl . . ın eeı ır, o 

Uler ıçınde hepimizin bir Sedad Yeatlgey 

Ortao~ul fen 
SAYFASı 

Bir kaç gün sonra 

Bozkırda biricik yc~il prnartlın 

Göynüme güıılünce ümit sunarrlın 
Şinıdi de yarcnıi zolıirle sardın 
Alımla yanarım her an Gtibehir . . 

Evlerin bağların hep lı:ıı ap olmuş, 
Göynüne acılar, eleııılcr <lohııu\'. 

Royunlar bükiilnıü~, benizler soluıu~ 
Daha dün gül gibi duran Gülşehir. 

Ne gecem gecedir ne günün_ı gündür. 
Canlanır güziimdc s:ıraraıı bir yüz, 
Bah<;.cler da~ılını~, bUlhiillcr üksiiz, 
Her zeman nasibi hicrcn Gülşehir. 

Ziya Kılıeözlü 

(1) Kırşehir çok eskiden bu i::;iınle söylenirdi 
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Yurttan Haberler 1 
Şehrimizde 

Felaketzedelere yapılan 1 

yardım listesi 

Sıvasta 
Ziraat kursu 

Bir doların 
439 senelik faizi 

ne tutar 
Lira 

3 
5 

2 
5 
2 

10 

lalm 

Abdiilah:tt Gömeri 
Terzi İbrahim Batri 
Terzi Hal.ıil ı Kcçı;o 

Terzi Yus ui 
Tücc:ırt1an 11.vns kava!~ 
Tcı~li GerlıuH . 
Süryani katl iııı vakı f miitevclJisi Rabib 
Barına Dolabönü 
Aziz Bakırc ı 

Sıvasta nıahsul~ 

lara arız olan ha
şarat ile n1ücadele 
etnıek üzre Ziraat 

1 
direktörlüğü bir 

1 

kurs açnııştır. Krı

zalardan ve köv-
, J 

lerden gelen okur 

yazar gençlere Hal- 1927 Sensinde bir Anı
kevinde yirmi gün erikali Nevyork bankaların· 
a nıeli bilgiler gös- 1 d~m lıirne bir_ dol~r. y:~t· 
t . · ı 'ştı' ı· Bu Kurs ırmış , e akabınde ıkı nııl· 
eı ı nıı . / d ı ı k ... k ı· yon o arı uır çc çe .. -

)ar gelecek yıllar miştin·e banka bunun kaı.ıul 
daha büyük nıik- etmiştir. 

t d d S, u sartla ki banka, uıı yas a evanı e e- . 
çekin kan;ıF"ını 2427 sesin· 

cektir. <le Amerikal7nın variilerirıe 
1 
2 
2 
o 

879,5 

Şekerci Hanna K::ırbo 

ltimall kftti lıi Circis 
Tüccanlmı Gaııi Bubab<lC 
Ermeni miitc,·ellisi Circis Cicco 
lHinkü li s tc• ııirı yckfmu 

Erzurum Belediye 
bütçesi 

ödevcccktir. O zamana k~ı-
~ . 

dıır bu dolar yiiıde üç biı1 

mür~kkeple tamam iki 
milyon clokuz yiiz bin 
dolara baliğ olmuş bulu· 
nacaktır. 

924,5 Yekun 

.. ... • . ., , ..... ~ . nt(-N .,. i:"·.•:: ·' , . • . 

Edirnede iki kitabe 
bulundu 

Trakya Umumi .Müfe· .Mustafa paşa ve onunla 

tti*liginin trakyada y:ıpma - beraber Sefere iştirAk et

kta olduğu Tarihi ara~tır - miş ölümünden dört saat 
ıniılar esnasında Edirnede sonra <>im.üş Melek İbrahim 
Viyanc kapılarına katlar j pa~aya ait birer kitabe 
dayanan Mezrifonlu Kara bulunilluştur. 

Erzurun1 beledi

ye n1eclisi bütçeye 

geçen seneye naza

ran 75 bin lira faz
lasile 239 bin lira 
üzerinden tesbit et-

nıişti r. 

Erzurun1 bu büt

çesiyle, büyük işler 
gören belediyeler 

arasına ka tıln11ştır. 

