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• 
1 tı yya 

~aşbakan hükAmetimizin iç ve dış 
sıyaseti etrafında mühim bir nutuk Hil~ao trafın~a 

söyiediler Şiddetli muhare• 
beler oluyor 

San a mua edesi ile 
biyarbekir - Irak- Iran 

1 Ankara Vi (J\.A) -
İspanyada Bilhao et
rafinda şiddetli nıu
harebeler oln1nkta -
dır. 

Demiryolu kanunları kabui edildi 1 
Baskların şehrin 

Kamutay Baıkaımıu>; 
AbdUlbaHk Renda 1 sonuna kn.daı· n1üda-

Q"t'bakan 1 met lnöuU 

\ \ıı~aı·a l;) (.\ .• \ Bü 

·\I ~lillo1 Meclic:· bugtln 
ı.:. tuıı,. ı·ık ".. {ı·ııdaı ı ba~-
ı. lı 'il l 
"İ\ 1 il a plnnaı 'fliı·-
11ı~aı· ~lı. ır clotjtlıık ikamet 
~:t\ r llc•r\ph·ı ·ı • ta hh f .. lll u-
t . t• i . " 
•
1
' ıtrıı ııı ta--dik, H zin ,.e 

1llcliı·ı 1 lihl.lk f'lH;.imlc·riuiıı 
\ ı ıııc·~i I>" '· , . • rı111ı • ıyar\Jl'n.Ir l tas-
lr t.dn1 · ·ı <ııt < 1 ıt ıarc·n hak ve 
tıı, lı ıducllanna 1\ 'Hhır ya-
{:j n(.'ıııir ) olhn i\in 
\ ını}\ . 
r btı • on hı a111n ::.. ırfına 

ın:ık~atla gelecek ~ıl-

I hıra !:iUrfı ft>ahlıiitlı•rılP hu- ı f l · l ittifakla \ıUkuııwte itimat an. et eceğı ve lU 
ı lunınn.~ına 8:tln.hh. Pt \'ı•ri'n k 1 l 1 h gö::-lc• rnıi:;-tir. lhınll:ın ~onı:ı 111U sat n laŞ Hl Ü· 

knnutt layihnlarını kabul et- 'l'c:;kil!itı (•!'l:tSİ~ (' lrnnununnn ı' ini n1eti il Bi lll'lOd 1 -
ıni~tir. 14 iincii ınadde-.i miir.ihiıı<'e l .., l ·ıd· .1'. a c~ 

Sancağrn mi.ilki teıııanıi- ınedi~ içtimamın her ~eııe acngı 11 ırı ıyor. Dı-
1 yetini tekeffüllı• Türkiye-Su tl~ffet&iz topJmıtı tarihi ulau ğer l<l raf ta il Gene-

riyt' hudu luınm teminirn• ı ~ inei Tr:-;-rinin Birinci pa· ra l 1'1a va ~ladridin 
ılair muahede 'l' nnln~ma- 1 zarte:-i güniine t:llik Pdilını,- derh·\1 ~i \'İ 1 ha Iktan 
nm \'C hunlar ile hPr:ılıPr ~i hakkında veri lP.11 takrir c. 

imza 'e taati olunaıı ÖP- okunarak ta \'ip ı'tlilıniş ve tahlivesini cnıir et-
vanırnıne mektup ve proto ha~kaıı Ahdiillı~lik Henda nıiş, Aln1a Harbive 
ko1larm tH~lliki lıukkmdnki :tzal:wa 5 İll<'İ dPnerıiıı 2 ci Nazırı vukubulan tla-
kanım uıüıakt>ıe::ıine h:ı~la- ıı;tiına ::ıent·si11in :ıson toplan vet üzerine Yakında 
uırken l lı:.- İ)'lerı vı'kili Hii)' tı::ııııa :uihayı·t 'erild iğ·in i . 
tü Ara, söz :llarnk nlP\"ZUll . nildirrni . tir. Peşteye gclecekt lr· 

