
Tütüncülerin 
Hakkındaki 
Şikayet 
Etrafında ... 

Evvelki günkü sayımızda 

( Tütüncülerin bir tlkayeti ) 
baılıklı bir y•zı vardı • 

Bu yazıda : Tütün Müs
tahsilinin tüccardan aldığı a
vans dolayıaiyle ona bağlandı 
jı; binuDAleyh tüccar tütüne 
nasıl bir fiyat verfrse Müı

taliıilin bunu kabule mecbur 
kaldı~ı yazıhyor ve bu ıeklin 
bnı tütün Müstahsilleri tara 
ftndan iktisat vekaletine ~i"a
yet oluduğu batta bu ılkaye

te TlcaTet' odamızın da iştirak 
ettiği kaydolunuyordu • 

'Dün liu buıuıta İnhisarlar 
haf mlidüı'lügünden yaptığı

mız talilfikata göre : Böyle 
bir . ıi"ayet mevzuu bahsolma 
dığı gil>i hir türlü bir tika· 
yelten. bat müaürlük haber· 
dar da değildi . Zaten me..hal 
ve mevzu yoktur . Çünkü : 
TOtün müstahsili, dendiği gibi 
tüccarın dlle<liii fiyata tülü -

D1inü -terk etmeye mecbur ..de· 
ğlldi ·. "Böyle bi~fey olduğu 

1 
takaıt.a_, müstahsil, baı müc 

dlirt9eı '~aı vurmaktadır • 
1 

* "' * 
'Buraya k~dar yazdıkları· 

dl"ıza bilkılıua ortada iki nOK· 
• 1 

tat nazar beliriyor . Biri : 
T'dUinc~lerlmizin saat gibi İf· 

ltyen du• umu . Diğeri de : 
Tütün müıtahıili olan bir kaç 
ıahıiyetin ortalıiı tenvirata 
boiirak kendi tütünlerini ve 
I<enC:ti menfaatlerini kayırmak 
için s~a ıola bat vurarak 
hfl!r .).Apınm mandalını çal· 
ma 1ıır1dar . 

- __ I!!!!!!!! 

r~aslak yolu~da 
· .i!(i kaza oldu 

iki otomobil çar
pıştı, pilot Basri
nin ayağı kırlldı 

Gazetecilerin 
Otomobili de 
Hendeğe girdi 

Ma•lak yolunda ilci oto 
mobtt kazası olmuıtur : Bun
lardan biri ehemmiyetstzdır. 
EvYeli. 

0

karıı istikametten ge · 
len lkl otomobıl birbiriyle 
çarpışmııtır. Bu otomobillerin 
biri Er Franı tirketine, öteki 
ise Madenci Adile aittir. 

Büyfıkdere istikametinden 
gelen madencinin otomobili, 
ş-.ıı htikametinden gelen Er 
Fr ... ı otomobiline bir viraj 
eaaıasınd.a çarpm11hr. 

Er · Franı'ın otomobilinde 
bulunan pilot Baninin .ayağı 

kmldığı anlaıdm11 ve alçıya 
kenulmuıtur. 

ikinci hadise gene ayni 
YoUla gazetecilerin bindiği bir 
otonıobtlin bir hendeğe yuvar 
lan111a tebllkeıiue dOım.,ıld1r. 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Basıldığı yer ; Burs:ı Bizim Baaımevi 

Tanesi 60 Par.a 
{İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 576 
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ransız- ovy aktı 
Germania gazetesi, Fransız - Sovyet 

Rue Paktı hakkı da Fransa parlemen
tosundaki müzakere erden bahseden 

bir yazısında diyor ki : 

Almanyanın bu pakta ilti
hakı için ne Milletler Cemi
yeti statüleri bakımından ne 
siyasi ve ne de askeri bakım
dan hiç bir ihtimal yoktur. 
Bizzat Laval bu paktı, tasdik 
edilmek üzere Parlemeotoya 
vermek için uzun müddet te
reddüt etmlıtir. Çünkü anla• 
mııtır ki böyle hareket etme
diği takdirde Alman-Fransız 

münasebetleri güçleıecektir. 

