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S n ca k i lngiliz Kralıı ın T ac geyıne Töreni 

.. . fevkalade ihtişamlı oldu 
Statosununmuzakeresı, K ınggnk· .. J . 

b. tt. / ız.1..aç lı11~ıcıları uj u ışıyı teuavı 1 1 
1 altına af dı Lisan mes'elesinin müzakeresine 1 

tekrar başf andı 
Ankara 13 (.\.A) 

Cenevred~ eki perler 
konıitesinde ~"ren-

/ . Ankara 13 <.\.A) - ' \'an gazetdcri ve re~
I lngilterc ~~raluun dün ı n~i rn.aka~nlan bu .ha-

• - j Yclflılan I :·c <Yevıne dıse)'I bılnıe111ezlık-nuz h;ıJedılınPvc~n UÇ ı ·· .. . ~ ~ · . . . 
1 1 1•• • ... -.ı.:ı.Jeı· toı-enı f evka iade ıh teıı g·c:lnıı~lerdır· nıes~ ec en ısa n nıe~ . . 

.. I . tısntnlı o1nıuştur. 
"' .. l{ın statosunun nıu-
~ak~i4esi bitn1iş v~ he· 

sın1n n1uzn H'resıne · .. 1 · A11lcc·11·,·1 14 (A.A) -Bu ıı1unas.-bet e 111-
k l<rar başlanmıştır· gilıercnin her tara- Dün Londrada )'apı-

Halk mümessillerinin 
protestosu 

Ankarn };J (r\.A) -
lfataydn n1Ah·ı ili hü
kuınetin 1f ürk )t're k:ı r
şı gö3ter<l iği şiddetli 
"e adaletsiz hareket-

ASILSIZ Bi 

leri h:'llk lllÜine'Ssılle-
1 ri Frnnsız nıal<amla- 1 

rı llt z<linde protesto 
etn1işlerllir. 

HABER 
. J\nf<ar:ı 13 (A·A) 1 ınuk : hil Fı«ınko hü 
J<ı~onya Hariciye re ku .. 11etini tnniyHca
~t\reti j·,po•iv:ınııı gr-

1 
<.rıncı clııİr olan haber· 

ile l . . h • 1 r rct Fr:ınl .. o un 1 ıır 1 ri tekzıp etıne <te-
ıcaret nıu ka velena· d i r. 

lllesi İınza etıncsi ne 

frnda teznhürat ya- lan n1erasinıde f{ızıl
pıln1ış, düuyn hükfı- haç hakıcılan on bin 
111 e ı 111<.' rl{ezlcri nde kisi \'i tedavi etnıek 

in,g·iliz .' İyasi n1iiınes- YcJ ~cksan cıhı kişiyi 
silleri tan1fsndan res- h<istaneye kaldırınak 
nıi kabuller tertip ıııtchuriyt:tinde kaJ .. 
edilnıiştir. YaJnız ital-1 dırınışlardır. 

-lş Bankasının açacağı 
şube 

Suriye bankası mahafiiini harekete 
getirdi 

Ankara 13 (A·A) -· sına ınüınnrıaat ediJ
tş B<H~k~ısın1n hir 1 i ı ü . j nı si ve teklif y~pıl
f ettişi'lin tetkik , 1 tt:ı rııası h:ddonda tüc

bulunınası Su r İ Ye c l! lar hu teklifte hu
bankası nıcıhafHini 1 Junnıaü-a ne iktisadi . /:') . 
ha re le ete g .. ti n11ış ve / ve ne de coğr:ı fi hıç 
', ı nkn nın An~: ~'Y~~ hir seb p oln1nchğ1nı 
şubl:'s İ rn üt 'ü Ü ıkıucı j ı ll ri sünnii~lerdir. 
bir b~nkanın aç1Jn1cı ... 1 
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Madridin Cenubundaki Spor ve Gençlik 
T oledo cephesi ateşler Bayramına 

içinde Hazırlık 
Ankara t:3 (A.A) - Fransızlarla Alnıan 

İspanyada ~1adrid ce lcıtaatının şehir etra. Ata türkün Saınsu- ve gençlik bnyranıı-
nubunda Toledo ccp- ı fındaki çenberi gev- kn~ _çıl~ışlarının .. o~ s~~ ıun şehı~İnıizde parlak 

