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Sayın Misafirimiz 

Altes Eın"r Ah ullah 
Ankaradan ayrıldı 

Al Ankara 2 ( A. A. ) - nii, Hnr'ciyc Vckilit Ankara 
(jı;~e Enıir Abdullah bu j!iin 

1 ·den en·el Hnrhive oku-
un · 
1. 

11 gczmi.,ler ,.,. ı-a:tt on 
~~!i Otıızd:ı Başbakan lııö-
t 

ltl tarafıııdaıı Anadolu rrıı-u M 

V etli ve Bt•'ediye Heisi, Ba
riciyf' uınnıııi kaıih vt.>kili, 
Mc,·ki Kııırnındam, Hiya:-:cti 
Cfüıı lı ıır Il<'lŞ ~·a' eri, Pr oto 

kol d:ıiresi Hei.,i. birinci da-
ı 'UtJda RC el lrrinc· bir ö~-c · • · ire rc+.i, Baş\ f:•~ftlet hu~u::-i 

Zı~·afpti 'nilmi~tir. kalem mlidiirn. Mt.'rkP-z ku-

. Ahr Emir .ı\lıthllah a ııı·ıııd:ını, Emııiyot Dir~ktö-
at on -.:•·k iztlc- iıwiliz ~efa rü. l•ıgfüz nrı:-lahat güzarı 
reli a 0 r tur 11 c ma,..'alıat ı?liıar ta- ve .. e aret Erk~ni, Irak el-
•• 

111 tlan vpri'rıı ('ayda ba- çi~i \'t• elı;ilik f•rk!iııi t:ıra 
llt 1 • ' • 
l; )le lUluınıı ıs , r hu cık~:ıın fınd ın uğ'tırlannıı~ \'C bir 
\·:\~ı··ıe baglaııan hu.,ıısi ihıiranı kıL·:ısı rrsmi ~eıaın 
~'~Onla 1,.,ınııbul,t hneket ifa etmiş, Bando Erden YC 

•1 ;111~tir. htiklfıl rn:u~larıuı ~·almış- 1 

ıua)'on~:::;:;öM~:akereleri 1 

leni~~n i ~as e~ilecek 5 aza ile ~ir ço~ 1 

l 

~ unlar müzahre e~il~i 1 

ı· Aııknra ~ ı ı\ \ ) -
{\:ır .... . .-~. 

nııı·tv 1 .. fll . U tıırı l • J' g-un 1 illi ra-
ha..;L: · , 1 l tak -> • •l ı.J~'llH U 10~ ana 

llın, 1 
1 ~••znaRıf•sindc me,·cıı L 

• r tlelı r· .. . 
tır. 1 muıakcre t·tnıış· 

l3bj, . 
JııJıın k· cı nı ızal.; re'e i ya 
•iz k· :ı.rııırıl ır :ıra ıı da T('l 
1'1 • nııııfü· Anka• ·v a bir 

P F'aku·ı 1.ts. kıırı.lıııa:-ı 't:ı 

yenid• n beı;ı kaza f h;-kili 
ııa• k11 <l ıki ka1111n lfi~·ihala
n lJıı}uıınıal, t Hlır. 

Poli Te ki'at kauumı. 
ıııın t'ı riiın· nr f!İtıni:;. olan 
i ,i maddP!C:İ bari~ olıııak ül 
rP c.li!!e~ n a ld ... ı. rinin d .. mi -
,.a •' eJori ~ aı ılın ştıı·. Bıın
d ı ı b,1~1~ l tic ı ctGumiJe iııP 
kar·. d.·ıı•lalıı gf'lııile.iııiıı ha-

z ? 