bahıs cılaıı ımrnhetle vr an- 1 

. la~nıaların n~l~ !~atla rı~ı ~·e ı Tu'· rkı· ye - Fransa tı· caret 
b11T1ların takdımuıdn hakrnı 

olan Jü:;UncC'leri izah etmi~- d , • • ı d 
ıir. H .. Arac:ı ~üı·ıfülı> lıir 1 I 1ua e esı ımza an 1 
<:ok hatıpl ı · takıp etmi\' ve 
bunu takil.ıen kanun hn iha-
~1 ıuc,cnduıı ittifakil<ı. tas- Ankarn 15 (A·A~ - 1 111ü1:a~ereleri iki t~-
dik ol~~n~u~tur. Bıınuıı iizP-- Tü rl< j ye Cünıhu rıye- r<l f ıçınde nıenınunı-
riur kursu~e grlen Başvekil • ·ı ı~ ., ., Cü - yet nnıc i ı> bir sekil-
i l ·· ·· l"lk"' · • . ti 1 t! lc\llS,l !11 .., ~ 
:-met nonu H • ltıııetıuıızın 1 • • • • • • • l .. 

iç ,.
0 

dış tilya eti etrafında ı hun yett nnınıessılle- ~te bıtırılınış, )U gun 
geniş izahatı ihth·a eden ri arasında Ankara- ımzalanınıştır. 
bir nutuk irad e~l~rek itioıat da cereyan etnıekte Anlaşnıalar 1 l''eın-
i t('nıi--ıir. T<ryı11ı esami ile 

1 

· . ·r· " 
1 

. · ı ... \ .. ·t .
1
• • o1a n venı ıca rı ve nıuzdan ıtı )nren nıe-

rere muracaa tı( ıce mele .,, • . • 
m~clis ıncvcud 3~9 reyle , e K 1 c r in ğ a nlaşnıası rıycte gırecektır. 
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şıcı lık 
: Yazan saHh ÖzgUn 

-8-

Soğuk ~rhcnı 

öıc:ık macuıılnrm ~'~ıpıi- ı 
ııı:ı ... ı \'f' kllllanılrııaRı !!'flİIGIİ ... 
uld ııg nnd~H :--oO-u k 111ı'rlıı ·ııı-

lı ·r o·[ilıtlPn 1rliıw Plll'nıınİ\·ı·t 
~ ~ . 

kawnıı .ıktadıılar. Bu mı'r-

heıııler .... lin :ıı•nklı~·ı ih· ku
la~·<'n ~ uıııu .::ı~·ıp i:-ıı•ııilcıı 

~· ı·rdf• kullanılabilir. llu rnı•r
lwnılerin ııınstalızar lıalindı· 

olalllan da nıt·\·c·ult ur. ~o. 

ğuk ıı wrhPıııln ağ·tu:. f <'ı:ı ·
gı" kutulmda \ ' l' ağzı g't>llİ~ 

:;-i~l'IPnle p!ya .. ada satılmak
tadır. Hu ıueriıcmlt'r so!luk
ı aıı SH'aktan eri~· ip akmaz 
h:ı' :ı~ :ı Jıa,· :1_,·a maruz ka\

dı~ı zmn:m az ~ı·rtle~ir. Bu
rnıla yapılan \'t' çok iyi ne· 
t leı• ,·ı·n·n soğuk ııı<·rlll'ıııin 

tı·rkilıi :;;ciyl{'dir. 

Cinsi 

Kara ~. akıi'. 

Miktarı 

51lll t: r:rn ı 

kalı ·m 'ı·rl·n :i~ac.;lara da da
mızlık ıh niı. l\nlı·rıı iyi h·· 

ı:;ekkiıl dıııi:;: 0lnrnlı ~·ani 

. :trilam. h:ı.~t:ılıksıı. lı:l\·,l 

ı.- ~rlniııı' cla~·anıklı o l ın~l

lıılır. Kıısurln lıir k:llPm kt:n

disiıHlt·ki fı'ırnlıkl:m ynpm. 

