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On Birinci Yıl 

Bitlis Va uru 
M. Siret BAY AR 

Un u Önde1·m gbst errli
ğ·ı ı~.klı ~ 1 H hcı im 

biraz daha ıl~rlemek az
nıinin yarattıgı buyilk var· 
lıklar kar ısmda ne ka
dar hayranlık ve minnet
darlık duyul a uzdır. 

Atatürk inkılabının mu· 
~arrc r yiirüyüşü içiııde 
ıleri gidi-. in nızı gittikçe 
aı·tınakta, yurdun her ta· 
rafında ulusu regaha, )le- ı 

ili hayata ka vu turucu 
iktisadi raaliyet1er göze 
~arpmaktadır. 

) ürlıdugümüz iktisad 
~Olunda mutlaka muzaf
leı- olacagımızı söyJe~'en 
&aş~ ekil 'ekili Celal B· -
~f:lrın Türk ulusuna ar
!Qagan ettigi iktisadı eser-
1erjn gittikçe çogalmakta 
IJlduğunu şükranla görü· 
~Oruz 

Cı\jn yoktur ki İ tanhul 
~e Vilayet gazeteleı i mern· 
tket baberlef'i içinrlt~ hir 

1~tısadi e~eı in tıittig-iııi, 
'aıtvet saha ma ut ldıgı· 
~ . 1 ~·azm ı, olma~m ar. 

r1u günkü \nado1 ajan
t l1a. Van gö1ünd işle
~1tnek üzre Türk f3bri
itlarmda ~ apılan Bitli 

~ llp~runun törenle denize 
11dırildio ini müjdeliyor. 
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al 
Dün saba· .. stan- · 

bu'a vardı 1 an gölüne merasimle 
endirildi Ankara 1 ( A.A) 

Yun:ın B ıs,·ekili ve . 
H ;ı rici V(' l 

1
" zı ı 1 Ek

ela aıs - G ·ner: l ~Lı-
ta ks·ı s bu oün Ave-

.~ .. 
rof K rov~ı zö Ü ıl<: ı~ -
tanhula gel11ıiştir. 

Trablusa 
Asker sevkiyatı 
devam ediyor 
Ank~'r;' 1 ( \.A) 

İt"Jy;\ntırın 'r, ahlu 
~a ~skeri nakliyatı 
dev,,111 et 111r ktc<lir. 

Erzinran Ovası 
A ık:•nı ı, ( \ .\) -

E z i ı c c1 n ov <hı 1, u 
1Ut111''1 <llllt.' I' \' :ı t 1 :\ )U 

gMın "förenl..! başlaı -

nıı .. tır. 

nm inkiı;;at'ında büyük 'e 
ayrım bir rolii \ aı dır. 

Van gölii 1ıün İl))letil

\nkar~ 1 ( A.A 1 
\ 'an !.!ölünde jsletil-._, . 
n1ek Üzre iktisat vc-
kt1 let i f'c.t bri ka ve ha · 

1 

vuzlH rı nd==ı ta nıa nıen 
l"ürk i~çileri tarafın
dan yapıian Bitlis va. 

punı Vanda n1era
sin1le denize indiril
miştir. Bu gemi bu 

vasıta ile yapılan ve 
gôle indirilen ikinci 
vnpurdur. 

Bayan Sabiha Gökçen 
İZM.R E TAYY ! İLE 

ANKARAYA GİTTİ 
Ankara 1~ ( A. A] -

Ege ınantvralarında 
nwvi tar:ıfin hava 
1.-uvvt tlerine ııı~rısuh 
bir pr.-ıvv:ıre ıle h:.l
rt:ldı ta -i~t İra 1, ederek 
hii \'iik ınuv<ı ffakıyet 

gösteren Atatürk kı
zı ve Türk kusu baş 
C°)ğretı11eni Bayan Sa
hi ha Gökçen dün 
İz ninlen l\1yyare ile 
~ehrimizt! geln1İ~tir. 