Sı~~at Ve t • ıeti u~u~ ~oy n~a lazım 

ue len te~~irleri al~ı 
Dicle ile Fırat aı·asındııki kıaını ıııuvak· 
katen linpl tılarak, her türlii mu,·asalat 

ve nıUna~ebet men edildi 

Ankara 2 [ . A. l - lı>ri arasındaki kısım ınuvak 

Urf~ Vilftyctiııe tnbi Rasti- 1 katen kapatılarak hn türlü 
lnyirı lrn:-:llın~ıııa _vakın ve 
Cı""'oup Burluduııııızıın {ltp 

t:i 1·nfı:ıda YUt'aYan hir :ı..:iret . ,, .. " 
cfradi :ıı;:ı~ıIHla zatiirrie :;flk 
lı11dc ı•cbP. nıırnatı znhur 
erti'.1'i haber alınına ı ii11·1 iııe 

~ıhhat ve.ld°i.lf'tİııC'O H:ı..;iifa 

yiııdc irnıp ı'<le~ı 1.-•dl.ıirlC'r 

derhal alııııııış 'e llud udu
ıııuzun Dicle ile Fırat nebir-

ıııuva~aıat ,. P miinasobPt 
ınr>n t'dilnıi\' Yr :tyr:ca ıııcr

kPzdı>n Prore~nr Dnktor 
~en·Pr Kfünil Tokgüzün ri

\'~1:-eti nltıııdn bir IH•Yrıt lrn . . 
giiıı ~ ... rom a~ı ve sair mal-

i zeınc ile HaslilayinJe tetki
kat ~·;ıpmak \ f~ tcdabir itti

j tıaz l'tırıek iizero yola ~:ıka-
rılını tır. 

Yeni Sovyet Elçisi 

Atatür e itiınalnamesini ver~i 
Ankarfl 2 (A.A) .!. 'dün Rei..,i Cun1hur 

·y .. ni Sovvet t>lçi. i At:ıtürke itinHıtna-

rı·ketl~riııo chtir Londrada 
imz:ıılanarı nrnk:l\ t>l~yı· ilti
hak ve Cerıc' rede ınilletler 
rır:ı~ı i4 konfraıı~ıııda .\'l'r 

altı i:;leri ha.kkıııd<l tanzim 
cdilıniı;; ı;l, n 1ııuk:n l·h•niıı 

tasdiki hakkır d t,i k nuıı 
laviJıa ... ı· ın da b iııci rııiıza· 
k~relPıi Yııpılıı ı r. hamu 
t•y C••maıte;;i ı.!'"'ıii ı ıpfa. 

naca:...tır. 

n1 sini vt>rrT1İştir. 

~ oktor 

Kazir özka'nın 

Ha <kındaki yazısı 
iç sayfamızda 



Ynz ... n: Dr. Kizim Özkan 

Teblikt·li ,.e oldüriicli \ 1• hunl:uın ü7.l·riııdr 1Julu-

f J T ~lğrif H~bef lei1 l~ ] 
lnğiliz Hariciye Nazırının 

8alğınlar vap:ı r· k tllınya- nan Pirelt·rdir. f)izdc en mii-
yı k:ıpl.ly:ın , cı milyonlarca lıim rol oy11ayan lağım Fa-
kuı hanlar 'cırdirrn \'eha c>n rrleri 'r An bar Fareleridir. 1 

ıiyadr II ndi-.tanda, Afıika V ·ba saJğınıııı c1 vvplfr farJler-, 
da, inde bulunur. Bnr:ılar- 1 de ynpar. llir yerele forelc
d~rn tkaı et J ollarile nfa sıra rin fazln öldtiği.iııü görür. ek 
yayıl i.lı ak hüyiik Epidemi- ark:t~ınd~n bir veba s;;ılğını 
!er y: p·ır. 1~tP bu korkun~ çık~cağ'ım :mlamalı~ ız. 
lı:ı.:;talığın amili olan Vl'IJ:t Ye~ıanın bulaşıurı. ·ımı: ba~-
hasılı 18L 1 dt• (Yrrsı .. n ve ta irı:::aııl:ır. bunların idr:ır-
1'\it:ı. otonun lıuldukl:trı kU- lan, ~·:mılarının kıhlPıi, nw-
ı;iık. kı~~. l:rl:ırı ~ u ,·arl~ik ':ıddı g·a it;.ılnrı ~Pl•Ph olur. 
h:ı.n·kcıı~ı,., fpoıs\ll çom;ık Hie af!'tl,·ıiııdr b:.lğ,ıııı ile 
~c.-lindt> ~-rauı :dın:ız, bo ba. il!t r dı~:uı çıkar 'e in 
) andıgı zam ıııı iki nih:ıyı·•i :-.ıntar iı;iu te!ılikr te~l,il cd r. 
daha faıl:ı boynnll" basil er- Vı:lrn. fı:ı siı.i iıı~:trıcl:·ı.· kil 1 
dir. çiik c ld ~ırıg:ıııda~ı. ~;ızaıı 

