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Halke ·i 
Köycülerine 
Düşen bir vazife 

Her fırsatta baıımızm ta· 
cı oJduklaranı söyledfğfmlz 

köylü karde§lerimlze karıı 
Cumhuriyetten ıonraki yıllar

da haktkaten çok derin bir 
ıevgf ile bağlaomıı bulunuyo· 

ruz. En büyügümüz bile en 
çok onları seviyor. Baıta hü· 
kümetimlz olmak üzere bil 

hassa halkevlerhnlzin ıoo za
manlarda köylülerle tesis et. 
tikleri aıkı bir rabıta ve all· 
ka buna en kuvvetli bir mi
saldir · 

Şimdi her ltimi:ıde onları 
batla düıüoüyoruz. Her yeni· 
lik hareketimizde onları ön 
•afta görüyoruz. Ve nihayet 

her türlü ekonomik tedbirler· 
de onları ilk plana alıyoruz . 
Zaten Türkiye Cumhuriyetinin 
dayandığı esaslı kalabalık 
köylü ve çiftçi küleıi olması· 
na göre bunun böyle olma.· 
ıından baıka türlüıü doAru 
değildir • 

Buna halkevi köycülük 

ıubeıini biz. her zaman Tür· ı 
kJyenin en baı la gelen ve 
nGmune olmaya değer, verim· 
); bir çalııma kaynağı olduğu
nu söyler dururuz • Fakat ; 
buıilnkü sa1ımızda okuyaC'.a• 
tınız bir haber vardır kl: Zt · 
raat bankaııoa borçlu olan 
köylülere aittir. Hükümetimi

zln köylüleri kayırarak, köy· 
lünün ekonomik durumunun 
düzelmesini isteyerek çıkardı-
ğı glizel bir kanundan maal
esef köylümüz istifade etme· 

ıtoi ya bilmemektedir veya 
bunu öğrenmem it bulunmak· 
tadır. Sırf bu bilmemezlik 
uiruna bir çok haklar kay· 
bedecek olan köylümüzün , 
bunlardan haberdar edilmesi 
ıkaz ve lrıat olunması itinde 
acaba halkevimizln köycüleri 
üzerlerine ıimdiye kadar hiç 
bir vazife almamıılarmıdır . 

BtlhaH&. köylünün ekono · 

mtk hayatında çok ehemmi
yetli bir rol oynayacak olan 
ve bunun için de hükilmetl · 
mlzi sureli mahsusada böyle 
bir kanun çıkarmaya sevk e
den bu mühim işin köylüye 
sadece duyurulması ve anla. 
tılması bile halkevi köycülük 

ıubeıi için büyük bir -<>dev 
teıkil eder. Vaktile vilayetin 

köylere tebligatta bulunduğu · 
nu da öğrendik. Fakat ara· 
dan zaman geçmif, unutul
muı, belki de bu emirler ve 

tebligat bnzan her hangi bir 
köy muhtarının cebinde kal· 
mıf olabilir. Bn bakımdan 

borçlu köylüler için hayati 
bir mesele olan bu durumun 
bir an evvel ve vakit knybet· 
meden düzeltilmesi yolunda 
harekete geçilmesi halkevimt• 
zin köycülerine düıen eo 
ensh bir vazifedlr unı11z . 
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Nisana kadar Ban aya mfracaat 
etmezlerse kanun n 

hakkı kaybedece 
verdiği 
ler 

--=-·ıi:ii~IMi~~--

Zıraat Bankasına borçla11-
m11 olan köylülerin bu borçu 
ObbC§ senede ödeyebilmeleri 
için hükumetimiz bir kanun 
çıkarmııtı. Bu kanuna naza 
ran köylünün bankaya müra
caat ederek yeni bir senet 
vermesi lazım geltyordu. Bu 
suretle bankaya müracaat 
eden köylüler artık borçlarını 
onbeı ıenede taksitle ödeye. 
cekleri gibi borcun geçmft 
f aizlerl için yüzde beı gelecek 
faizleri için de yüzde üç ve
receklerdir. 