Sovyetlerle yapıhın bu paktın 
ancak zahiri görüoüı ittbarile 
.Mıll.::ıtler Cemi yeti ata tül eri 
dahilinde bulunduğunu Alman 
ya vaktile müteaddit defalar 
beyan t"tmi~tir. Hakikatti\ bu 
pakt Mııfotler cemiyeti statü 
leri çevresini ziyadeıtle aı. 

maktadır. Çünkü bu pakt, 

Milletler cemiyeti konseyini 
daha evvelden Fransız-S!>vyet 
Rus cephesi lehine temayül 
ettirmekten ve bu suretle (mü 
tecaviz) in tesbiti için diğer 

devletlerden düıünce hürriyeti 
ni nez'eylemektedir. Almanya 
yı bu pakla i§tirake devet et· 
mek demek, Almanyadan
Mill etler Cemiyeti azalarından 
iatendiginde-çok fazla ıeyler 
taleb etmek demektir. Öyle 

güo mutlak surette felaketli 
bir tnfiiaka ıebebiyet verecek 
olan bir siyaset usulünü tas
vib etsin ve onu meıru gör
sün. Halbuki hu pnkt, aç1kca 
Almanya al yhine tevcih edil~ 
mit bulunmaktadır. Lokaroo 
miıakına benzer üç tarafh bh' 
misakın her üç tarafı da aynt 
derecede emniyet garantileri 
vermekte olduğunu bir daki
ka için kabul edelim. Bu ıu 
demektir kt lüzumu takdirinde 
Sovyet orduluı Alman men-
f aatlerinl müdafaa için Ren 
sahillerine kadar gelecek. ya 
hut Franuz ordusu Leniograd 
önüne varabilecek ! Vaktile 
Bismark demiıli ki : "Zayıf 

btr ordunun yardıma gelmesi, 
bizim için hiç bir suretle lıi
mize yaramaz. Kuvvetli bir 
ordu ise istiklalimizi teh!tke
ye koyar,,. Vaktile Ço.rlık 

Ruayasına kartı söylenml§ olan 
bu ııözler. bugün Sovyet Rus-

1 
yaya karıı daha ziyade yakı
ıık almaktadır. 

F ransıı, .n!nmda harbe gir· 
mek tehlikesi damgasını taıı
yan bu maahedeyi te.adik et
mekle Avrupanın istikbali içlo 

ağu mes'ul!yetler yüklenmek-
islt>niliyor ki Almanya, bir tedir. 

K~;tÜiniÜbaI~~alı~evinde kitap 
Okuyup anlatma .• 

Çocuk esirgeme kurumu 
tarafından bu akıam belediye 
Hılonlarıoda kostümlü balo 
verilecektir. Bayanlar ulusal 
kostümler tedarik etmiılerdlr • 

Bu ak~amki baloda ba 
lı.:oslümler arasında ıeçme ya
pllacak ve kazananlara mü
kafat verilecktir . 

Aleni teşekkür 
Bayram münasebetile git

miıolduğuın reyhan hamamın
da görmÜf olduğum temizlik· 
le her müıtcriye olduğu gibi 
bana.da gösterilen kolaylık ve 

saygıdan ötürü hamam müs
teciri Ahmede aleni teıekkürü 
borç bilirim 

Postacı 

Ömer Kıvanç 

lnegölde Tapu 
memuru 

İnegöl Tapu memuru Ha~ 
aan Fehmi Tekin Gümü~hane 
Vilayeti tapu müdürlüğüne 

tayin edil mittir. 
Haaan Fehmi Tekio'i teb· 

rik eder ve yeni vazifesinde 
d., muvaffa.kiyet dileriz . 

Otomobilin sahibi olan ga• 
zeteci, büyük bir soğuk kan·· 
lılık ve maharetle, arabasını 
mali ve .tehlikeli vaziyetten 
kurtarmıı, yola çıkarmı§hr. 

Gazeteciler, evvelki kazayı 

1 
tahkik etmek üzere Maslak 
ydluna gltmltlt'rdir. 

Halkevimizde bir çok mü
nevverin bir araya toplanarak 
aralarından birinin okuduğu 

bir kitabı anlatarak diğerleri· 
ni zahmetsizce istif adelenrlir
mekte o\duğnnu yezmııtık. 

