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Sahife ~ H~kkın Sesi 10-~-1936 

K.tıı·ıı Kalıveci 
Mehmet Ef. Mahdumları'nın 

1 Karacabey Ha
ras Müdürlüğü
nden: 

( ()fı.) Seneden beri şöhretini mu haf aza 
ettiği nefis kahvesini artık Hursalıl.uın 
da içebileceğini yeni RÇdan acentesi müj

deler. 
Atatürk caddesi poıtane kartuıında No. 30 

"Sak inandırabilir misin ? •..... ,, 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, Yarın çek def terine imza 

b ,, "k l J kt TÜRKİYE lŞ 
- Birinci Yüzden Devam 

Kol kola çıktılar hemen odaya 
Konuşacaklardı şirndi doya doya 
Kız binlerce iltifatlar savurdu 
Karaboncuğun kalbini kavurdu 
Boynuna sarıldı ne diller döktü 
Tapınır gibi önünde diz çöktü 

1 '!.!~n . _ ~'-u e o aca ır •. aANKAsı 

1 i Karacabey Me-
\ rinos Yetiştir

Dedi : İlk de son da sevgilim sensin 
Allah bana başka yüz göstermesin! 
Karaboncuk bu sözleri dinlerken 
Ateşile inim inim inlerken 

' me Çif liğinden: I 
[ · Ç~f tlik hayvanları· ı 
! na ait 129~ kilo ~teri- l 

Çat! Çat! Kapı çalmmazmı şiddetle 
İkiside sarardılar dehşetle 
Kız dedi : Annemdir bu gelen ınutlak 
(Birşey) almayı unutmuş olacak 
Şimdi gider, fakat görünme ona 
Haydi çabuk çık şuradan tavana 
Bu, Karaboncuğun, canını sıktı 
Ne yapsın çaresiz, tavana çıktı 
Gözünü koydu budak deliğine 

,1 
Sanki saplandı gözüne bir iğne 
Çünkü gelen anne değil gayet şık 
Bir g'nç adam buda elbet bir aşık 
Olacak ki sarmaş dolaş oldular 
Öpüştüler sohbete koyuldular 
Demek aldatılacaktı biçare 
İşte gelen kop koyu bir zenp:ıre 
Karaboncuğun kalmadı şüphesi 
Öfkesinden tutulmuştu nefesi 
Ayırmıyordu delikten gözünü 
Dinliyordu bunların her sözünü 
Kıı ne dedi ise Karaboncuğa 
Aynile söyliyordu bu çocuğa 
Kız diyordu : Ben seninim ebedi 1 
Genç, tavana bakarak, şöyle dedi : 
11Y arabbi ! İnanayım mı acaba ?I" 
O anda tavandan bu ses gümledi : 
"İnanma kulum sakın ha 1 İnanma !11 

''Banada az evvel, öyle söyledi !" 

Gemlik İcra Memurlu 
ğundan : 

935-102 Gemlik kaza
sının Gençali köyünden kii· 
rt Hıdıra maa masarifat 374 
lira 50 kuruşa borçlu ine
göl kasabasında oturan Bs
ki Tütün inhisar Muhasebe· 
cisi recebin Gemlikteki dö· 
rt parça emvali gayri men· 
kullerinin satılması rcukar
er olup Tapunun Temmuz 
335 tarih ve 72 numarasın· 
da mukayyet Hamam ardı 
mevkiinde şarkan tederi G · 
arben Hacı oğlu yani şima· 
len riste cenuben dimitri 
bahçelerile mahdut bir dö
nüm bahçe 60 lira kıyme·. 
tinde ve yıne aynı mevkii
de tapunun Haziran 335 ta 
rih ve 66 numarasmda mu -
kayyet şarkan toderi Gar
ben mağarfyes şimalen yol 
cenuben Hiris tosıtemez ba· 
hçeleriyle çevrilmiş iki ev
lek ınikdarı bahçe 50 Ura 
kıymetinde ve yine aynı m· 
evkiide Tapunun birinci kA
nun 335 tarJh ve 14 nurna
rasında mukayyet şarkan 