Hopa Ortaotulun~a ~ir in~i~am ol~u 
da çökertoıiştir. Ka

za bir kaç talebe-

Soyadları 
hakkında 

Markoninin doğum günü 

Hopa Orta oku
lunun ders ça lışrna 

odası birden bire 
çöktüğü gibi bina
nın alt katında bu-

2325 Numaralı kanun 
her türkü, kanundaki ta· 
rifat dairE>sinde bir soY 
adı almak ve kullanmak
la mükellef kılmış ve so)' 
adı almak için tayin edi· 
len müddet çoktan geç· 
miş olduğu halde l.ıaıı 

evrak üzerinde adı geçon 
şahısların soy adı yazıl· 

madığ·ı görüldüğünden ._.e 
soyadı almamak cezayi 
müstelzim bir suç ve bil· 

nin h3fifçe yara- hasse reBmi muameleler· 

l\larkoninin do- Bu gün önün1üzde
ğun1 günü İtalyada ki pazartesiye düş. 

J uoan ilk oku) un 
okun1a odasının üze-

lannıası ile netice- 1 de sözii geçen şahısların 
I . - fı sca baş 1 soy adını yazmamak ka-
ennlıŞ, nu u nuna avkırı hareket ol· 

hir bayran1 günü l ınekte<lir. 1 rine yıkılarak onu-

ka zayiat oln1amış- duğun<la~ bu cihE>te dik· 
tır kat e<lilınc:'i lüıumu Baş· 

' 
o-ibi tes'it edilecektir. 

,llllllUllllUIUlllllDIHWHllUUllDIRlllUllllllllUOHlllllllllllllllllllfillllllllOllllOnıtmmm~ 8 İ r 8 8 tın~ 8 o Ört ~ 0 C U ~ 
i Olr'\t~Oklb!JO gı İzıııirde-Bostaıılı 
~ ~lj ~<öy~nde ~ülbahar 
~ F N e:: lı ısmınde bır kadın 
~ ~ 1 n1en1leket hastane-
~ = ı sinde, bir batında 

dört Çocuk doğur

ınuştur· Çocukla -
rın biri ölüdür. Üç 
yavrunun sıhhatla
rı iyidir. 

: ~<§lyf c§l~D"" 
== . Tevfik Fikret ve:Şermin 
-- Gençlerimizin bir çok :'. Muharrirlerimizden Bay Ziya Kılıçözlilnün 
= güzel yazılariyle g ilkokul öğrenicileri için hazırladığı ve yakımla 
~ ~ 1 

kitab hali11de basacağımız, Tevfik Fikret ve Şer-
~ p lı 1, J f, J = , min adlı eserini bir kaç gün sonra gazetemizde 
~ 81\ Y81\IOU8 Çll\IYOf. s=.j tefrikaya başlayacağız, 
5 · Jı Bütün okurlarımıza ve bilhass~ öğretmen ve 
•mıııııımmaı•m1Ho1111mwuııııııııııııııuıomııııııııınıu••ı• 1 1 öğrenicilere bu eseri tavsiye ederız, 

vekfı.letteJl hütiin dairelc· 
re tamimı:ın biluirilınişti r. 

Düzeltme 
Birinci sayfarmzdtJ 

(Kırşehir için) adlı man· 
zümesin altıncı mısra· 
ındaki (gönlünce) (gön· 
lümce) ; onu.ncu mısrB· 
mdaki (göynüme) (gök· 
süme) on üçüncü mısriJ, 
(gündür ) (gönclüz) oııı· 
caktır. 

Yurtdaş! 
Yivecegvrin, o-evece,.. 

J ... /::) ol 

ğin velhasıl her şe" 
yin yeri isini kulla il' 

" n1a yı yeni içtima• 
ahlak emreder. 
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Mardin 

icra ~airesin~en 
' 

Mardin Hasan Şabo 

Mardin K e zıl tepe Sulh \ 
1 

Hakimliğinden 

Kızıltepenjn Badi
.Mardinden Diyarba- detle açık eksiltmeye na 11 köyünde va ki 

kıra, Mardin İsiasyonu- konulmuştur. ta rafia rı ş a r k a n 

1 n~i sa rl ar Mü~ü r lüğün~ en 
l 

na, Nusaybin, Cizre, Mid- İhalesi 9 /Mayıs /938 
tarihine müsadif pazar- Halil Ahmet bağça-