Evvela Lise Felsefe muaL 
limi Namdar Rahmiden bdf· 

layan bu ite geçen hafta Lise 
Edebiyat muallimi Mümtaz 
devam etmiş bu haftada Or. 
Osman Niyazi okuduğu bir 
kitabı anlatmıştır. 

Halkevi 
Komitelerinde 
Seçim 

Halkevl komiteleri iki yıl
dan iki yıla kadar ça hıarak 
yeniden seçilmektedirler. Bu
nun içio halkevimlzin yeni 
komiteleri de bu günlerde ıe· 
çilmeye baılanacaktır. 

Gazetemiz 
Bugünden itibaren hafta 

dıı iki gün ç• i<acQkttr . 

Altı aydanberi gündelik 

olarak çıkan Hııkkm Se. 

ıi badema Çarşamba ve 1 
Cumartesi eünleri çıka-

caktır. 

ay itler 100 bin kişi
ye gene nutuk söyledi 

Berlio I 3 (A.A.) Havas ajansı muhabirinden : Bay Hitler 
uat 18 de stadiyoma gelmi~, tahminen 100,000 kiti tara
fından karşılanmıı ve alkıılanmııtır. Bay Hnler burada ıöyle
diği nutukta demiıtirki : 

- Son üç sene zarfJDda hiç kimıenin yapmadıiı iti tabak· 
kuk ettirdim. Arsıulusal ihtilafları Almanya dahilinde kullan
dığım usullerle hal etmeye çalııtım • 

İngilterede uzlaşma 
ümit var .• • • 

ıçı 

Londra 13 (A.:A..) Deyli telgraf dfyorki: «Büyük Britayamn 
rotu daha enerjik bir durum almııtır. Britanya lokarnoyu m~ 
daf aa edecektir >) 

Londra 13 (A.A.) İngiliz salahiyetli mabfelleri uzlaıma im
kantndan bahsediyorlar. Uzlaımaya doğru umumi btr tema-
yil olduğunu ve vaziyetten bunu müıahede ettiklerini ıöyle
mektedi rler. 

Halk evimizin 
Tarih 
Konferansları 

Halkevimiz; ıehrin on 
muhtelif ıemtind~ Tarih kon
feransları veroirmek üzere 
tertibat almış vı; bu lrnnfe
ransları vermek için on arka. 
daı vazife almı§lı. Bu k?ofe· 
ranslar muntazaman ve aksa
madan devam etmekte; halkm 
büyük bir alakasiyle karıılan. 
maktad1r. 

lpekişin yünlü 
makinaları 

İpekit Fabrikasının yünlü 
makinaları lrnrulmuş ve bu 
daireyi baıbaknunız lamel 
İnönü geç.enlerde merinoı fab . 
rikasının temelini attıktan 

ıonra açmııta. 

........................................ .4 
1 iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk 't'e 

\ taahhüt tılerl her nevi 
1 maden kömilrü satııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

59-150 
,....,... ... .... .... .... .... 't' 't' .... 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN P.EKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

-. .... 
Muayenehane : 

Bizim Matbaa kartlll No. 30 
~ .... 

Hastalarını hergüo kabul 
eder . Telefon 64 

Öğrendiğimize göre İpe · 
kiıin yünlü tezgahları faali· 
yetle çalıımaktadır. - - -- ·--------------------
Müttehit Elektrik Türk Anonim 
sirketinden : 
' Hissedarlar, 1936 senesi martının otuz birin· 

ci salı günü saat ı 0,30 da Bursada şirketin İda
re Merkezinde sureti adiyede toplanacak olan 
heyeti Umuo1iye içtiınaına davet olunurlar. 