Bunun için Ziraat banka
mız borçlu köylülerin senetle
rini hazırlamış ve ıtmdiye ka 
dar kendllerlni bekleyip dur. 
muıtur. Fakat dün öğrendiği· 
mize göre müracaat müdde. 

tinin bitmesine bir ay kaldığı 
halde daha bir köylü bile 
gelmemiştir. Halbuki müddeti 
içinde müracaat edip bu sene 
dt vermiyenlerden borclara 
birden alınacağı gibi faizleri 
de yüzde on iki üzerinden 
alınncakttr ki : Kanunun köy· 
lüyü düşünerek yaptığı bu 
kolayhktan ve bir hakdan is· 
tifade etmemek için ortada 
bir sebeb yoktur Olsa olsa 
bu iş\ köylünün iyice duyma• 
musı ve iyice anlayamaması 

bu vaziyeti doğurmuştur. Bu
nun için sayın İlbayım.z Şe
fak Soyer'den; mümkün olan 
her vasıta ile bu köylü ka.r
dt.§\erlmizln vaziyetten haber· 
dar edilmeleri için emir ver· 
meslni rica ediyoruz. 

Kız talebeler hak ında verilen 
güzel kar J" •• 

lstanbut ve İzmir kız okulu öğretmenleri Maarif direktör. 
lerinfn b gkanlıkları altında yaptıkları bir toplantıda mektebe 

devam eden kız .. talebelerin yüksek topuklu ıskarp;n geymemele 
rlni , dudak ve tırnaklarını boysmamnlarmı , sokakla.rdn babaları 
ve knıdeılerinden baıka kimselerle dolo~mamaları, yalnız oln· 
rak ıinemaya gitmemeleri ve talebelik şeref ve haysiyetini ih-

lal edecek hareketlerclen çekinmelerini ayni zamanda dııarada 
mektep kasket ve formasından gayri §eylerle dolovmamalarını 
karar allına almışlardır • 

Bu karar talebe velilerine de aynen bildirilecektir . Şehri 
mizde de bu hususu alakadar eden kararların alınacağt haber 
alınmııtır . 

Bir kızı sürükleyerek kaçırdılar .. 
Kaçıra a ir'" kı ör d , .... 

nışanhsıdır • Fa a fr n ~ idi •• 

Mürseller köyünde Halil oğlu Mustafanın kızı Zehra , dört 
seneden beri ayni köyden Mustafa oğlu Osmana m§anlı imiş . 

Kızın yaft vaktile küçük yazdmlmı§ olduğundan babası, Os 
mania evlenmeleri için mahkemeye müracaat ederek kızın 
ya~ını 17 olarak düzeltmlt faknt evlenme için muayeneye 

gönderildiklerinde Osmanda frengi oldugu meydana çıkarak 
hükümet hekimliğince evlenmeleri mnhzur görülmüştür . 

Aradan bir ıene geçtikten ve Osman iğne tedavisine de. 
vam ettikten sonra bir gün kızı alomıyac~ğmı anlayarak ar
kadeıı Ahmet oğlu Hasan adında bitilc görüımüıler ve teda. 

rik ettikleri mavzer ve biçııl:la kızı kaçırmaya gitmişlerdir . 
Zehra akıam üzeri köye gelen sığırlarını ahıra götürürken 
ansızın Osmanla Hasanın kı:ırımna çıktıklorııu görmüf ve kor-
ku içinde kaçmak islemi§Ur . \ 

Osmanla Hasan kızcağıza silah çekmişler ve kendisini 6Ü· 

rüklemek suretile Kirazlı köyüne kaçırmışlardır . Zehra , Ki
razlı köyünde lbrnhim adında birisinin evine götürülmüı ve 
Oımanın zorla tccavuzuna uğramı(ihr , 

Osman ve Zehra dün adliyeye teslim edilmtıler ve mav
zer de adliye emanetine alınmı§hr . 

Müddei nmumiliğe açılan dava üzerine zebranın ifadesi 
alınmıo ve suçlu sorguya çekilmittir . Sorgudan sonra Osman 

hakkında tevkif karart vcrllmi~ oyni znmnuda kızlığmın bo
zulduğu anlaıtlan Zehra ile Osmıın muayeneye gönderilerek 
frenginin kıza sirayet edip etmediainln bildirilmesi hekimler
den talep edtlmivtlr • Tahkikatn devam edilmektedir . 

syan .. 
Asiler askeri bir hükumet 
kurulmasını istiyorlar ~. 