40,000 Japon askerinin 

l3u haber çok sevinç 
~ı · (.. nıesi ~1 alnız iç ticaretimizde 
11 ıci ve önemlidir. çün-

Çinliler tarafından -çevrildiği 
biidiriliyor 

._ Uınun 1 Mıifettişlı2in bir varlık yır ıtmakla kul- ( A A] 
1ruıuı=-undbn ı e ı un- ı a. ra aı·. ay ı z ı ı n a Anka n::l 1 · -
1 tıgu;1 ı ı o ı sıır u1: ' d u z 1 o· er Aj ıısı Çiu 
;rı iliııin 'e \un gJlll- ]ı,ıılı olrn ı ' i- ıııı ~)b J , 11 ndan alJı 
~ tı Şaı·k ' l \ N t-rı ı z n caıı ~ıllll'l" eheılcrııııızın . l b tfı 
lt!)adı ve tı~ari ha~ atı-

1 
-So1ılı 2 inci s yfed - , gı lir l~l ele a ı.::ll 

kırk bin Jrıpon Yuan· 

ping civarında tanıa

nıile çevriln.iştir. 
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l __ T __ . e .... lğ!.af Haberleri 11 Cumhuriyet 
Fi ~ayr 

Nefi edilen Liderlerin 
geri alınmaları için 

iP ır © ~ ırc§l m o 
1 - Ctimhnriyet Hayra- 1 miidiir 'e nıiifetti'ii, Hıısusi 

ıuı ~8 / 1 O / 9B7 p,.,~eırı lıc ld:ı ıf' ~1 iiı lii rU, \ föiyrt Da i 
!;!'iüıii c ı'.!lı ' dt' n . oı~rn lJ;ı::hı - ıııi Eıwüıneıı azıdarı. Nıif•J:-

~·acak ',., 3U / 10 / H37 gü E - KiilUir kurıılu 

Bazı devlet!erin tavassutu isteniyor ııii ı-:.t :ıt :?4 tP lıitecPkı ·r. F - S:ıfia kurulu \ c po~ 
Ba~ r mı ı-....,n:ı ınıl:ı ıhıi ta. uıildiiıii. 

Ankara l· ( A.A) - ' ıçın tnv<tsstıt tddi
Filistinin etrrıfin<laki finde hulunnıuslar-. 

d11·. 

l"Plt·r. k unılhır tnt il edil mi~ • 
f<':-rni ve hıı~ıı:--i biltiin. im 

H - Sıhhat ' ' r• içtim:ıı 
mua' PtıPt müdiirü 

1 - niiıııı ük 'e lnhi ar 
lar v(• lst•huarcıt. Uaytı.11·. 
Ziraat miidıirleıi 

.T - Vakıflar Dir"'kt<irHi· 
Qii \ ' f' l\1 üf tii. 

devletlerin Arnp zi
ınaındarları İngiliz 
hüktiınetine ve Falis- , 
tin ınakarnlann:! hir 
nıu hta ra göndere rel< 
nefi ediln1iş .\rap Li-

2300 ltalyan 
Askeri 

ruııılar, diikkftn ve fwler 
gcrrğ'i gilıi bayr:ıkl:ır, kı r
<lPJ'''''' lı\ yPşil ya "l:akla rla 
:"tblr.mni~ • taklar dii' iı?Pr 
krok1de tc·shit edilen ~er
lrrine :ıltıkadarlnr tarnfındarı 
kunmuş \'1' ns lrnı~ \'t: bu 
ak~anıdan it ibııren h(>r ta
raf fencrlc.rle ı~ıkhındırılmı~ 

ul:ıeak vı' kaledı• hiiyilk 
mcşfılt'lcr yakılacaktır. 

K - Viliiyel Umumi uıt>C' 
1 liş :izaları 

derlerinin dö lfl)CSİ 

Bitlis 
Vapuru .. 