1 · d · ıd ı· . . . ızıacı vıl donu111u bir surette kutlulan-
1esın e ŞJ(ı et ı nıu- şetnıek ıçın setır kı- • . . 
hareheler olnıakta- taatı teskil ettikleri- olan 19 ~layıs Spor nıas_,ı ı ç ı n gereken 

d . [>" l( d · ı t I" . . " . 1 ·ık M kt ' prograın hazırlannus 
JI. >lr lt a J"I(. e g- ni bıldırınektedır. 1 ı e epıer 1 b . 

rnfı Toledi civarında . 1 ".e ~n~t aanuza ve-

Ce~elüff aritteti lspanyollar 
! Ilin1İz ilk ınekteple- , rılnııştır · 

rinde bu ayın 23 den 
son r a in1tihanlara 

Ankara 14 <A· A) -
Nüfusun fazla lığı ve 
salğın hastalıklar l<or
kusu dolayısile Cebel
tarikteki bütün İs
panyo11arın harektt 
etnıeleri tebliğ edil 

başlanacak ve av so-
n1iştİr· ., 

Volensiva hükfı- nunda tatil ya pala
n1etine karşı n1cyil

ccı ktır· 

leri olanlar asilerin ,.,========, 
kontrolu ahında bu
lunn1ayan yerlere gön 
derilec~klerdir-

Serbest lrlandada 
. 

Ankara 13 <A.A) - bir nıükabelei bilnıisil 
serbest İrlanda 111er- t~şkil etıncktedir· 
kezi olan Dühlinide 
ikinci Jor jun At 
üzerindeki hevkeli bu 
sabah hir boinba ile 
tahrib ediln1iştir. Bu 
heykel 19~ de yine 

Macar içbakanı 
ne söyliyor? 

bir hoınba ile tahrib \ ) 13 A A) ı n {ara . ( . -
cdiln1işti. Royter a- ~l a c ı r iç baknnı bir 
jansı bu teca\'Üze bir İtalyan gazetesine 1-
inğ;ili z kıralın ı n irlan t ~ıJ v3 n - Yo <>·us}ayya 

ı 
,; o 

da kıra lı ola ra ~ taç a nlcışn1asin1n bir I\la-

Gün Batarken 
llağlar, kırlar, o\·alar 
Snrıldı hin hir tiile 
Glin batar göuftl ağlar 
ller ses benzer l'iilhiile 

O~uldu~·or hep sular 
~lelivoı· kuzucuklar 

" 
Ya ''ru 1 arın sesi ue 
Da~<lan indi kovunlar . . 
ller taraf kızıl ufuk 
Yollar kıpkızıl hiı· ok 
Blitiiıı ~ii zel renklere 

t...; 

.\ lev s~lca ıı hiı· ı şı k . 
Aı·Lık gliııe~ iııiyoı· 

Dağların a ı·kas 11 11ları 
Yu\'attl rua siuivor . 
Büliin canlı ma lılukla•· 

Mardin Ortl\ Okul 
5. J No. 141 

E. Artıkı 

TORKIU 
Bas PeMivanlı~ 
Müsabakası 

Çocuk Esirğeme 
korun1u merkezi ta-

1 rafindan her sene ter-
1 tip edilmekte olan ve 
1 Stadyon1un bitmesi

ne intizaren bir iki 
senedir y;.ıpılmayan 
Türkiye Baş Pehli-

ı -
ı vanını seçıne ınusn .. 

1 
bakaları bu sene ·.:A / 
L\1ayis/ Cunıa günü 
Ankara Stad):omuıı-

1 da b~1 şla.?'a caktır. G~ · 
reş uç gun sürecektır· 

Baş P ehlivana 500 
lira ile bir nıadaly~ 
diğerlerine derece ile · 
(700) lira nıükafat ve-
rilecelctir. 