Tok}o 27 ( A. A. ) isyanıc önüne geçmek üzere lmpa. 
ratorun önünde fevkalade bir konferans toplanmıfhr . Munta
zam .l>ir hükumet kuruluncaya kadar hükumetin istifaıını ka. 
bul etmemeyi kabul etmiıtlr. İmparatorun yanında toplanan 
l·onferanstan sonra General Azakl asilerin karargahına gide
rek mevzilerini tahliye etmelerini söylemiştir • Aıiler aıkeri 
bir hükumet teıekkül ederse itaat edeceklerini fakat o zama· 
na kadar halkın canını tehlikeye koyacak her türlü faaliyet· 
len uzak kalacakların~ bildirmişlerdir . Bahriye silah endazlan 
nsilerin tahkim ederek ığmdıkları mahalleleri dikenli tellerle 
çevirmfılerdir • 

.. syanın İngiltere ve Fransadaki 
a ·sıeri .. 

Londra 27 ( A. A. ) Siyasi mahf eller ; Japonyadaki hadi
se ini Japon31anın Mongolistanı istila edecek askeri bir devlet 
vücuda getirmek ve Japonyayı 11arı milletletlerin bir ıamplyo· 
nu olarak görmek hususund~ Almanların nazi hareketi ıibi 
hfr hareket olduğundan bahsetmektedirler . 

Paris 27 ( A. A. } Paris gaze~lerl Japon isyanından bü
yük ehemmiyetle bahsetmekte ve muvaffakiyetlerini hiç um
mtımakla beraber bunun uzak şıırkta ve hatta avrupada bile 
ihtilatlar yapayacağıodan korkulmakta olduğunu yazmakta. 
dırlar • 

Sovyetlerin lngiltereden 
yapacakları istikraz .. 

Londra 2L ( A. A. ) 40 milyon lngiliz lirası istikrazı hak. 
kında Sovyetlerle ll.1oskovada yapılan görüşmeler müsait lılf· 
haya girmiştir. İstikraz 26 sene müddetle akdedilecekllr. 

abeşistanda muharebeler -
Adisabada 27 (A-A.} Ogaden Somali cephelerinde ıtddetll 

muharebeler olmaktadır. Habeş hükumeti Azalaki nln Habeı. 
lcr elinde olduğunu bildirmektir . 

··kurrı u e lerile çarpışma 
o mayacak 

Tokyo 27 (A.A.) Dahiliye bakam, saray erkaniyle goruı• 
tülden sonra asilere tatbik edilecek muamele hakkında aö· 
rütmel üzere genel kurmay baokanmın yanına gitmiıttr . Ve 
vaziyet timdi sakindir hükümet kuvvetlerile çarpııaıaya ihti
mal verilmemektedir . 

Yeni Bankalar kanununda 
asıl hükümler var ? 

Bahsetmek istediğimiz ka
nun banknlarm faaliyetlerini 
tanzim etmek hususunda son 
defa İktisat Vekaletince hazır 
lanıp meclise verilen kanun 
ltlyihasıdır. Bu mühim layiha 
bankalar mevzuunun bütün 
esaslı ccbhelerini içine alan 
bir ana kanundur. İktisat Ve
kaleti bankaların milli iktisat 
hayatımızdaki ve ilerleyi~imiz 
deki mühim mevklini, rolle
rini ve milli tatinrrufla ynkın 

vaziyeti münasebetlerini göz 
önünde tutarak böyle bir ana 
knnun hazırlanmasını lüzumlu 
bulmu~lur. Bonkalar yalnız 

kendi sermaye ve ihtiyat ak· 
çalarım değil onlardan daha 
çok ehemmiyetli menabiide 
idare etmektedirler. Böyle hu 
dutları çok geni§ t1elahiyetlere 
tekabül eden mes'uliyetlerinde 
muvazeneyi temin edecek e
bemmi7etle olması lazımdır. 

Mevduatı koruma kanuniyle 
bu mevzuda ilk adım atılmıı· 
tır. Fakat mevcut hükiimlt:r 
Vekalet tat fmdan bu bakım· 
dan kafi görülmemtotir. Bu , 
çok müht m IAyf haıuo eıaıla• 1 

rına göre; teşkil edilmiı ve 
edilecek bnnkalarm anonim 
veya hisseli komandit veya 
limtet §irket §eklinde olması 
§arttır. 