Müzakerat 'Ruznamesi : 
1- İdare Meclisi ra poliu , 
'2- Mürakıp raporu, 
3- Şirket bilançosu, mevcudat ve kar ve zarar 

hesabının tastiki ve bu hususa müteallik karar .. 
lar, 
4- idare Meclisi azalarının tayini, 
5 - idare l\ıleclisi azalarının hakkı huzurlarının 

tesbit;, 
6 - l 936 hesap devresi için mürakip intihabı 

ve ücretinin tesbiti, 
7- Ticaret kanununun 323 ve 324- üncü ma-

ddelerinde musarrah müsaade ve mezuniyetlerin 
idare Meclisi azalarına jtası. Hissedarların top
lantıya iştirak edebilmek için hisse senetlerini 
Ticaret kanununun 3 71 inci maddesi ve şirket 
esas mukavelesinin 62 inci maddesine göre top
lantıdan bir hafta evvel hursada şirket idare 
!\ılerkezine veyahut İstanbulda Banko di Roma· 
''a tevdi etmeleri lazımdır. .. 



Sahife :! 

Milli Emlak mü- 1 

dürlüğünden : 
1- 15062 lira l>4 ku

ruş bedeli keşifli Yeni· 
şehir hükumet kona
ğının ikmal inşaatı '28 
subat 93() tarihinden . 
itibaren kapalı zarf u· 
sulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2- Eksiltme 1 ö Ma
rt 9~~6 pazartesi günü 
saat 14- de yapılacaktır 

3- Yenişehirde ınal 
müdürlünde n1üteşek

kil komisyona yüzde 
yedi buçuk teminatı m-
uvakkate iJe birlikte 
müracaatları ve teklif 
mektuplarının 16 Mart 
936 pazartesi günü sa
at 14 de riyasete ve
rilmesi. 

4- Şartname ve p
rojeler yenişehirde m
almüdür1üğünden alı
nabileceği gibi Bursa 
naf aa· başmüdürlüğü
nden de alınır . 

9-11-1~-15 

Karacabey Şar
baylığından : 

Belediyenin Bursa 
keçidi mevkiinde (yüz· 
elli hektar) çeltik eki
Jecek erazi kirasına ve 
parçalar mevkiinde(Y -
üz hektar) eraziye eki
lecek Çeltik ortakla
masına istekli çıkma-

. dığından 17 Mart 93G 
sah günü saat on beşe 
uzatılmıştır. Bursa m
evkii kirası pazarlıkla 
ve parçalar mevkii or
taklaması açık arttır
ma ile ihale olunacak· 
tır. isteklilerin kira için 
( 450) lira, ortaklanıa 
için (600) lira teminat
lariJe o gün Belediye 
encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

U-14 

Bursa Vakıflar 
Direktörlüğünden : 

Uzun çarşıda ku
yumcularda 27 No. Ju 
vakıf bedestenle kestel 
köyündeki 12 No. Ju 
hamam kiraya veri l
mek üzre 11-.3-936 
gününden itibaren 10 
gün müddetle açık ar· 
ttırmaya konulmuştur 
23- 3-936 pazartesi 
günü saat 1 ?i d~ ibal~~ 
si yapılacaktır. Istekiı
lerin evkaf direktörlü
ğüne müracaatları. 

14-16 -19 

Hakkın s~.si 

~emlik icra me
n urfu,;undoın: Burnaya btr buçuk aant o 

uzak kayıklı köyünde Mazot Gen1lik inhisarlar 
la itler beygir kuvvetinde (di· t idaresine ınaa nıasraf 
zel kurup) markala bir cleğir- j 105 lira 1 7 kuruş :Jor · 
men Motoru satılıktır. almak çlu gemlik de eski m-
iıteyenlerin mntbaamıza mü- ı l r-ı -
racaatları. l Ü~ <İn~t n .. emur~ . .. use-

yın husnu ye teuhg e~ 
Bursa Ta pusuıdan 

Bursanın alişar köyün· 
de kör kuyu mevkiinde şa
rkan ııgfth garben gelip şi

malen yol cenuben yol ile 
çevrili tarla ismail oğlu h -
asanm sentsiz olarak 20 se· 
ne evvel sureti gayri res
miyede recep kızı emineden 
satın almak suretile senet· 
siz tasarrufat muamelesin
den tapuca adma bağ•andır· 
mak istediğinden bahsta ta· 
lep edilmiş ve tapu kaydı

da bulunamamış olduğun

dan tasarrufunun tahkiki 
için 27 - 3-933 gününe m. 
üsedif cuma günü mahalJine 
memur gönderileceğinden 

bu tanada .alAkası olanlar 
var ise tarihi ilanından iti. 
baren on gün zarfında elle
rindeki belgeler ile bera. 
ber tapu i!iart:sine ve ya
hut mahailinde bulunacak 
memura rcüracaat eyleme
leri ilan olunur. 