yat, Derik, Gercüş, Sa- 1 · 
tesi günü saat on dört- sı, garben yo , şı-

vur. Kızıltepe, Nasay- 1 te Mardin nbisarlar Mü- nHllen karaç ve taş 
bin-Cizre Nasaybin-Mid- düriyetinde müteşekkil · ı 

cenuben çenı ı e yat inhisarlar idaresine komisyon tarafından ya-
ve idarece ileride tesis pılacaktır. mahdud hey}una
edeeek idarelere gön- Bedeli ınuhammeni nıile rnaruf bir kıta 
derilecek ve yine bu olan 15 bin liranın yüı- bahç~nin badinaıı 
mahallerden getirilecek de yedi buçuk nisbe
bilcümle emval ve eş- tinde 1125 lira teminat köyünde i.1 Bu bu oğ-
yanın 1/Haziran 938 ta- akçalarını müstahsilcn lu Alo tarafından 
rihinden 31 /Mayıs /939 Diyarbakır İnhisarlar nıüriirüz~nıan do
tarihine kadar olan bir Başmüdüriyeti ve Mardin 1 , · ·ı ve nı'zasiz 

l.k ki' 21)/N' t ıı· ı 'l .. d .. · t· a\ ısı e " · 

1 

1 

ı 
1 

' sene ı · na ıyat " ı- n ısar ar 1~ u urıye ıne 1 ., 
san/938 tarihinden itiba-1 müracaatları ilan olunur tasarrufundan do~~~ 
ren on beş giln müd- 4-· 4 yı nanıına tescılı 

- , 

Maı~in Tapu Dairesin~en 
için nıahkenıeye n1u 
racaa t etnıiş olan 
işbu bahçeye alaka 

-

. 

1 
1 

PİYASA ---
Cinsi 

1 Kilosu 
1 ıc;:-, s;: 

Burrdav 4 1 .... . 
--ı·- -

Arpa _ 3 1 50 
Uıı (Bir çun1l) 650 --
Darı 311 

-
~ohut 4 

- - -- -
Mercimek 4 - --_! >irinç. 22 1 

-·~ ı ı-Sade Yağ 95 
- - -'l' .... ere vagı 75 - · ' -Zeytin y:ı~ı ()Q il 

Yiiıı- -- - -40 
l)eri -:-35 ,_ .__ -

Badem :!2 il 

Badem iı;i f;;) ı_ ----
Ceviz 20 -
Cedz içi 40 - -
Mahlep - -~laz( ___ 

12 ----- - - -
l\.e:;mc ~eker 85 - -
Toz ~ııker ;)2 -
Kahve lBO 

-

ı= ~alımı 45 
('ay 310 

- --
Kuru iiziiııı 20 ' - --
Pt~kuıez l v•> . -----
Bal 40 ' 
J>r.!'t il 85 ~-
Sııçnk - 4n 11- -

oğ:. Şehınus tarafın
dan Mardinli Ab
durrahnıan Şabo 
ile Şehdavut Cemil 
Seliın Halil Ferhan 
Latif a Ayşı ~1enci 
ve Adle aralarında 
nıeşaan ınüşterek 

ve çabuk mahalle
sinde v~l ki yenıini 
l\1ustafa ağa iken 
elyevnı Ahdurrah
ıııa n Sabo yesn ri 
ravza zade Ferhan 
haneleri arka ve cep. 
hesi tarik ile nıa h
d ud ve (400) lira kiy
nıetli bir bap hane
nin kabili taksin1 
ohnndığından satıl
nıasına nıa hkenıece 

karar verilnıistir. • 

l\lerese nrn halle- çıktığı günün fenla- ve sahip olan kinı
sinde vaki Şehınus sından itibaren ıo senin tarihi ih\ndan \ 
ve Abdullatif ve Ne- gün sonra saat 12 bir ay zarfında elin
sinıe ve Fatma ve ınahallen keşif ve deki resnıi vesaikle l 
Fehin1e ve \'esile tahkikatına gelince kızıl tepe sulh hukul< 

S Birinci satış 7/G g38 evladı Mustafa ve giden ~lakadarının ınahkenıesine mu- ıı alı günü saat 11 de Zekiye binti Reşt his- evrakı nlüsbitelerile racaatları ilanen teb

• 
ULUS SESi 
ABONE ve iLAN 

yapılacaktır. İşbu seli adlarında nıu- nıahalline gidecek liğ olunur. 
s~tış gününden ğay- kayyet bir hap ha- n1enıura müracaat 
rı. nıenkule takdir nenin ifrazi yapıla- etn1eleri ilan olu
edılen kinıetin yüz- cağından gazetenin nur. 