Bir müessesenin banka 
halinde faaliyette bulunabil
mesi ve kanunda göelerilen 
işleri yapabilmesi için mutla
ka İk tisal ve Maliye Veka
letlerlnden izin almalara mec. 
buridir. Bunun için mevcut 
bütün ban!te.lar Maliye ve 
İktisat Vekaletlerine birer be
yanname vereceklerdir. 
Maliye ve İktisat Vekaletleri 
her bankanın mevduat kabu. 
lüne aelahiyeltar olub olma
dığını bildirecektir. Mevduat 
kabul edebilmek için banka
ların merkez ve ıubelerintn 

müesses bulundukları ıehi r 
nüfuslarına göre bir mtlyondan 
elli bin liraya kadar sermaye 
tahsil etmeleri ıartlır. 

Layihndaki mühim hüküm 
lerden biri de Türkiyede ha
len f aaliyctte bulunan ve 
ileride bulunacak olan bilu
mum imtiyazh ve imtiyazsız 
-Devamı ikinci Sahifede-



Sahife ~ 
-Lloyd George'un 

bedbinliği yerin
de midir? 

"-İyi amma, ıize ne ıöy. 
leye bilirim? Bir Moaolini'otn 
ani reakıiyonları ve ilcai ha· 
reketleri orta bir An glosakıon
unkllerile taban tabana zıt 

olmakla berabt'!r, yine de ben 
onun bu kabil bir çılgınlık 
yapmayacağını zannediyorum." 

"Bu cevabım, general pek 
tatmin etmiyor. Baıını aalh
yör ve düıünmek üzere vaklt 
kazanabilmek için, pipoıunu 

yavaı yavaı dolduruyor niha
yet : 

-Bu Habeı ıefirlnln, pek 
te akıllıca teıebdüı olmadığı
na ıizde kailıintz, değil mi ? 
diyor • 

"Bu muhavereyi naklet
mekte maksadım, İngiliz za
bitlerle yaptığım müteaddit 
ıörüımelerden bir mfla l ver
mekten ibarettir; netekim bu 
zabitlerle ne zaman konuısam 
muhakkak ki konuımamiz e&• 

naaında onlardan hiç olmazaa 
bet on kere ıu sual ititilir: 

O tabiri altında kaededi
len adam, hep ayni adamdır. 
Hazan "o" diyecek yerde "O· 

nun "malum sah11,, namiyle 
ahndıiı da olur . İngilizlerin, 
Düçe'ye karıı duydukları his
ler hayretten, bir nevi kırgın· 
laktan ve biraz da hayranlık
tan müteıekkil olan gurup 
bir halitadır." 

... * 
Gerçi Cenevreye dayan• 

mıı olan 1ngiltere Fransayı, 
lıpanya Yunanııtana ve .Yu
goılavyayı yardıma çaiırdıfl 

gibi hatta Türkiyenio bu hu
ıuıtaki göıterecefi yardıma 

ıart olarak Boğazları tahkim 
etmek hakk, talep etmlt ol· 
maaına rağmen Türkiye ye 
ıüvenebileceğl ni umuyor . Ve 
yine ıüpheılz ki Fransa, Yu
nanistan ve Yuıoala vya o ıe· 
kilde cevap vermtılerdir ki 
ılyaaal bakımdan lnıiltere 
Latin denizinde, partiyi ka
zanmıt oldujunu pek Ala zan
debilir, Fakat itin nereye va· 
racağını kat'i surette kim kes· 
tirebilir? Nevmidi,.er, hazan 
mütbit olur! 

Muhaf azkir ve emperlya
Ust olan iki İngiliz dün bana: 

-Çok ıükür ki VIU inci 
Edvard emperyalisati. O, esa· 
ıen ulusun hakiki önderi ola· 
caktır ve "öyledir de .•. ,, di· 
yorlardı. Filhakika bütün in• 
aıliz ülkeıi içerainde tarif e

demediğim bir dağılma tema· 
ylilü ve bir kalkınma azmi 
hlıaedilmektedir ..• 

Galebe çalacak olan te• 
mayülü, iıte bu kalkınma ar· 
zusu olmasını dileğeltm. Zfra 
Franıız ve İngiliz ülkeleri, :e. 
1&1 itibarile ayni yapıdan ve 
ayni öLden ibaret olup kürrel 
arz üzerenlne ayni tekilde 
mevzu bulunmaktadırlar. iki· 
ıi de ya birlikte devam ede· 
cek yahutta birlikte cılüıecek
lerdlr • Mukadderde ne varsa 
o olacaktır • 

P. IJ. 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıında 

Yani Bankalar 
kanunsn a nasll 
Hükümler var ? 