§ 
Bursanın çırpan mahal

lesinde sağı osman oğlum
ehmet evi solu bıç&kçı me· 
hmet bahçesi arkası tabak 
recep evi önü çıkmaz so
kak ile çevrili siileynıan kı
zı zeynebin vereseleri se
netsiz tasarrufattnn muame· 
lesinden intikalden sonra 
tapuya bağ1andırma1< iste
diklerinden tapuca kaydına 
tesadüf edil memiş oldu· 
ğundan yerinde tahkikat 
yapmak fizre 28-3-936 
gününe müsadif cumartesi 
oünü tahkıkat yapılacağın-... 
dan bu evde alakası olan-
ların tarihi ilAnındnn itiba
ren on gün zarfmda ellerin
deki belgeler He beraber 
tapu idsresirıe ve yahut 
mahallinde bulunacak me· 
mura müracaat eylemeleri 
luzumu ilan olunur. 

§ 

dilmek üzere yazılan 
icra emrinde mübaşir 
ve mahaHe mümessili
nin meşruhatına naza-

l ran ikametgahı ıneç-

1 
hul olduğu bildirilmiş 
hukuk usuli muhake 
meJeri kanununun 141 
inci maddesine tevfi
kan ila nen tebliğinin 
icrası ve 1 2 ;~ üncü m
addesi ne tevf ıkan ta
rihi ilandan it1barcn 
yirmi gün iç.inde:: bor
cunuzun ödenınesi ve 
va bir itirazınız varsa 
.J 

biJdirilme'iİ aksi takdir 
de İl!ra eınri zatine te
bliğ olun rnuş nazariJe 
bakılacağı ve i cra ve 
iflas kanununun i &. ün· 
cü madd( sine tevfikan 
beyanca bulunınanız 
hapsen tazyik edilece
ğiniz hakkındaki icra 
emri yerine ka;ın olan 
işhu ılan tarafınıza te
hli _ğ ol nnur. -f nt>gôl sulh hukuk ha-
kimıiğinden : 

936-2 1- lnegöl ham. 
diye M. haci mehmet vere
sesi vekiUeri hifmi ve hüs
nü taraflarınd2n bursa tuz 
pazarında bakkal bosnalı 

inegöııü bakkal başı zade 
mehmet ve abdl ve eskişe· 
birde akçaJan M. maden m 
emuru resmi karısı meryem 
ve afiyon karahisarda bos· 
nalı hacı musteıfa zade ah
met kemal karısı ayşe aley· 
hine i zalei şuyu kanununa 
te\ fikan inegöl sulh hukuk 
mahkenıeslnin 4-11-935 
tarih ve 3o ~sas 275 karar 
numrolu bır kıta ilamile 
inr göl burhaniye fy1. kain 
sağı şakir v resesi solu S:i
dık arkası J1a!im önü yol ile 
mahdut ve tapunun cilt 59 
ve 17 haziran 934 tarihli 
kayıtli iki lcısımdan ibaret 
olup birinci lcısım ciimle 
kapusmd1n girilerek alt ica
tta bir sofa üzerinde bir 
oda ve mutbak ile bir çeş
me ve bir mfkdıır avlu ve 
2 ci katta bir sofa üzerinde 
bir oda ve üst katta bir cf. 
hannumadan ibaret olup df· 
ğer k•sım alt katta bir sofa 
üzerinde iki oda ile 2 ci 
katta bir sofa üzerinde 2 
oda ve avlu ve bir ahurden 
ibaret evin arka tarafında 

1 
tahminen bir buçuk dönüm 
bahçe içinde bir hn\•uz ufak 
furun ve bir ku}'u ile on 
armut ve 14 erik ve 18 as-

14.-:~-·1936 

Bursa A erinos Yetiştirme Miıf et
tiş iği S tın alm ~ omisyonundan 

Cins ve mahiyeti mikdarı Tahmin bedeli 
Adet L Krş. 