Bir k:ı.t; neı:;il iizPri::tlc ya· 
pıl:111 fı·n:t ka!Pın iııtihalıı 

isl:ihı i:-tPnilen ı;ı'::-idi bozar 
mnlıv ı·tler. lföyll' ~ı·şitlrrı· 

irkı hozuk dı·ııir. Fakat ırk 

lıowkluğ'tı uınmni df•ğil ııwv

ziidir. KaJı.:ın 111Pııı-tıp oldu
ğu ~":;-iı.liu ""~arı ınah~usa

sına açık bir ::-ı·kildt· baıl 

olmalıdır. ~Ie:wl;1 yPni \t'
:;itlPr <'ldı· l'tnwk ına'.~satlı 

ile ı·kilıın A rrnnt vt> Elıııa 

çı·ldrdı·klt·ı iııin \'ı•nliklNİ fi
d:ırıl:ır iptid a ılikı>nliıli r. IZ e
ıııalt· ,g·ı·liptı· rılt'y\'C :m:ıı.-:ı 

sırtt ıııa fft\ldi•ri ı..auı:m 1111 'l' İ rı 1 il H' il fi rtı lı il 

t.'a ııı s:ıkızı 
Toz haliııe getir il
ın;:; t ... paııya t\!

hr~ir i 

(jÔ 
f}(J(I 

tı I:> 

j ~·;ılıanilik ı-vsafırıı gayip ı..·lln. 
Bıı fidanl:ırdan lıaşka ağaç

lara kalcııı :ı~ılayar3k 'ı·
riııı ihtiınull:uıuı c;oğ'altmak 

~arı halımıınıı 

Boy:ılı : piı to 

:.?00 
m 
~o ,. . j 

:ır~ıı olıııııırs:ı tulıuıııdan ·' f'· 

ti:--ıııt• ıl;ı ıııızlık lardaıı yaba-. . 
nilik en-safını 11·:ıviı> ı·tnıi~ h • 

kalı·ıııleriıı tıyr,lına::ıı icap 
Pdt•r. K:ılı·nılı.·r ııı0çlıul yc·r
dı·ıı geli:;i giizPI a l mm:uııa
lıdır . ı >aııı11.1ı 1~ ~·,ıpılacak 

ağ·:ıca çok ehemnıiy<>t veril 
ıııı·li ,.,. uıt:nsup olduğu <;t'· 

:-idin p,·::;af;na h:ıiz olınaEı-• 
ııa ı:ok d i 1-. k :ı t "'lil ırıelidi r. 
<,'iinkii lınııl:ır lırnı k:ılt'lll 
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Dün ~üyüt ~ir facia ol 
Benzin yüklü bir 

yon yandı 
-

Yangın etra fa yayılmadan sö11dlirit1dil 

l>iiıı ::-<'lıriıııizdı• IJiiyHk 
l>ir ffü·ia oldu. (~2fl) t~n:·kc 
lwnziıı \'iiklii hir kam\'on . . 
ates alarak \'andı. . . 

.'·ı·ti~ı·n ıwlİ:': jaııdarnı:.ı 't' 
" ·ı halkııı .'·:mlııııil<· y:ı.11~ 1 • 

~·:ıyılıııak~ızın · :ı C'rirıc.ll> ::-;ôJI 

d ii rU 1 ıı ı ii~t ii r. K aııı yon Jdıl 
olıııu:;. iı;iııddd benzin tene· 

Üğ·n·rıdiğinıiz" gün· ~·aıı- : kf·]i'ri t:ııııanwıı Y:rnını!'tıt·· . . 
!:!:ııı ~u ~Pkilde olı111ıstuı~ 
\, ' . " 