-Birinci Sahifeden Devam
ıtrketlerle bankalar her sene 
karlai'ından ayırmak mecbu· 
riyetinde bulundukları kanu . 
ni ihtiyat akçalarının tama
mını Türkiye Cumhuriyetinin 
dahili istikrazlarına ait devlet 
tahvillerine yatırmak mecbu
riyetinde olmalarıdır. 

Layihanın ikinci f aelında 
bankaların dahili tevkilatma 
dair hükümler vardır. Bilhsı· 
sa 14 ncü maddesi ıöyledfr. 

Bir bankamn idare mecllıi 

azalarının, mürakiblerinlo, 
müdürlerinin, gerek doğrudan 
donruya gerek bilvasıta veya 
muvazaa yollyle bankadan 
her ne şeklide oluna o'ıun 
kredi almaları bankaya leh
lerine olarak kefalet veya te. 
minat verdirmeleri veya men. 
faat rabıtaıf yle bağlı olduk
ları ıahıı veya müesseselerden 
kredi, kefalet veya teminat 
istemeleri yuaktır muhalif 
hueket edenler 100 liradan 
1000 liraya kadar ağır para 
cezasına ve üç aya kadar hap 
ıe mahküm edilir. Diğer mad 
delerde banka memurlarının 

kendi bankalariyle istikraz ve 
avans muamelesinden menet
mektedir. Layihada kredi mu 
amelelerile karıılıklarına dair 
de hükümler vardır. 25 net 
maddede bankaJar ticaret 
makeadıle gayri menini\ alım 
ve satım itile uğreımıyacak· 

tır. Gayri menkül üzerine ık 
razatta yapmayacaklard1r. 

Hatırımızda k:.ldıiına göre 
geçenlerde Adapazarı emniyet 
bankası hissedarlarından, ıtr· 

ket sermayesinin ooda birini 
haiz olan bir gurup ticaret 
odasında toplanarak tdare mec· 
lisi azalarına bankadan para 
verilmemesı hakkında bir tak
rir imza edüp heyeti umumi· 
yeyl toplamak üzere idare 
meclisine vermiılerdi . 

idare meclfıinln nedense 
bunu ozaman terviç etmediAi 
ıöylenmltti . Fakat yukarda 
zikrettiğimiz kanunun hisse· 
darlarm bu arzularını tama
men tatmin edecek mahiyette 
bulunduğuna bakarak hisse
darların bu taleplerinde h1t klı 
oldukları ve bunun İktisad Ve
kalete de ehemmiyetle naza
rı itibare alınmıı oldu~u an· 
laıılıyor. Bu bakımdan veka -
let n' bu kıınuna böyle bir 
madde koyması ınyanı kayttiı·. 
Kanunun hükümlerine göre 
bittabi bankalar nizamname
lerfni bu kanuna uydurmak 
mPcburlyetidedile 
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DOKTOR 
Ahmet Selimi 

(KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 

1 ~ sokağı No. 15 
1.: Her türlü hastalıklar muayene 
1
1 ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizmet 

1 

olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günlerJ muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş ...•.•. , ...•• 

H:;\kkın Sesi 

Yeni ilihl nma 
programı 

Datly Herald gazetesi İn
gflterenin yeni silahlanma 
programından b"hıedeo bir 
bat yazısında ıılahlanma prog· 

1 ramı etraf anda ortada dönen 
rivayetlerin hakı cidden le

liııa düıürecek mahiyette ol 
duğunu, bu sahada yap 1acak 
masrafın pek yıkıcı olacağını 

ve silahlanmaya, sulhun te
mini için lazım olan teıeb

büsten çok da ha fazla bir 
gayretle sarılmakta olduğunu 

bildiriyor. Ga1.ehmin mutala
aema göre hükümet bu iddia
ları reddedecektir . 