Atat ve levazımı Baytariyye 55 1392 32 
ve Eczayı Tıbbıyye 

Acık eksiltme usuJiyJe eksiltmeye kunuJup 
eksiltme işi 3-4-936 cuma günü saat on beşte 
Bursada Ata Türk caddesinde L\1erinos Yetiştir
me Müf ettiştiği daire3İnde yapılacaktır. İstekli
ler o gün mal sandığına yatıracal·ları yüzde 7 ,5 
teminatı rnuvakkate akçesi makbuzu ile koınis
yona müracaat edebilirler. şartname ve tef er
ruatını görüp anlamak için de her gün çalı~ma 
sa atında L\1üf ettişlik İdare Meınuruna ve eksiJt-
01~ saatinden az ö cede eksiltn1e komisyonuna 
rre1meleri bildirilir. 14.- 18-2~-27 , -- ---- -
saat 14 den 16 ya kadar 
İnegöl sulh mahkemesinde 
yapılacaktır. ı inci arttır· 
mada kıymet muhammininin 
yiizde 75 ni bulmadığı tak
dirde 1 ci artırmadaki ta-
liplerin teahütleri baki kaı
mak şartife ı ci arttırmayı 

takip eden 27 -4-936 pa
zartesi günü aynı saatta 
aynı mahalde yapılacak ve 
en çok arttırana ihale edi· 
lecektir arttırma şartnamesi 
29-2-936 gün .. nden ıtiba 

ren herkesin göre bilm~si 
için inegöl sulh hukuk ha· 
kimliğinde açıktır. 

2- arhrmHya iştirak için 
yokaraa yazılı kıymetin yü. 
zde 7.5 nisbetinde pey veya 
milli bir ban <anın teminat 
mektubu tevdi ecıilecektir. 
ipotek sahibi alacaklılar 
diger alakadarların ve irti
fak h2kkı ~ahipJerinln gay
ri menk 1 üzı:rindeki hak· 
ıarıııı hususile faiz ve mas
rafa dnir olan iddialarmı 
işbu ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müs· 
biteıeriıe birlikte memuri
yetımize bildirmeleri icap 
ider ai{Si halde hakları ta· 
pu sicilite sabıt olmadıkça 
satış bedelinın paylaşması . 

ndnn har iç kalırlar 

bu borcuun temini için mah • 
cuz ve satılmasına karar ve
rilen Bunanın cumah kızak 
kövüode tapunun 20.12.934 
Tarab ve 61 defter 115 aaife 
ve 88 numarasında kayitll 14· 

ğı halit oğlu Mehmet ıolu h
acı alt osman oğlu hacı ıüle
yman arka11 ahmet uncu of· 
lu mustaf a kızı ayte önü yol 
ile mahdut zemin katta bir 
aamnclık bir ahır bir odun
luk akar suyu mevcut üıt ka· 
tta dört oda iki ıofaıı bulu
nan 800 lira kıymetinde bir 
kıta hanenin açık arttırma ile 
satılmasına karar verilmiıttr. 

1 - ipotek sahibi alacaldı· 
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı ıahlplerlnin it· 
bu gayri menkul üzerindeki 
haklarına huıuslyle faiz ve 
masrafa dair olan lddJalarıoı 
evraka müıbltelerlyle tıbu ilin 
tarihinden itibaren 20 Güo 

içinde icra dairesine bildirm
eleri aksi halde hakları tapu 
sicllleriyte sabit olmadıkça sa·. , 
tıı bedelinin paylaımaıı.ndan 
hariç kalırlar. 

2 - Arttırma ıartoameıt 
buraıı ikinci İcra memurluğu 
odasmda itbu ilanının neırı 
tarihinden itibaren 10 gün 
sonra her keıio göre bilmesi 
için açlktır. 