)larıliııli Alııliill:ttifı· üid 
b!r Kaııı~·on ıliiıı 

~!!:i 'l'eneke He111.iııi yuonn ı.u,~u 
T'clm E' l 8ahiplcrindcn 
Şevket Sancar 

g-i tlı·n·k ı :n \'(•ıı 'I'<'l'İııH'\'İnin 
225 tı·ııc·kı· henziııiııi ~·ük
It1ıııı~ ,.,. 1 >i. · arbı·kin· ~.!'itmek 

iizrı• :;-l'lııı· gclıııi:;t ir. K~ım

~·oıı j,t·ı:-..\•ontlan 14ı·lirkcn 
sır:-ıııtı ~ lizlirıdeıı lıiı· benzin 
tı·ıJt'kl':-İ dl'linıııiı:- ve akıııa. 

' µa lı:.ı-.lamı ';i . ı\lak:ııı· jlar-

YanlYını si5ndiirnwk (Jll· 
el •• 

;::;usunda Eııırıiyet ~[iicliil'11 

Xmettin Ke:, kin bora, Gii111 

riik ~lüdürii J\lıdullalı ç:ı· 
dı:-:ııı. Bt>lt·diyf' Hı+ .. i 1 ı r. ,, 
Aziz l 'ra~ bizzat t:alı~:ır:P 

biiyiik yarclınılard:ı 1ıuını1 

<lular. 

Zar:ı: ii)' lıirı liradan nıı 
hıdır. ~,. -;jrJe mmn ini tı·,·ld 1 

Pdilorrk lll:lhkatnPVl' veril 
ırıi~lt•rdir. · 

·Bay Hasan 
VEFAT ıeTTİ Bunlar hir deuıir kap' ! 

içiıw konur: E\' \'t'ht hafif lıir 
atı·~t<· kara :-::ıkiı. <·riıilir. 

'Kara Hakız ı·ri~·inı·ı· karı~tı

rılır ,.c iı;inc· ı;aııı sakızı atı

lır. ~cıııradft lıal mumu il~\'C ı 
edilir. .Uunlar eıiyip i~·ict• 

lıir lıirh·ı iııf• karıı;;t;J, taıı ı::on 

l'a Jwp :ıh•ı-;teıı indiı ilir. re 
:ıonr:ıda tu\•nwııl i nılıu ilP 
j,piıto lıl'I' ikisi lıinlı'n İ\İrw 

lıcı~:ıltılır. Bu e ·z:tl:ıı bir lıir 
lniıll' ad:l'n :ıkıllı kanstık-. 

hP 11<lı· tekl'liı :ı~acıd•r. 1 ı:t 
uıızlıkl:ır dnima lmuaııı:tya ı 

f:ılıi tııtıılur lıti suretle d<· 

tliııı• 1 •PI İ JI 1 )İ\':ll'lıPkİı (1 cı·jt . 
ı-.. • ·t" 

ııll'k iim· :-:iinlr ııl,.liııde 
dıırdııµ:u zaıııt•n !"Ol'iir ınu-, 
:l' ini ( 1=--ıııa11 <lı·liıwn t(·rıt:-

Çokl:ııı 

bt'ri lw::-ta 
yat ıııakt:ı 
olan 'ırrı 

oğ'ullarnı

tlaıı. e:-11 i 
:Ut>t·li:-:i ı·. 

\ ' t' d:liıııı 

E ıwiiıııı·ıı 
:1za~ı llll:m 
R:ıv lla::-:ııı Merhum B. Ha6" " 

tan "'onıa 11ıalılutıın i~·im• 

h:ıfif !ı:ıfif ft·lıP:;-ir tuzıı ilA
w· ,.Jilir. Bu bir kaha alı· 
nrtrnk h•tı·ııdiğ·i z~1111nıı kıt!· 
}anılır. Yalnıı ::-ır;ıkkPn ktıl-

in ııı l 111ama1 ıd ı r. 