Hacı rıza bahçesi şimalen 

ve garben yol cerıuben ni
kolAki bahçeslle çevrilmiş 

KARABONCUKOGLU 

bir dönüm iki evlek bahçe 
zeytinlik 150 lira kıymetin 
de ve yine demir subaş1 
mahallesinde Tapunun ka. 
evvel 337 tarih ve 12 num
arasında mukayyet Müfrez 
arsa şarkan anastayos ya-
nacı Garben Hacı kani ve· 
resesiyte sahibi senet şim

alen saduJlah müfrez mağa· 
za ve bahçesi cenuben sa
hibi senet eviyJe çevrilmiş 
yüz arşın mikdarmda ve 40 
lira kıymetinde bulunduğu 
celp olunan üç yeminli ehli 
vukufların takdirinden an
laşılmıştır. Mezkür dört pa· 
rça gayri menkuller açık 

artırma ve peşin para ile 
satılacaktır. 

ı -ipotek s:ıhibi ve ala
cakhlar ve diğer alakadar
lsırın irtifak hakkı sahiple
rinin işbu gayri menkul Ü· 
zerindeki haklarının husu
siyle faiz ve ma~arife dair 
olan iddiaları işbu Han ta
rıhinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle 
icra daf resinde bildirmeleri 
akqf halde hakları tapu si
cilleriyle sabit olmadıkça 

satış bedelinden hariç ka· 
Jacaktır. 

nos yününün 5 şubat 
926 çarşanba günü B · 
ursa baytar müdürlü
ğünde yupılan arttır
masında alıcı sıfatile 
kimse iştirak etmediği~ 
nden arttırma 21 şu· 

bat 936 Cuma günü 
saat lü ya uzatılmıştır 
isteklilerin vetrn i ş lira ., 

muvakkat teminatlari· 
re birlikle attırma gü- 1 

nü karacabey Harası 1 

merkezinde mütt·şekkil ı 
Merinos Y etistirme çi f-. 
tlıği satış komsiyonu· 
na muracaatl,~rı ilan 
olunur. (10-20) 

2·- Artırma şartnamesi 
Gemlik icra memurluğu od~ 
asında işbu ilan tarihinden 
itibaren on gün müddetle 
her kesin görmesi için açı. 
ktır. 

3- İhale 20 - 3 - 936 ta. 
rihine musadif cuma günü 
saat ondörtte Gt:mlik icra 
M. odasında icra kılınacak
tır. şu kadarki tayin olu
nan işbu zamanda arthrma 
bedeli gayri menkulün mu· 
hamnıen kıymetin yüzde y
etmiş beşi bulmadığı takti
rde son arttıranın taahüdü 
baki kalmak üzre arttırma
mn on beş gün daha temd,. 
it edilerek 6-4--936 tari
hine müsadif pazartesi gü· 
nü saat ondörtte Gemlik ic· 
ra memurluğu odasında 2280 
no. ru kanuna tevfikan iha· 
lesi icra kılınacaktır. 

4 - Artırmaya iştirak 
için gayrı menkulün muha
mmen kıymetin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akca· 
sı vtya miUi banka teminat 
mektubu tevdii etmeleri Hl
zımdır. atıcı arttırma bedeli 
haricinde olarak ihale ka· 
rar pulları ve yüzde ikibu
çuk delf Al iye rusumu ve ta· 
pu ferağ harcı vermeğe Me· 
cburcf ur. ve ihaleden beş 

gün sonra tesçil için tapu_ 
ya teskere yazılacağı ve da
ha faz1a malumat almak is· 
teyenler 935 102 dosyasrna 
muracaat eylemeleri iU\n 
olunur. 