3- İhale 15- 4 - 936 Gün
lemecine rastlayan çarıamba 
günü saat 14 den l 6 ya ka· 

3- gösterilen günde ar. 
thrmayn iştirak idt-nler ar· 
ttırma şartnamesim okum 
uş malumat almış ve bun
iarı ttmamen kabul etmiş 

at ve itif>ar olunur. 
4- gayri menkul kendi· 

sine ihale olunan kimse d
erhal veya vtrıfen mühlet 
içinde parayı verme::se iha· 
le kararı fcsh olunarak ke-

' dar Bursa ikinci icra memur
luğu odasında icra kılınacak· 
tar. ıu kadarki artırma bedeli 
gayri menkulün muhammen 
kıymetlnlo yüzde yetmlı be
tini bulmadığı takdirde en· 

ndi.,inden evvel en çok ve 
en yüksek teklifte bvlunan !' 
kimseye arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razı otursa 
oda razı olmaz veya bulun
massa hemen 15 gün müd· 
detle arttırmaya çıkaniıp 
en çok artırana ihale ed:l!r 
iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde 5 
den hesap olımacak faiz 
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızrn nıemuri· 
yetımizce atıcıdan tahsil 
oturıur bir kıta gayri men
kul yokarda gösterilen gün· 
lerde sahla~aktır numro ile 
inegöl sulh mahkemesine 1 

muracaat etmeleri ilan olu-
nur. 

ıon arltaranın teahüdG baki 
kalmak ıartile arttırmanın 15 
gün daha temdit edilerek 
30- 4-936 günlemecloe raıt-
layan pcrıenbe günü ıaat 14 
den 16 ya kadar Bursa ikinci 
icra memurluiu odna•oda en
ıon arttırana ihalesi içra kılı· 
nac· ktır. 

4 -Arttırmaya lttlrlk için 
gayri menkulün muhammen 
kayoıetlnin yüzde yedi buçu · 
ğu oilpetinde pey akçaıı •eya 
milli btr bankaoın teminat 
mektubunu tevdii etmeleri 
lazımdır . Alacı arttırma bede4 

Bursamn çekirge ma 
hallesinin hacı osınan y r
Jerinde hsmen feshane na
mı diger su çıkan mevki!n· 
de şarlran ismail çavuş ga
rben aH çavuş şimalen be
kir cenuben şükrü bağıarı 
ile çevrili ibrahim oğlu ali· 
nin ceddinden intikal etmek 
suretiıe kaldığı ve alinin 
de 932 de ölmesile mirası 

karısı adile ve ofJ1u ali ri
zaya kaldığından bahsta in· 
tikal ve ahara satışı talep 
edilmiş ve tapu kaydıda 

bulunaman11ş oıd tgundan 
tasarrufunun tah!\ild için 
30-3-936 gününe müsadif 
pazar günü mahalline me· 
rnur görıderUeceğirıden bu 
tarlada ~lalrnsı olanlar var 
ise tarihi ilfinından itiba· 
ren on gün zarfmda e!lerJn· 
deki belgeler ile beraber 
tapu Direktörlüğüne ve ya· 
hut tahkikat günü mahaJJln 
de bulunacak memura mü 
racaat eylemeleri ildn olu 

ma ve bar muşmula ağacı Bursa 1 kinci icra Me
ile mevcut haneye ehli vu- 1 
kuf tarafmdan beşbin lira murluğundan : 

it bııricinde olarak ihale ka" 
rar pullarını tellaliye reımlni 
tapu fer:ığ barcını vermete 
mecburdur . Daha fazla ma · 
lümat almak lıteyenler 934 

1 1334 Dosya numaraaiyle mel muriyetimize müracaat edebi· 

nur. 

kıymet taktir edllnıiş oldu- 1 934-1334 Bursaoın ab· 
ğundan gayri menkulün açık 1 

erttırma usuliyle satılığa 

çsl arJlmıştır birinci arttır

ma lo-4-936 cuma günü 

dal mahalleufnden rif at oflu 
Nezihe 455 lfra 54 kuruıa 
borçlu cumalı kazık köyünden 
haltt oilu Mehmet alinin it· 

1 
lirler • Arzu edenlerin ıartna• 
meyi okuyarak hazır bulun

! malara veya müme11il gönder' 

il melert ve gösterilen tartlara 
riayet etmeleri ilAo olunur • . 