BaşmaL.aleden son 

T ra~lusa çıkarıl~ı 
Ankara 17 A. t\ . -

l)ün verı id(•n iki bin 
,.., 

liçyüz ita ly" n askeri 
·rrnhlusa gitnıiştir. 

2 - Bayramııı ba.,lfrn ,,_ 
cı 28/10/9::37 Per,.embe gü
ııü öğlt>den sonra • :rnt 14 
tf'n gece yarısına kııdar b;m. 
do, davul "e zurnalar hu 

Romanya Başyekl•ı·ı ı kOuıet ahlnmdan konup bü-
' tiin :;ukaklan, m:ılıalle :ıra. 

·' l 1 ... l , \ 1 lar.ııı llola:;acnk ,.e bayr:ı-

1 

·'"'11{,1ra, n..r - · 
(le l·rıkı' ·,al'ı 1a '>l '·a ını bıı :;;urf'tl0 hrr kese du-

~ 1 )< a.;. - l~oınan \'a Bas.~vekili 
caktıı·. J yıırmu .. hıılut'l:H':tk 'ı) gece 

Pz('riude dunıla<'ak \'e 1 d Ü il elçi •niz1c uz ll ı hHkılml't :ılaıı1111l:m topla
şükranla kar~ılauacak uir 

1 

ınüddet görÜ~;ınü~tür. mp ··~:'dcm·elflrP de' anı t><li-
• lec<'R lı:n :ti fi~cık ve ateş 

nokta da Bitlis V:ıpurunıın · ı oynr:ları y:lpıl:waktır. 

Yon"' usla lf Başvekı ~\ :!H/10/B87 ~iirıii ~a -'l'ürk Yabrikn ve huYuzın 
rında v • tamamen ''l'ürk 
i::ıçilcı·i tarafından y>ıpıl-

mış olma~ıclır. Hu da yü
rüdüğümüz iktisad yolun
da kazandığımız zafeı·iıı 
ve milli mevcudiyete ar
mağan edilen csel'lerin 
Türk kafası, Tiirk ~ıııegi 
Ye Türk gücü ile \'iicud 
buldıı ğ"unu gfistcrmekle
dir. 

Yürüdügiiıniiz yol .t\h1-
türk yoludur. Bu ış:klı 

yolda ınut!aka muzaffer 
olacn~ız. 

M. Siret BAY AR 

"' r llalılı-'~ iıı :":~:ıt !) dan itih:trflıı 

Macar gazetesine 
beyan atta bulundu 

1 

r\nktırn li' f'A.AJ - l 
Yc,~u"ln vya B:ış,·ek i
li hir ~l ; cnr gnzete
sine \~<tcarist:uı ile 
küçük antant ~ırasın- 1 

da bir ~11ıla::ıı11: ı 111n ~· :.ı-ı 
bu k hi r su ı-ette elde j 
edilece<Tine eınin ol 
duğun~ söyleıniştir. 1 

kal <kn 1111 pnrr top atıla 
<'aktır. İlk f•)P :ıtılır atılnı:t' 
yani aaf !} rl:ı lliiKiırı11>t ku
r:ı~ ınıl:ııı ,· ilfıyet ıııaknrnın

d:ı dı> \'f rt ııamınn kanuni • 
Wrrıı ha~l:ıyaç;ıktır. IZahııl 

~ır:ı 8ı WrPrı ııiınnııı:ıınc~irrn 

!!iirC :ı :a 1-J\'n r:r1.ılnıı.Jır. 
c::: ., " .. • 

• - Bir tiiın halinde ns-
kt·ri koınut:ınl:ı lıeralıer g:ır
nizonrlaki vı• diğ·L·r :ı~keri 

te:;-ekkiillerd .. i,i konıııtan \O 

:-:UIJ :tyl:ır. 

B -· Aılli: (>. 
(' - M:ıl iye, Tapıı 

1> - .Mektupçu, Emııiyet. 