Bu m illi güreşe b~-
tün Türkiye Pehlı"' 

geynıesini protes~o ca r - Yoğusla v anla ş
i ç in nasyolist lerin nıasına ıuukaddenıe 
yapmak te1 savvuru~- teşkil edebileceğini 
da bulundukları nu - sövlenıiştir· 
n1nyişin nevine karşı ' ..,. '=======:.il vanları davetlidir· 

. . -
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----------------' Yazan: Orta Ok~l 'l'ahiye ögretmeni 
ledad 'ı esugey. 

-5-

a - Maske Je~en gazlar 
nuşuıan maske takarak atı
lan gaza karşı durur. Fakat 
ijy:e bir ıtaz atmak laııın
dırki maskeden geç~in 
lleferin uoğazmı yaksın ve 

tanımaları çok kolaydır. 
Bu gazlar ha va içinde 

çok az lıile olsalar bir kaç 
dakika içinde göze tesir tde
rek yaş :ıkıtmağa başlarlar. 
Far.la olursa güz yaşı mik
dari de ziv:ıdelesir. Etrafı 

~ . 
göremez. Eğer askere atılmış 
hıc asker ~ilalıını kullana
maz. Göz ya~ından ba~ka 

gözlerin yanması ve kızu
ması da görülür. Ve bazr.n 
fazla ~alya da akar. Bu araz 
eğer fazla kesif :az var ise 
24 saattan evvel iyi olmaz. 

- Sonu Var-

UG 
POSTAi. .. AR 

Su gün sabah saat 
8 de l~ren postası ge
lece!{, 9 <la Savur, Mid 
yat, Gercüş, Cizre, 10 
de Diyarbekir, 11 de 
Kızıltepe ve Derik 
postaları gidecektir. 

Gidecek Tren 
Bu gece gidecek 

tren yoktur. 
•••••••••••r•••••••••••• .. • • • • • • 

~ Y urtdaş !,, i 
i

l • 

• • • • 
,: Ozü, Sözü doğru : 
: oı... :

1 
• • 
: Güzel1ii!_in Temeli : . .._,. . 
: Sai!lıktır. : . ~· . 
: Her Yasta Hare- : • • • 
: ket·· : • • • • • • • • .......................... 

rna~kesini attırmak meebu
riyetinde bırak ııı. Nefer 
maskesini atınca bu gazla 
Leraber atılmış olan diğer 
ıehirli r~zların te~irine ma· 
tuz kalarak z•hirlonsin. Bu 
taBnif iyi dc~ildir. En iyisi 
"ticuda yaptığı tesire göre 
Yapılan tasrıiftir. ÇUnkil 
harpte tazın kimyevi evsa
fını ötrenmc~e \'akıt yoktur. ,--------------------
Sonra düşman gazı başka 
ciai~lerle karıştırarak ren
tini, kokusunu degiştirir. f~a
k:tt esaslı olarak gazın ,·ü
cuda ol n tesiri olmadı'-., 
i~in bu daiwa sabittir Jeği~
lneı. İşte bunun için gazın 
'"iicuda yaptığı tesire güre 
Yaıulau tasnif en iyisidir. 
llu tasnife göre gazlar beş 
kıısuıa ayrılır. 

1 - Göz.yaşı gt•tirenltı:r. 

2 - Aksırtanlar. 

3 - Boğucul:ır. 

4 - Yakıcılar. . 
5 - ÜldürUeiıler. 
Maaınafi gazl:trı hiç lıir 

"akıt tem::ıuıi!c biribirindeıı 
ll·s·ı · · k k b"l r ıtıbarilc ayırma· ·a ı 

()eğildir. Mesela Lol"rucu o-
la b c 
<l n ir gaz hem aksırtır hem-

t 
e gözyaşı getirebilir. Bu 
as · nıfte gazların en bariz ev· 
Safı ıı .. 

azarı ıtıbare :ılımı.ıştır. 

tc . Bu gazlar göze geuze 
sır Yapar. Raıeıı cksürtür. v, ·ı . 

cı di dı ynkar havada 
i0~ az olduğu zaman bile 
taırl~rilli bis ettirdikleri i~in 

Yarın Şehrimizde yapılacak 

Tayyare Şehitleri ihtifal 
Proğramı 

1 - 15/Mayıs/9~7 Cu
ınarte:5i günü Ha ''a ~ehitle
ri töreni güııüdür. 