Mardin -Asliye 
llakimliğindan 

de yetnıiş beşi bul-

ıuadığı takdirde sa- v l\JI ırtCI a cet! Mardinin dara kö-
tış on beş gün daha ~ 
teındid olunarak 22/ Trahoın bulaşıcı kullan çocuklarına yünden Abdulkerinı 
6/938 tar'ıh Çarşanı- b. h 1 k k k 11 k vekili Süleynıan ay-
b 

ır asta ı tır en- u annıa irli eli.- bar tarafından Sa-
a günü ayni saat- d. · ki · k d. ını ve çocu arını nı en ı gözüne ve ı vurun tori köyün-

te yapılacaktır. k 1 k 11 ô 1 oru çare o ara ç?cu <"arının. g z e- den Kütü kızı ney-
2004 Nolu İcra iflas sık sık ellerini sa- rıne st~rnıe bılhassa yule ve saire aleyh

kanunun 126 ci nıad- bunla yıka kendi kara sıneklenlen ka- lerine açilan nıez
desi ınucibince işbu nıendil ve havlunu çın ve onu yaşatnıa kür dara köyünde 

ğa yri mekule her r-7.: ··~··~·:·.~··-,.·~··-·.-··-·-··-·-··-.·-··-·-·· l vaki on bir kıta 
hangi bir suretle ~-f:::::.":'.c::::.~:.:::.~:.:::.?~::.:::.~~==:::.~~:::::.:c:>.::::::::.~.::::::::.~~==~ı tarla ııın iza lei şuyu 

hakkı olanların sa- i~i 4J (M al O tE! i}j davasının nıuhke-
. r*l c;;aJ ·O.· 

1 

Şartları 

... -
Abone Sartları 

Q.) 

:>. 

A .. ,Iıo-ı ~d 
(.). 

·~ :ı 
J b :::::J·-

.,,_ 
E-< ~ :I:.2 

·--- -
Kuruı; Kuruş 

Üç. Aylı~ı 300 
~- ~ 

Altı Aylığı 450 800 
-- -

Scncli~"i 
M 800 11500 

IL4.N ŞARTLARI 
İlanın beher satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mcsu-
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

~'.!1 ~ünlerind~n e:- 1 !M 
1 
L K B A H A R [~j nıesinde nıezbure 

ıcraya nıurac, - !Yl BAY HAM 1 !~i Neyyulenin ikan1et j ... 
at eylenıeleri salış- ~~{ t~t n1ahallı nıechul ol- oldugundan :ııezbu · 
tan. nıütevel!it 111~- ib.j Yurd kült.. .. k b .. .. k is! duğu Eanlaşılnıakhı renin nıezkür günde 
sarıf nıüşterıye aıt r11 urune ço uyu {y1 hakkındaki daveti- nıahkeıneye esale-

olduğu satışa işti- }~1 hizmet eden Türk Maarif t~{ yenin ilanen tebliğ ten veya vekaleten 
tak edeceklerin yüz- !~! v .. j ettirilnıesine ve nıu- gelrnediği takdirde 
de yedi buçuk pey ~l Cemiyetinin rozet dağıtma tI1 hakemenin lG/G/938 giyabinda muhake
Ver?1esi lazını ıele- I~l (} V l~l gününe bırakılma- ıneye devam oluna
ce1ğıni keyfiyet ilan ~\_··-·-··-·-=-··-,..';··~-~---~-~~---·-·---··A·~ sına karar verilrniş cafrı ilan olunur. o unu ~·····<!ıO!=-··-:~:-··'!;,"<>-=-··-:.~~~=-··-=~>··<!O!>··<~=···<~=-·····~ ~ r. ..J9 ....... ~.. .~ ,.,., ...... ...,...._ .. _,,,._ . .J~·...,·~··------



JDAR!HANESİ 
Eald llalke-.l aı ... ı Baa ... ı Daire - --Teljraf Ac1.t-.. 1 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

• 

lVIA~DIN.'DE • 

ULUSS Si 
Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri 

Direktöril 
M. Siret Bayar 

Baaıldığı yer: (ULUS SESİ) Baaıme.I 
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