İngllterd halkı hükumete, 
ıllahları arttırma hususunda 
ancak bir ıartla ıelahtyet ve· 
rebilir; o da hükumetin Ulus
lar Soıyeteıi ıfyasaeına tam 
bir bağlılak göstermesidir • 
Yalnıt anlaıılmaoın : Bütün 
memleket olduğu kadar sos
yalist loçi parliıl de hiç bir 
zaman ve hiç bir ıartla silah
ların arttmlmamaaında ıarar 

etmiyor. Elbette ki Kovenan
tm hakimiyeti modern sulh 
slıtemlnin esasıdır · ve bunun 
için de ıoıyeıe aza11 olan dev-
letlerin kudretli silahlara ma
lik olmaları gerekir . Fakat 
sosyete ıiyaıaıı lle birlikte 
yürümek üzere lüzum gösteri. 
len silahlanma programı ka· 
bul edilmeden evvel lfuı la
zım gelen üç ıart vardır : ( l) 
KollekUf sistemin hakikaten 
bu tekilde kuvvetlenmeğe 

muhtaç olduğunun delaill ile 
tabat edilmesi, (2) İngllterenin 
sanksiyoların tevıii içinde ba· 
aıeçmek ve teıebbüste bulun
mak ıuretlle Uluslar ıoıyete . 

ııioe sadakatini göstermes, (3) 
Sulhun iadesi ile kollektif ılı· 

temin zaferini müteakJb İngil
tereoin, beynelmilel ıilahsız

lanma için çahıacağının sara· 
hat e ilan edilmesi . 

Bursa Tapusıodan : 
Bursanın çakıllı küme 

mevkiinde şarkan İsmail o
ğlu tthmet garben osman 
oğl u hasan usta şimalen ali 
oğlu ali hoca cenuben meh
met kızı zübeyde tarlası ile 
çevrili bağın arif oğlu be-
kirin 30 sene evvel eğdirli 
ahmedden sureti gayri res
ır.iyede iştira eyıediğinden 
senede bağlanması istenmiş 
ve tapu kaydıda bulunama
mış olduğundan tasarrufu· 
nun tahkiki için 14 - 3 ~ 936 
gününe müsadif cumartesi 
günü mahalline memur gö. 
nderileceğinden bu tarlada 
alAkası olanlar var ise tari· 
hl HAnmdan itibaren on gün 
zarfında ellerindeki beıge
Jer ile beraber tapu idare· 
sine ve yahut mahallinde 
bulunacak memura müraca
at etmeleri iU\n olunur. 

§ 
Bursanın hamamlı kızık 

köyünün kızılca bayır mev · 
kiinde şarkan sıddık ve ib· 
rahim garben koca mehmet 
şirualen hasarı çavuş ce11u
ben hüseyin oğlu kara is
mail tarlaları ile çevrili ta· 
rla ceddinden intikal sure
tlJe mehmet og1u alinin m-
ah iken 60 yıl evvel ölme
sile veresesine intikal etti· 
ğlndc-n bahsile tescil ve &· 
hara tahşı talep edilmiş ve 
tapu kaydıda bulunamamış 
olduğundan tasarrufunun 
tahkiki için 13-3-936 gü· 

~8-2-1936 

~~lb>ırö Zcalhıö<dl Halksao 
YERLi MALLAR PAZARI 

Kuyumcular Çarş111 Telefon 76 Bursa 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

-·--
Muayenehane : 

Bizim Matbaa karşısı No. 30 

Hastalarını bergün kabul 

eder . Telefon 64 

r .,.. .,.. ...,.... T~T..,.. .,.. .,.. ~ 

iş Bürosu 1 

Fahri Batıca 
Kozabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komiıyonculuk ve 1 
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maden kömürü ıatıtı 1 
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Ün yon 

Sigorta Acenteliii 
51-150 

Bursa Urba ylığından: 
Soğuk asfalt inşası eksil

tmesi H. 
Çekirge caddesinin so. 

ğuk asfalt inşası işi. kapa· 
lızarf usulile eksiltmeye k
onulmuştur. Uzunluk 2389 
ve genişlik (bordür ve par· 
ke dahil) 5,5 metrodur. ke
şif bedeıi 29 487,69 liradtr. 
eksiltme evrakının takımı 

150 kuruş karşıhğında Mu· 
hasebe şubesinaen alına· 
bilir. eksiltme ve üsterme 
işi 9 - 3-936 pazprtesi gü
nü saat 15 de Uray daire 
sinde komslyon odasında 
yapılacaktır. Muvakkat te
minat 2212 liradır. eksilt· 
meye girecekler, en az 20 , 
kilometre asfalt yaphğma 
dair vesika ve bu gibi iş· 
lerdeki ihtisasını gösterir 
vesika ve asgari SOOoO lira 
mali kudreti olduğuna ve 
kendisi mühendis olduğuna 
dair vesika gösterecekler
dir. Teklif mektupları 9-
3- 936 pazartesi günü 8&at 
14 e kadar Urbaylığa mak· 
buz karşıhğında verilmesi 
\'e is teki iler aynı gün :saat 
15 de vesikalariJe komsiyo. 
na gelmeleri ilAn olunur. 
22 - 25- 28-3 