Kalenı nasıl olınah·? 
(lialem intihabı) 

. \ııaç \U'ı·n :ığ':ıt;l:ır:ı :ııın 

f:l'lla kalı>nı ı·ldt• edilir. Bu
ıınrıl:ı bı·nıbı·ı· ılamızlıkların 

h,.r yıl n.-lıatla bir d:ılı btı· 

d:ınııı;ıdan hır;ıkılına~ı g<'· 
r<'ktir. Bıı k:ılıil <hıllar y:rt. 
a~ı,..ı iı:in ı.;ahnk kP~•alı· ge· 
lt>ıı k:ılı•ıııler lı:ı:-;ıl Pdı>rler. 

l\<',\"İ lalıiııı!Pınck i~lı'rkc•ıı 
h•ııı·kı·d .. ıı :ıl,:ıtı lwnzin dı>r
hal attı~ alıııı~tır. Buııım 
üz<'riııı· :-.oHir ın ııa \'İlli frr- • • 
~'ada lıa~laıııı~ i~cdı> lıiit ·in 
tenı·kPler tııt tı:-ıırn:-;-tur. Yan
ğ·ınm ttraftaki diikk:tnlara 
Rirayı·t dıııeıııe:-;i i~·iıı cİ\'~ır· 

, <laL:i diikk:iıılar kapadılnıı:;: . 

• t 
t'\'t'l..:i µ:iin ab:- · m ',.f:ıt t' 

nıi~ı ir. 

nlardiııiıı taııınnıı:- \ (' .i' 
'i m:~ ..,inıal:ırıııdaıı olaıı Ht1~ 
1 las:ıııııı i>li.iınli lwr ke::-: nıii 
tı•ı•:-.:-;ir "t ıııi~tir . . ' 

~11 rhııına tanrııl:m ın:ıı-
l ·ı tiret dıler. ftilP ,." akr<l " 

ların.ı hn:-: .a .. Jı ı-; ı dilNİ7.· • I"' ,.... 
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iLAN 
Mardin Nafia Müdürlü~ünden 

•• 
Ek. iltme.\ ı· konulaıı kuru\' ıııtı\':tkkat teıııiııat 

İ~: l 'izre - Aııdi\•ı·r :mı::-ıııda- YCrme~i hundan L!~ka ı;hli-
ki Uc~t. köprfü;flnfüı inşaatı yrt lıPlgPtiİ vı) Tiı·arl't oda-
''f• tt:·mıratı ~mda ıııukavn:t buluntlu~u-
Kı·~if lıedPli 7(i~.) lira fi:! na daire U3·i· ~rn•"-İne m;th-

kuru::tur. ::ın::: Ticaret '"· ı-:•·ıı'at \'e~i-
2 - Bu i::-ı· ait ~artnauH·- kası ilmız ı·tırn):;i Inıiııı<lır. 

-30- lf'r \ ı· evrak ~mılarılır. n - nıı husu hakkında 

IJ)111:.ı • ı. · ı · · · ·· ı 7.8:1 U] (' \'lllP fl},.,~lll U • U" . 
1 t

11 ııı1·siıı. l~tc· bu gibi ei-
t1zlara trı•rirl edki l'ihaz. 
ıtı· fi ·ı· l'ıı ı ı r. 

Bu l"ilıazl:m taşı_\ :rn in
it.'ı ~·a hiitün hariC'i haYa 

l • 1 1 k . • • h ., a '"'illi ·e nıışı1r ... e 
h~\ :ı<taıı ok:-ijen :.ılır. N.-

) .<tva~ a karlıoıı <liok. it n'
ıı· 

lıaı ~ ··~·[ıhud lrnlnndugn ıııa 

ll Hı ha '':u;ıııı ıılıırnz dah:ı 
'/.•ki 

41:·
1 

ardaki t<•ıııiz lınv:ı) i 
. <ttttk tı·rwrrn · ed,.r. 1rı:-:uı 
•lrıı .. , , • 
lı' ' ' .{(I ~antiııı t ultıııcl:ı 
it 1 

lıil· ırırı ıınıdaıı tı•n effii::; ı\de-
ı I' '! t' ı . 1" · ·' rsa ı· ııznr:-;a rnsn~ı 