Bursa Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

935- 297 Müekkill eri 
idarenin usulsüz kesilen o· 
dun sebebi ile hukuku şah· 
siyesi olan 12050 kuruşun 
mahkeme masrafı v~ ücreti 
vekalet ile birlik tahsHi ta· 
lebi ve davacı bursa orman 
idaresi vekili avukat sadık 
tahsin efe oğlu tarafından 
halen bursanın gölcük kö
yünden Halit, Hüseyin ve 
Mehmet aleyhine açılan ba· 
kılmakta olan mahkemesin
de davalılardan Hüseyıne 
gönderilen dava arzuhaiin· 
de ikametg~hı mfçhul oldu· 
ğu beyani ile bila tebliğ 
iade edildiği anlaşılmasına 

binaen davacı vekilinin ta
lebi ile kendisine bir ay m
ühlet verilerek ilanen tebli · 
gat ifasına ve mahkemenin 
27-2- 936 tarihine müsadif 
perşenbe günü saat 14 de 
bırakılmasına mahkemece k· 
arar ver.ilmiş olduğundan 

muayyen gün ve saatte da
valıların bizzat veya musa
ddak bir vekil ~göndermesi 
aksi takdirde mahkeruesl · 
nin gıyabında bakıJacağı 
davetiye makamma kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. 

~ 
936- 131 Müekkiıterl 

idarenin usulsüz kesilen o
dun sebebi ile hukuku şah
siyesı olan 1275 kuruşun 

mahkeme masrafı ve ücreti 
vekalet ile birlikte tahsili 
talebi ve davacı bursa or
man idaresi vekili avukat 
sadık tahsin efe oylu tara
fından yeni şehrin marma· 
racık köv mustafa oğlu Hü· 
oğlu Halil, ve Mustafa oğlu 
Ahmet ve Himmet oğlu Ah· 
met ve Hasan oğlu kara 
Mehmet ve ömer oğlu Hü
styin ve Ahmet, Himmet 
aleyhine açılan bakı1makta 
olan mahkemesinde davalı
lardan Himmet oğlu halile 
gönderilen dava arzuhalin· 
de ikametgahı meçhul oldu· 
ğu beyani ile bilA tebliğ 
iade edildiği anlaşılmasına 
binaen davacı vekilinin ta-

1 

lebi ile kendisine bir ay m
ühlet verilerek ilAnen teb-
1 igat ifasına ve mahkeme· 

1

1
• n;n 24-3- 936 tarihine mü· 

sadif salı günü saat 10 na 

1 

bırakıl masana mahkemece 
karar ~·verilmiş olduğundan 

\ muayyen gün ve saatte da. 
: vahların bizzat veya mu~a· 
1 ddak bir vekiJ g5ndermesi 
il aksi taktirde mahkemesinin 
gıyabında bakılacağı dave. 

1 tiye makamına kaim olmak 
i üzere ilAn olu.nur. 

1 mart 9:16 tarihin
den sağımtn sonuna 
kadar isuhsal olunacak 
Hara yayla ve ova ko
yun sutJeri 25 şubat 
936 salı günü saat on 
beşte Hursa Ba vtar 
J\llüdürlüğüude aleni a
rtırma usulile satıla-
caktır . beher litresine 
yedi kuruş muhammen 
k•ymet takdir edilmiş 
tir . isteklilerin beşyüz 
lira·muvakkat teminat 
Jarile birlikte artırma 
günü Bursa Baytar M
üdürlüğünde teşekkül 
edecek satış komsiyo
nuna müracaatları ilan 
olunur . 
4 10 - 18-~4 
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iş Bürosu 

Fahri Satıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komhyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü saltfı 

Ün yon 
Sigorta AceoteUği 

35-150 

.............. 
DOKTOR 

. Ahmet .seiimi · 
[KARABONCUK} . . 

Nasuhpaşa ~amaau 
sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ ~ 
Sayın ahallmize bir hizmet 

1 

olmak üzere pazarteal ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 KuruŞ 
••••••a.1a.a••• 
4ıı.••·--------DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı ....... 

Muayenehane : 
Blzlm Matbaa karşısı No. 30 ...... 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Ulu~ağ oteli. 
Yaz Kış 
açıktır. 

Servisi 
Arsmlusal~ır .. 

SUKUT 
(Tefrikamız) 
Yazı çokluğundan konma

mııtır, özür dtlertz • 

• 