Bu ba:--il gi: ne~ı~ ' e ku- :-agl:ıın e·hüeıı ~irPr. A~ız 
nılug-a ıııuka' enıet edemez. v{· l>urıııı [:ı~ııi mııh.ıti..;iıı-. . 
.. \ ııt e, t h 1 •rı1t:n çab·ık nıii- <1cn leııfn yoJ:arıııa :!!İn·lıilir. 

lPe ir olur. Hıitnbetli ıııa- B 'l.: ıı ıl-Jğ"ı ıııfan tlo.:ı uya 
hallerde, kra,.e·le u~ıın zu- t eııeffiı:-\le riel•· ı <' giın, ııadir 
ııwıı cmılı k~llır ve lıi ha .... s. ı 

Pıı elerin , licwtı .ndu yirıııt giiıı 

k adar caulı l .. nl.ılıılir!Pr. Bu 

ha blığ'a k;ırşı htid ıt umu
ıııi.Jir. F<ık t Hı ;1,1. ~,hh·· ~e 
rni1 f tna ol.111 ycrlt·rı e ya 
:'U\an iııı-aıı!aıd::ı sirnvet ıeh-• . " 
like!eı i d<ı~a , fazl:ıdır. Bir 
yl'rde 1 Yetıanııı iıııi~ar vı> 
devaınıııda cıı hiiyük rol oy 
nayaıı F:rf.clf'>r \ 'C Kediler • 

\ ~l,<tYI• e k;ın:ı o·pı·ı fr"k ~{!Jl-. ~ "' 
ti. \•mi . ap·ır. 

\'ebanırı ha~lıc. ı iKi ~ı·hli 

\ ':t• dır. ı 
1 - Pest bıılıoniqııo en çok 
giiriı'en lıiilıorı ~ı>ldi.ıir. Tef. 
rilı df'' ri 3 4 ~tzami 10 gii.ıı 
dür. H:ı.sta'ık şid<lPtli bir 
ıitrcıııc, u~umc. har;ııetirı 

yiik .. clıne~i. uıuunii :Jh,•:ı lın 

h:ıınl<ı~ıııa~ı il<! z~tlıir olur. , 

Avam kamarasında söyiedjkleri 
Ankara 2 <A.A) - İn 

!!İliz ha•ic:iyc Nazırı A,·:ım 

ırnınnrnsın<la Alııımı "e ltal 
yanın kati gırantiler olın:t

tlık<:a kontrol i~inP. çalışıııa 
nıak :•oluıı<laki kaıaı larııı<i 

Ha"ıa çok fc•ıa bir lı:ıl.IP 

eh. X:ılıız ~ık la:;-11-, <;"h' c 
dc~i::;;;r, dil p:ı~l.ıııır. f J.,:-ta 

hc'ley:. P ı drr, ı yn~a h ·.11, ınca 
s · ll•rnır. d lak hüyür. 

Ha~•adıt ha::ilin d11hııl 
n ıı lıiyıısiııı lC' ki n k t• ·sinclen 
lıi r danc~i 2. 3 ı eii ~üı ıde 

sbcr ve vııırııırt:ı kadar hü· • .. ..1 

y_iir. ~i~,..n ııl-denin etr:ıf~·-

da irı i~ah µ-örüliir. Eıı çok 
n"öriiJ~·ıı ııkdPi m.ı~hini,·ı nin ~ ~ J 

~işı11PSİ(lir. Biı :ız f'oıır.ı b ı 1 

sıllcr l· ııfa 'C\"a kaıı volılc . ~ 

yiiriir. bcdPrıirı biitürı uk-
dc!e. iw· iııt kal ed~r. Bu 
akult>IC de ş:.~er ı e ~ ızı y::

p:tr. Ha::.ilJl'r ıcn!a yo ' ıma 

\ 'P kaıı:ı k~ır sma:--ilc cil· te • 
ııezl i lel, eler ola hih·. 