''t• ., 
lı 11 ıat S<I\ ı· •·iİnde J:ızıın olan 
<\\n ,.,.,.·,ı·ı·ı· Bu ..:urC'tl1• v~-

f11ı • • 
İst ''tı <·iJıa1.la r f:uht haı·ı\hf'f 
1. (·~ "rı '<·ı·l .. rd" k·ılı;I t:ıt-
•ık • '- ' • 
ki 1l1·!!i1dfr. :'oııra hPr han-
' •

1 
lıır SC'hı·pl" hortuma ha-

, \ t·ı iJ · ı . 
İı1ı., . ııırz ... p rı 137.1 tH~I~ ;ın 

ı11ı I' 

qııt' . . 1 • • ı· ,. 
~•·r il! ı~ııı Hı ı;;ımı ı ı ı· 
ı,1 •. lt•rtiJ,utı , :mi hariı• il•• uu . • 
''İrJ 11 a!aka~ıııı kı·1-l'll teı·-
•I. (•tlit·i ı·ilınzları tl•tkik l'· 
'r·ı•'"· 

ı.: ız. 

~ .. o_ksHeıı ci hazı: 
1ıj 1 1 

tı rıfı:ız bir torha ile 
~. ttı;ırtu~tnn miite~ı J,kildir. 
ı,t • .11 tııı idııdf' ı,ol:n !ıkla 

1\ IJı• • • 
lı: IJ 1ı 't n·n lıuıı:ı ıııtıl-.:ıbil 
1·j · rı diof ... idi tut·ııı 1 )İI' 
1 ıırı 

·~· 'nrdır. Hu 4 <'z:t :-ıı lıuı· 
lı'.ti ,.1 ""~ ahud :-:u ih· hir-
~vrJ 1 ıaıııan oksijcııi rı·n·ıı 
lıa~ 1~~1111 ı>cırıık:sittir. Bu ei
~a 1 .

1 "h·tıııl·k i~iıı tı ba~ :ı 
ııı,.n111 az su kumılm ,.(;'~ :ı 
1 • ı·tı·k 
ı, 'C> ahud lıu,..uşi 

\ı.ı· ı \11 
• 

1 r·ıı karlıon diof ... id "'"lı 11,t. 

ıl' • <ııı, 
lrı~ . • tıuı prok ..... it k:ı.rbon 
" ıcı ile b. 1 . . "rJa t ır e-;;twı zaman 

C>~kil ederl'k tc ir::-iz 

bir lwle :.!;<\'l'I'. ···<·ı·İ\• ı• ok1'ıİ · r- • 

jl'n kalır. Btı f:ttrPt]ı1 ha.:::il 
olan ilk o!,sijeııi tı•ııpl'fü.:; 

için ei;.:ı•rll'l'P gid•·r \ t• kar 
lıoıı diok::;iı n· ~ıı Lııh:ırı 

ik· hrr:1lın ı,:.ıkar. K:ırboıı 
diok~it ağ'ızcl:ın ıJı~:ırı , ı·ri
len h~n·ndaki :su buh:ırınııı
da yardımı ik· yine yinr 
sodyum prok..,it iizerim· k · 

...,ir C'd•·r,.k yinı· ok:::-ijf'n ,.r 
Ud:l tP;:>l1kkıil f'df>I'. Bu tm 

rt:'t iP hı'r ı ı·ııeffib nı·t iı•ı·:-:i rı- 1 

de \"CrİIViı lı:ıv:ıııın karbon 
cliok .. idi Rll lı11h:ırilı· IH·ra 
hrr f:cıd. · uuı proksit ile hir 
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