L - HeJ -.cıive Balkevi. 
w ' 

'fica ı et oda ı kurulu. Kızı 
l.ıy, Çocuk Esirg-ı·nw '°e 
Uı.;ak kuruunı 'l' Matt.nıat. 

:.'il - Bım!rn. 
N-Esrı:tf kurulları ,t 

tüccarlar. 
4 - ..,aa1 9.50 de büt1l 

teşekküller krokide gi) tefi 
len yerler ini aluıış blıluıı· 
c·nkl:ırdıı ! 

5 - Tor·n bittikten sı~ 
ra Vuli y:ııııııda a. keı i ~~ 
ıııutiiıı oldug·ıı lrnltle kr0~1 

de güMerilt>ıı ' eıll'rılf' )ı'ı'~ • ıı 
leşeıı k1.1rul asker nıektl'I 
ve duruş dnt:-i1e bütüıı ı;u 
rul 'e halkıu öniiııdPn ' 
ara:-.ıııdetn g-t•~ t•t'Ck 'e hd 
grubun bayr<ı.1111111 kı.Hlu1~ 
v:ıcaktır. 
~ ·ı 

H - Kutlulauıa i:;i l' 1 . , er 
tıktfln sonra V,ıli vP n~" 

rı· 
komut:m keııdılerim~ ı1\r 
l:ın Tribüne· döııl'Cckleı:11M 
lııı sır<ıd«ı Baııdo 1tıt''ıil 
)l:ır~ını ç:ılac:ıktır. 1:-f ~,:. 

1 J ti' ııınr:;-ıııc .ııı ı-oı ı r:ı okıı : ·c· 
heleri ' c lwlk ( 'iiınlı• 1 11) 1 . .. 11,,1rt 
tııı nııurıeıı vıldörı{iııı tl 

biı likt • sih"İh·ec •J,Jprtlir· 
- . ~ ı:;oıır' 
ı ~lar~l;ırd:ın • .jt 
·ı . l' ı1l'\ 

'erı ccek kıııwıııu:ı ı• r" -t'" 
. ~ 1 .. tt•ı' )t'll .. 

ı t' ıııı ıı~aµ-ı• a go,., ' . 
kilde u ş};ını•~ u ı .• e•ıl-\ lll · 

Sonu 1•'1tJ 
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Sayla 3 

Mardin 
Viiayet Daimi 
Encünıeninden 

1 - M anliııdt1 1• irdrvs 
ııam nwvkiin<h ki uUnmne fi
ılanlığ'ımla 2~946 lira 50 ı 
kurn-- hrdeli ke:--itli 'eıııılı•n .. . "' 
bir vali konagı) <1pılaeaktır. 

-ı l\;1palı zarf u~ulilr 
ı·k iltmPgf' çıkaıılan hu irn;a 
at 15 11 /B37 t:ıri hin • rast
la yan pazartP i giimi .. aat 
<ınhirdf' Mardin 1 laiıııı encii
trır>nind<' ih:ılc rdılerektir. 

3 - :M uv:ıklrnt tl>uıiııat 
ıııikdari 17:?1 liıwhr. 

4 - lıı-.aatn muka' r\•
tıin imı:ı~i tarihinılf'ıı ıtilıa

tr·n oııgiin içiıııit> i~c b·•şla

O:trak , r ::?:l/MH~ h~/n8 tak 
\·iııı 1 a rilıi mll" bitecek tir. 

5 Bu işe airl ~artna-

•rıı· \ 'f' r.-.nııi l'\'l'ak ~unlar 
11ır. 

.\ idwi -,:artname, fen 
ili ~artuame, b;ıyırıdırlık ge
llt•I 'iartnanw...i. ke~if hııl<ısa· 
ı, metraj ced H•lt muka ,-ele 

Ptöjfsi. 

ı~ı.-. Pnler bu e\'fakı l\lar. 
1li11 \•ilftyeti chinı"i encümeni 
\f• Safi; d:ıire::ıinde gürebi
litlı·r. 