§ 
Uray gazinosunun 708,46 

liralık ilAvei inşaetJ, açık 

eksıltmeye konulmuştur. ek· 
siltme ve üstermesi 9 3 936 
pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. Muvakkat te
minat 54 liradır. istekliler, 
eksittme evrakını görmek 
için her iş günü Uray mu 
hasebesine ve eksiltme sa. 
atından önce teminat mak· 
buzu veya banka mektubu 
ile Uray komsiyonuna gel· 
sinler. 22- 24-28-3 

nüne müsadif cuma günü 
mahalline memur gönderi
leceğinden bu kestanel ikte 
alAkası olanlar varsa tarihi 
ilAndan itibaren on gün za
rfında ellerindeki belgeler 
ile beraber tapu idaresine 
ve yahut mahalHnde bulu
nacak memura müracaat ey
lemeleri iJAn olunur. 

Orhan gazi icra Me
murluğundan : 

935-536 Orhan gazide 
otomobilci Mehmet o. aliye 
200 lira v~ icra masrafları· 
nı vermeğe borçlu orhan 
gazinin camii kebir m· 
ahallesinden Mustaf'\ O H
aydarın bu borçtan atürii 
tahtı hacze alınıp paraya 
çevrilmesi takarrür eden 
ve orhan gazi tapusunun 
ağıstos 934 tarih ve 19 22 
numaralarında kayıth olan 

· ve üç yemini l ehli vukuf 
tarafından tamamına 375 
lira kıymet konulan orhan 
gazinin çarşı mevkfinde va· 
ki şarkan lutfiye ve ayşe
nin kileri garben umumi c-
adde şimalen arap ali vere. 
sesine ait dükkAn cenuben 
acem İbrahim vereselerfne 
ait fırın ile mahdut 28 me
tro murabbaı arsa üzerine 
inşa edilmiş bir dükkAn a· 
çık arttırmaya çıkarılmıştır. 
31 -3-936 salı günü saat 
14 den 16 ya kadar orhan 
gazi icra memurluğunda bi
rinci açık artırması icra e
dilecektir. artırma bedeli k· 
ıymeti muhammenenin yüz
de 75 ni bulup bütün borcu 
temin ettiği takdirde müş
terisi uhdesine ihale oluna· 
caktır aksi takdirde son ar· 
tiranın taahüdü baki kalmak 
şartfle btrfnci arttırmaya 
takip eden 15 gün sonra 
16-4- 936 tarihine rastla· 
yan perşenbe günü saat 14 
den 16 ya kadar yapılacak 
olan ikinci artırmasında en 
çok arttırana ihale oluna· 
caktır. satış peşin para fle 
olup arttırmaya f ştfrak et
mek isteyenlerin mezkQr g· 
ayri menkule takdir olunan 
kıymetin yüzde 7,5 nlsbetf
nde pey akçası veya milli 
bir bankanın teminat mek· 
tubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. hakları tapu sfcll. 
ıerile ile sabit olmayan ipo· 
tekli alacaklar ile diğer a· 
lakdarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını h· 
ususlle faiz ve masrafa da· 
hll oıan iddialarının ilin t
arihinden itibaren yirmi g· 
ün zarfında evrakı müsbite· 
lerile birlikte daireye bil
dirmeleri lazımdır. aksi ta· 
kdirde hakları tapu sicille· 
rile ~abit olamayanlar satış 
bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar müterakim v· 
ergi müzayede bedelinden 
barçlu hesabın tenzıl olu
nur ferağ harcı ve dellalfye 
müşteriye aittir daha fazla 
mAlumat sımak isteyenlerin 
25-2-936 tarihinden ltlba· 
ren herkesin göre bilmesi 
için daf rede açık bulundu 
rulan artırma şartnamesi ile 
935 536 numaralı dosyasın· 
da mevcut ve bu gayri me• 
nkule ait vaziyet ve takdi
ri ktymet zabtını görüp o
kuyabilecekleri llln olunur. 