- Sonu Yarın -

teessüf edı>rck \'aıiyctin da

ha Yahim bir ~ekil almaUla· 
~ı iıyirı lıığ"ilteın1in diğ·pr lıü
ktimetlı·rle daimi tema~ta 

l>n l ıımlıığ 11 nu söylı•nıişt ir. 

Ademi Müdahele 
Komit~si 

.\11kF1ı a 2 ~ı\ .. \ ) - Adtl
ıni mud~d.l'lc h1JınitPf:.i ele 
ko ı ol y:ıpacak gemilere 
k<ıti lıir f'nı•ıiy·ı·t mıntakası 

:1yrıltıı:ı:-ıııa \'t• iki muharip 
t:.rafııı dam ıV<•faka lan alı· 
ıı·ııak it lya 'e Almanyayi 
rek ı :ıı· ld>••tO ol ıne-.ai~in<' 

i~tinikı• t:••gırınağ-a karar 
\'C tİlıııİ) tir. 

'm .n Mahafili 
Aııl,~ır:ı 2 r.A.AJ - Al

m:ın nıalıafiliııd · Ahnan'tıarp 

ıreıııil··ıiııiıı nıuhtac; o'<lııkhı.· 

rı l••\':l'limi almak iı;iıı t~pan
yo: l i ınaıılarma girmeleri ka· 
d;,r tahii bir :-or.v olmadı~ı 

• w • 

mutolaa~ındauır. 

1 
-ı dığ'fllt talııı ıin ettiğim bir g;ız tpnı·kc:-;inin patırdısıoı 

<luyduııı. O ana kacl:lr ~·a

t ak odaıwfa lmlunuyor.Junı· 
! :oşt ..; 111. l\:ırım Zehr:ı~·ı ip
te ~ı:- Ilı hııl.Jum. Artık ııe 

ohlıığ'ııııu l·ileıııcıliuı. Zehr:l 
(liyP IJ:1ğudıuı ! . 

• 

- =~ -
Bı·n öhliirdu ·HÜ zaıı ıırı kt udi kı•ndiııi lilılıiıdii. 

PuN'rkler cüı.·e. ı\<:nlm rı<'Llf'n liiz.ıım gönHi~ 
Başkan 'ı· fr~ ı J, r gli111 

rı~k : 
_ A<·.tb:l l ııi~ le :-.x ııı-

yurlar rnı '? 
~uçlu ua~ınt 'inii nı· eiJ;(H. 
- E)l't... 
P:ı"'-: n org usuna de,·:uu 

ı ı]pr ·k "ordu. 
P··ki: c.liy<>liın ki k~-

bunu iza lı Pt. 
Bı·ıı kuriıııla o•ı iki 

seı1c 1•\"\11·1 ,., lrııdim. Bir 
1 Liı iıııi1.i sı ·v!yorduk. Ara 
mızda da ırt-~·iın .. izlik bi1

t' 

pPyda olmadı. Bu son 'la 
ınarılarda ~ oın~ıılarıınızd ·ı n 
hir kadıdın edııı ize gidip 
gelcli~indeıı ııııuıı caııı ııııkı l· 

!'Phr·pteıı dolayı kentli ken
dini ıııtilı:ıı" ::;(1 vk etmesi 
lflzıııı !.!'C'!diğiui bilirim. .F.:ı 
kat intilıa··ın kaı·ı st•hebiııi 
1 ıilıııı·ııı ... 

lııtihar ırıt>:·5Ple~i ııa 
.. jı nld t°:" 