(ULUS ~ESl) 

Mardin Hukuk 
IIakimliğinden 
~lardinli Hasan Bağ· 

daş oğlu ~lah111ut ta
rafıuda n •rnrdinli lh
rnhinı kızı Zeınnıi ve 
oğull;;ı rı Ah.lu rra h-
nı~t n ve Abdi Ye sn İ re 

1 
<t levhlerine Hçıla n bir 
h<• p ha nenin İz<ılei şu 
yu <lnvc.lstn!n nıuha-
kenH·sinde nwzhuru
nun ikaınet ınahnlle-
ri nı~çhul olduğun

d:-' n hak lcı n ıuhıl~ i da
Vt'tİ veui n ilnnen teb-., 
liğ ettirilnıesine ve 
nuıh~ kenıcnin 2/1 l/\J.37 
<Yününe hın•kılnı ~•sır--. 
ıı<' ka. ar vel'İlnıiş ol-
duğund;ı n nH·zhuru 
nun nıezkur <rÜıH.lt! 

~ 

n1ahk{·ıneve ~s<dt ten . 
veya veka ı .. ·tt'n gel-
nı• dik 1 ·ri t;d«.I i r• f e ği 
y;ıplaı ında 11ıuhake 

ınt ve dev:ı n ı olu rı:-ı -
" 

c"'rrı ih\n olu nur. . .... 

Mardin 
Vilayet Daimi 
Encümeninden 
.Mi~kiıı kapusuııda 'c .. a

k:ırya ıık ulu >anındaki :ti'· 
:::1da y:ıptırılal'~ık ~~{17 Jirn 
90 kum~ lıl•Lkli ke .. Hli sıfat 
i::sta~~ uııu iıı:;;oa:-ı açık C'ksHt
nıC'yP çıkarılmı ... tır. 

Bu ke~if bedeliııdrıı mev 
f·ııct hıılıınarı 90 lim 4.> ktı· 

rıı~ ta., il~ 117 lira 45 ku
nı~lıık ah.,.ııp. çiıılw ,.c k:ı
pıı1:ll' ayııeıı miiıeahlıiıl<' ve
ı'ilı·rek ke::if bl'd<·lindPn ııı
dir ilı•cekt ir . 

İnşaat nıiik:,,•eleııin \'il!l
y.:tce imıaşı taıihinden iti 
b:ırPn 30 M;ııt/D3 t-ırilıiııde 

lıitecekı ir. MU\ :-tkk:ıt trmirı:ıt 
miktlad 33 ı lira 18 kurıı .. 
tur. İ~teklilL• in ihale giir ü 
oları 2/lkiııci Teşrin/937 fa. 
rihinc la:'t ı~w:rn ~alı 2:iiııü 

. »at 12 ~ e knd:ır ehliyet 
ve, i~:ıl:ııi.vlc ve. mn' akkat 
teminat makbıızladle biılik 
te ~· arılirı Daimi' encümt 
ııiııı1c 1,,ulmııııal:ırı iliin olunur 

19/21/23/25 

Sayı: 760 

1 
- PİYASA~, 

Cinsi 
Kilosu 

Kr. Sn. 
Bu(rcl:ı> 4 50 
.\rpa ~~ 75 -- - --
l.Jıı (Bir<;uval J ()75 

.Jl._ 

n:ırı 3 
:Nolıtrt .. 50 

4 !)0 

17 
.. ·:ıdc Yaı! 90 
rl' .... t;'l'P y:ı;rı 

ZP~·tiıı y:ıgı ,-65 
Yıin 

1 
48 

l )(71 i ~n 

lfaclı>ııı 
,_ 

lü 

-----------------------------------

Ma~ ~;n Gümrüt T a~uru satın alma tomisyonu ~aşhnlığın~an 
ti - • ı~tcklilerin yukarı- \1 