2 - Şehitleri atıma töre
ni Hükumet binası önünde
ki meydanlıkta şu ::;uretle 
yap1lacaktır. 

A - Merasim saat 11 de 
Kaledt>n atılacak lıir topla 
başlayacaktır. Bunun için 
Manlinde bulunan bütün 
Subaylar hükfıı.net işyarları, 
Jld. 'flı. <hın mfirettep oir 
Böliik, Mrktepler ve halk 
teşekkülleri saat 10,30 da 
kendilerine ayrılım~ olan yer
lerini almiş bulunacaklardır. 
[Bu yerler inzibat 5ubayı 
Emniyet Md. ile temasa. ge
lerek tesbit edilecektir.] 

B ·- Kaleden 'fop atılın· 

ca mur~ttep Hl. K. (Dikkat) 
k.omutasmı verPcek ve bu 
anda llleraainı yerinde ve 
resmt dairek•rde :;alıahlcyin 

çekilmiş bayraklar yarıya 

kadar indirilecektir. Hu es 
nada merasim y@rinde lıu

lunanlar >ielfüıılayacaklat'. 
Bu ihtiram vazin~ti va· . . 

rıın dakika tknrnı euC'cek-
tir. Yarım dakika lıitince 

BI. K. rahat komutunu ve
recektir. 

C - lhtir:.ıın vaziyetin
den sonra Ild. 'fb. dan bir 
Subay Hava Şehitleri için 
bir söyley verı•ccktir. Bu 
Subay<lan sonra Türk Hava 
Kurumu Mardiıı şubesindeıı 
bir zat vo nwktepler hey
etinden bir ıat söylev ve-

-- - -- - - - --
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Mardin Vakıflar 
Direktörlüğünden 

Gayri miisliw vakıflarda 
diğı!r mfü;lüınan vakıflari gi
bi hiikıııii yilrümekt~ olan 
27(;2 sayıh vakıflar kanunu 
Çl\rçe,·esine girıııi~tir. Bu 
gayri nıüsliın vakıfların nıü

tovellilikleri ~imdıye kadar 
tek IJir ~alısın ü~tiinde ol
mayıp cemaatları tarafından 

seçilmiş ve muvakkaten va
kıflar genel direktörlüğii ta
rafından yeni c;ıkan talimat~ 

namenin tatbikine karlar 
tasdik edilmiştir. 

Yeni çıkan talimatname
nin tatbiki müııascbetila 

Mardin Vakıflar direktörlü
ğü (Kildani,) (dUryani ka
dim,) lErme·1 Katolik,) (Sür
yan Katolik) vakıflarının 

mütevellilikleri vakıflar ka
nun ve nizamnameRine ve 
olbabdaki talimatname hü
kümlerine göre (tek) müte
velli tayinini mecburi kıl

mıştır. Teamilllerine e-öre 
tek mUteveHi tayini ve di
ğer mfü;liman vakıfları mü
teYeJJileri gibi de talimatna
nıeye göre nıütt:velli olmak 
isteyemlcrin \"akıflar nizanı

namt>sinin 37 inci m:ıdde:-i
nin (A) ve (B) fıkralarında 
gösterilen vasıfluı haiz bu
lunup bulunmadığı \'e her 
suretle emin ve iyi ahlak 
sahibi olduğuna <lair hak
kında yapılacak tahkikat 
ile tebeyyün ettikten sonra 
\'akıfl:tr direktöılüğUnde tas
dikten ~onra uı iitt velli ola
rak tanılacakları cihetle ta. 
rihi ihaleden itilı:trc•n mayi
~in ~:> ne katlar ıııüs:ıatle 

f'dil<liğ·i i1:1n olunur. 

10/1 i/1.., 

rccckltrdir. 
I> - Söylederden sonra 

mürettep böltikten bir man
ğa çıkarak ha vaya komu
ta ile üç el man~\'r.:l fi~eği 
atacaktır. 

3 - Bunu müteakip wü
rettep Bl. ve mektepler ta
rafından merasim geçişi ya
pılacak vt: töreu bitecektir. 
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