- B;r sabah ı:ok ı rkı·n 
tıy:wdını ~;ırımı yatakta 
lıulaııını1ıııı. l Hiııya bıılutlu: 

h:ıfü rfögflr ur:ık. ııfak y:ı~·
llllll' i aııı·lt·ri gôk yfiıüııdl·ıı 

iniyordu. nı~ansı mahzmı, 
çok ınalw.uııdu ... Evimiz 'ki 
kat oluıl ai-'n;;ısı ,.,. \'•ıka-~ .... '- . 
nsı kar:;- ı kar~ıya iki nıla 

\'(' ar:ıl:ırııııi:t ufacık lıir 

s:alon 'ar. Bıılıırıılıı~ıım uda 
111u k:ıışı ıu•htki odaJa IJir 

Y:ırıına yakla~fıg·ını vnkıl 

Zehrn) ı cansız buldum. ÇiiU
kU i)lırıii:til. ( > llakik:ıd:t 

fazla iizUldiiııı. 

1 >1Jli:-,p h:ı l11•r verdin-
nıi '( 

Hayır. 

Ne<l•>n haber \'erme· 
dm? 

D t' ııı i ıı :üy'cclinya 
k orkı ı ırru ııı için ... 

- Sonq Vftr _. 



&LEL& E LSI±!Z!I t 
Sayı. 64.1 

[_l _Ş~e_h_ir_H_ab_e_rl_er_i ___.____.li ~~ s'!~~~~ J 
Cenupta zü~Ur e~en Ye~a ~olayısile 

s_ L • _ ; !22U3J 

Mardin 
icra dairesinden 
~1:ı rdin li Abd ü ka-

Sıhhat Direktörümüz hudut boyunda 

tetkikat yapmağa Çiktı 

Bu;!:ün gPk'cPk Trrn pos
t2.:-:ı yoktur. 

Öj!leden Sonra 
Üğ"INl<'n sonra ~aat ı~.30 

' da Diyarbeldr. 13,30 da Nu
ı saylıin Post:ıl•m grlrcek ı 

de Tnm pn::ıtast gidec ·ktir. 

·----------------------~en u bun öte tarafında.ve Vakıflar Direk-
Ududumuza komşu aşi-

reııer arasında V~ha ve töriüğünden 
~a.tir.rie zühür ettiğinden Ihıyıatı: \'C evladı Mar-
ehrırniz Sağlık Direk- dindt' kar:ıfl n:vadwkir<le 

toru Bav Nihat F.ı·o<1ııl he- .'·f·ııi lıan u:ımile ·!\t:ıruf \':t-
l'ab · · • t."°' 

dır oğlu ~1ehnıet Ali 

1 

Oinçere ipotekli Ye 
Crı n1i i Kc bir nın ha i

l lesinde vaki \'C teına -
rnına (ıoou) lira kıy
n1et takdir ediln1iş, 
Hali1 0J~·ullc·1rı İsıııail 
ve Ahdülhaı nit ve zev
cesi l .. atife na 1111 na 
nıu ka yyet ·r;.ı pu 17-Hl 
Nu·1ulrada ıuukcı\' -., t eı·ınde ~1eınleket Has- kıf haııın boş ı,nJaıı tevli-

:ne1.:j Baştabibi Pay \l11h- yrtine l'\ lattan biri:si tnlip- 1 

h•lıd fJc\'Pli olduğu halde tir. iuıtPlıanı kra kılınac:ı- yesn rı A 1 i l'c1 un ve 

vet Yt·n1ini Sülevn1an 
- w J 

~·lldtıd boyunda tetkikat ğıııdan yirnıi ırun içillll · bfr arkası f)a \'Ut hnne-
~~Plllak üue dün Derbe- muıac:ıtı ol:.ııılarm ':ıkıfl:ır lcri YC c<~phe ~i tarik 
ı·e~eye müteveccıhen ha- direkt ürliiğ·iıııe g~hnt-leri ilfın 

et etmiştir. BayNihatEroğuI oluıııır. ile ınahdut bir hnp 

"------------------------------ hanenin nısfının su.ı 'ttx 1 selıin1 itibarile borç-