•la Yazılı ınu' akkat t ·ıııiııa-
~1ikdari 

Kilo 

'l'ıthnıl" Edll~u 
. Bedeli 

0 0 7.6 l'emlnat 
Akçası Sureti ihale ve ihalenin yapılacajı 

Glin ve aaat tı v~rmeklc tıenıuer f Pıı ıı i 
r.bli~ ı•t \'t:• ilıtisa l:ırnıa gü
\E'ııilir olması ,.e 3G45. ayı-
lı · ı . . ı· rı·am1 g:tzeı • ı e ııe:-ır eı I· 
1 • 
en taliınatnaıııedH YaııJı e\·. 
~af \ e ::-rrnili haiz. olmaları 
)i•t • ' rtt ır. 

7 - lljtrkıilerin teklif 
1.ı.trflarını hlakııl ihalr sna 
lirıtJ"ıı bir :sa-ıt rn·ı>liıır k:ı
qar Mardin 1 )a'ını enciimeo 
th·a · l · 1 t · ~ •tmı• ''ernı • ı·rı ,.e, a ıu 
~~indermrlı>ri ,. • po~t Hİ:ı ,.a.
k~ gQçikııııllNin ınazı•n·t te~· 

•I Ptuıeyl'ceg-i gibi ınuay
; •·rı . an ttt·ıı ~oııı a g-el<'ce1• 

''klir zarfhırırıırı cl:l ı,abııl 
ı.,t. 

1.ltlmp''eceöi ıliiıı olıınur. ·' ~ 
l~/21/2H/i5 

Cinai 

Rıılğtır 
K ıırıı iiıiim 
~ahım 
K e:-me şeker 

1 ~lı>rı•iınr-k 

Zeytiıı ~:ığı 
( hl7. 

K urn Ot 

ısnoo 
:mno 
:?7:)0 
::ı~oo 
5000 
15 o 
7000 

...:0100 

Lira Kr. 

1:5 n 40 
7 -113 55 

1;)4~ 7 
tf'.90 89 
341 50 
9!)4 !);') 

1668 10 

540G 00 

Lira Kr. 

119 20 A~ık ı>ksiltıne 21/10/937 ~aat 9 cl:ı 
99 55 Aç-ık ek--iltmc ~tdO 937 .. aat 9 da 

11 () 18 ı\ı;ık flk8iltnıe 22/10/B'J7 ~a:ıi 10 ela 
9-; 45 Açık rkı::iltıııc· 2~/IU 937. a<ıt 10 da 
25 61 Açık t-k. 'ftrıw 23/10/U37 .a:ıt 10 da 
74 62 A<;ık tk iltrıw 23/10 !l37 :-:a:ıt 10 d:ı 

] 25 10 .\<;ık eksiltme 23/l Ojn37 "'naı 1 O da 

405 45 Paza1·lıkla :ılınacak olup i, tek lil er 
13/11 /937 giiııilııe kadar ınüraraaı 
herg-iin için Pdehilirlc•r. 

E Yukarıda C'in:; ,.,) ınikdari ~azılı ~ f'di knleııı rrzak hizalnrıııda g-öı:;teri!uı giin 
ve ~aacta .Mardin giiııırti'\ tabunı kaıw·~ah ııiıı: ~.rıtla • atın alın:ıenktır. 

Hı f .... f, 1-1 'er şa tna ıır·!~ri lırıp.iiıı t;ıbıır . :ıt111 :ıhı a ~om .. ~ oııuııcl:t ırtirc•lıilirlı·r. 
CJ Taliı·IC'r P · ~ı.al 1:.ı•ııı l •İ'taforııı<l:t µ-ibt• ıi'en tuıı;ı :ıt :u,ı.::ıı::ıı ı Oürııııik q•zııe"ııı" 

y:ıtırıp 'ezne ııı:.klrnzu ve .• artı amenin dördiiııcü ıııaudesinJe ~azılı 'e:::i!rnlaıla birliktc> 
gelıncleri ilfüı ohıııur. 
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