J.Vlardin Vilayet Defterdarlığından; ~~1;~aa~~~ 11~.·~:a~~1:1ı~;~ 
Cinsi 

Hane 

Hane 

lfaııe 

Ruhu h~ll1eııin 
4H ~ehimdcn 

3 t sehmi 

Klmetl 
Mubı\nı 
nıPneı;I 
Ltrn 

60 

40 

20 

47 

Te•blt Edilen Hul~Ddu 

Ye:::ari uı:;i ~oğu~. ar!.rn ~ı ',. 
cephc:-i tarik,. yemini e\' \' t'l· 
c·e ŞiikrCi karautadau hazi
n•·ye vr lıazinetlen Jfaliın 

Zeyueuiye ~atılan hane. 

Y crnirıi Cicd Haz41 rı. yesarl 
:Mıksı Kı•hli ho.ııPlı•ri: arka~ı 
ımfhRlkalr vt· kısmen Yık~ı 
Kehli han~si \ ' P tarik(cebhp::;j) 

Ycınini U.:i Siirtli, ycs:ıri 
Yu:-snf Mahallemi iken el-
yc\'m İbrahim eğlu Şerif. 
İbrahim ve Cahid ,,,. Kftıııile 
lıauel •ri, arkaın Ba.hhi Siirı li 
ecblw..;i tarik. 

Yvrııiııi ve ycsari Frıw·n ka
tolik kili~csi vakıf his::ıe::ıi 
ark<ı ı \·e C'epbesi tıarik. 

Sahibi Evveli 

~1 ıksı Yuı:;uf va 
lt>di Ralıhi nam 
diğeri 1 Tamı~ 
1 . r. "l~C. 

1urn hinı '/aled 
Usi Hazaı i 

~folki Yuırnn 
oğlu Yun an \'P. 

kızlaıı Na. ra ~ 
, .e .Mecide ve 
Z. sey<ii. 

Mc?ki \ ·c Na~ri 
mün.-yyirci o
~;ulları. 

~:\tça Oi~s ~·e ev~afı ~airrı;.ilc mühamnıcn ı~_iynıE'tleri yuk:.ı~a alın:tıı. ~aziıu·~:t~. aid dürt 
b{:~ ._g'lYfı ınenkulmı ınill.kiyeti ~arılııınk uzere 2/Hazira:ı/937 t~ırıhındcıı ıııbarı·n on 

gı1'1 ıniiddc·Ie , e 11 çık ;irıtırma sure İli' mevkii müzayedeye koııııhıı•ı~tıır. 
lirı 111L~ıaıe. 16/Haziraıı/9 :)7 tarihiı ıc mUs;ıd~f Ç:ır~<ıııııh:ı ~;iinii ~a·•t 10 dadır. lstcklile 
tuı,ıı._ ·kftr ~iiııde yiizde 7 5 mu' ak kat ıcııııı ,atla • ıle bırliktij deftenlarl k makam nda 

rıac•k komisv~na wür'aeaatları ilan olunur. 1/Fı/7 /<.4 . 

karılınıştır. Birinci sa
tış ·:o. 7/9:37 günü s3at 

11 de ynpılacaktır. Bu 
satı. srününde o-a\'ri • '-~ · h .ı 

n1enkulc taktir olu-
nan kıynıetin °/o 75 şi
ni bulnıadığı tnktir
de satış on bt ş gün 

l <lHha tcındit edilerek 
ı 5/8/t1:~7 günü a vni sa-
l atte ynpılacak.tır. Pe-
şinin °~) 7.5 depo veril
nıek ve sa tıs bC'deli ,. 

satış tnrihind<:n ıti-
baren hir hafta için
de ödenıek ve S 'l tıs-• 
tan ınütevcllit dt·Ha-
1 iye ve ihale pu 1 be
deli cdıcıya <ıİt olın:ık 
üzre a lıcıln nn sözü 
g' ÇPn vakıtlarda !\1ar
din icr 1 d·• i re" İn<:" nıü
r. ca<lt t 'lccneleri ilan 

"' 
olunur . 
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