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Hariciye 1 Çin Liderlerinin 
ı lantıda Mareşal 

Yaptığı Fevkalade Bir Top -
Şan Kay Şeke Askeri Ve 

Tam Bir Salahiyet Veri/mi.şiir .• h~ilimiz Aôkaraya dön- Diplomatik 
müşlerdir 

tlc:~rıkara , 2 ( A A ) - Ha· 
tG Ye Vekili B. Tevfık Rüt 
d6 Araı bug(in ıehrlmize 

"tt.Gıtür 

lnÖwnÜ 
f ühef u~s ~ampında 

çalışmalar 
ll(l ~nkara, 2 ( /\ A ) lnö 
6 Jiikıek uçuı kampında 
'-'uı!ernrnuzdan 31 tem 

Londra, 2 (A.A) - Pe· 
kinden alınan haberlerin 
hulaseeı ıudur: Japon ta
yareferl Çin kıtaahnı nak 
leden trenleri bombardıman 
etmiılerdir . Pe"ine gir 
meğe teıehbüı eden ıarki 
Hopey hül< 6metine menıup 

jandarmaların ıtlahlarını 

almıılardır . 

J4poo harbiye nazırı ayan 
meclisinde merkezi Çın hü· 
kumet kuvvetlerinin timdiye 
kadar cenubi Hopeyde 1 ~O 
bin kitiyi bulduğunu söyle 
mittir Çinliler Tangku ile 
Ttençtn araıındakt Mukden 
ekspreılnl yoldan çıkarmıı· 
tardır. 

~u kadar 3400 
-.(l:d )'apılmııtır. Yine bu 
le~r ~t zarfında iki defa 
•td llr anan beynelmilel ha '-'•k kalana rekorunu kır· Japon keıif tayyareleri yir 
'ttt teıebbüıü birinde on mi askeri trenin Pekin 
13 1kı dakika, lklnclalnde Hanen hattının cenubunda 
~11 ''at 40 dakika süren bir noktaya doğru dığer beş 
'l,:tan ıonra havanın mü · trenin de Tiençın Paken hat 
lt eıııtı~ı y(izünden akame· tından yukarı doğru gittiği 
r•nıııtır ol •• iki hat boyunda bir 

ransanınJaponyaMe
seıesiride Tu uğu Yol 

au h 
ltle aftaki Fransız gaze· 
't~1'1 Franıanın lspanyya 

ı }"" 
ttıı1 uı lejiyoner gönder-

tlıe;!1uıu hakkında Berlio 
tdıı erı tarafından iıaa 
hG~~lt olan ha berin Pa ris 
td1t lneu tarafından tekzip 
"ı,:1 • olrnasına rağmen Al 
t,, aaltıatbuatının bunda is 
"ııt, •lt:rrneleri üzürlne hoı 

Uıl '-1 t'll U" arını tebarüz etU-
ltdırllllakaleler neıreylemek 

er 
(''L 

~1-.ı e Populatre,, ) gazetesi 
G 'n ~ aGll tnatbuahnın bundan 
ltJı) evvel Fran11z ecnebi 

0nu )Gı k efradından sekiz 
dıı~e~llnin ispanyaya sevke· 
lltllıtı (lıere Marsilyaya ge 
•l•ıt ~I 0lduğu hakkında as· 
llllldu~r haber neıretmif bu
tıtılıl 

1 
Unu, Fransız hüküme 

tı~ bı ile bu haberi katego 
ttıı, b~ı'Urette tekzip eyle• 
~il Unduğunu kaydettik-

•011 
''8e 

1
ta ıöyle demektedir: 

'lt r in b h ~ '" I \'e roma ir ci · 
'~ı~i 'Panyadakl keıif ve 

'tlıye flllidahalelerlnl giz\e 
~1ltıın "e diğer cihetten de 
)' ç,1 tatbtk tarzını bor.mı 
l f.'r,~ltnaktadırlar. 
b'~~lbı •ıt. hükumetinin knt'i 
ltı11ıııtı ~e "-irnen Alman mat 
b t~le 

1 
" 1anlarını nepeyle 

ıq: bıııte~'ar gösteriyorlar ve 
ı. t\ 'l erlertnde resmi Al 
"I ~n, 
~ tat(i ının atosi yardımı 
''-il Yorı B b ~t ar . u haydutca 
)~-'"d }'apılrnakta olan pro 
ıı~1tiıtı;!an beklenen gaye 
'''' b lllezler. Bu usuller. 

ll._l e:• vuranların kty · 
Hr b" ( oy e bir kıymet 

kalmıt ise bir az daha azalt· 
maktan ve onları küçük düt 
örmekten baıka bırıeye ya · 
yaramaz. ,, 

l'' L, Humante,,) gazeteıi 
de Franıaya karıı nazı mat 
buatı tarafından yapılmakta 

olan tiddetli hücumların ıe · 
hep ve g3 yesini sorarak şöy 
le demektedir: 

,,Dün nad matbuata Goe· 
bbels tarafından seferber ed· 
ildi Hitler ga:r.elelerinin fr · 
ansaya kartı açmıt oldukları 
mücadele, tiddet itibariyle. 
bugün kftdar görülmüı olan 
bütün hücumları geri bıra 

kacak bir mahiyettedır. F r 
anaız erkanı harbiyesi ve 
Fransız ordusu bu hücumi\ 
doğrudan doğruya hedef tef · 
kil etmektedirler.,, 

Gazete bundan sonra Al 
man matbuatı tarafından 800 
Fransız lejiyoneri ile 30 leji 
yon zabitinin Fasdan İipan
yaya geçlrilmit olduğu hak· 
kında neıredilmit olan bir 
habere temas ederek ıunla 
rı ilave eylemektedir: 

"Oiğer bir telgraf ht. beri 
de, F-ranaız makamatının suç 
ortaklığı ıayesinde birçok 
Sovyet aıkerlcrinin zabitle. 
rlnin Havreden İspanyaya 
nakledilmi§ olduklarını bil · 
dlrmektedir . Üçüncü bir ha · 
ber ise Mekneı kııla l arından 

birinde bir Franı1ız albayının 
ispanyadaki cumhuriyet or 
duıu için gönüllü kaydetmif 
olduğunu fıan etmektedir. 

Fransız hükumeti bu ha· 
( Sonu iklocl sayfada) 

çok yardımcı tayyare mey
danları ve mühim hareket 
üılerl mevcut olduğunu gör· 
müılerdir. İtalyanlar Japon 
ların imtiyaz mıntıkasından 
geçmelerini protesto etmtı 
lerdir. 

Japonlar Fransız imtiyaz. 
mıntıkaalle Fransız tersane· 
si araundakı telefon telleri· 
nl ve yollarmı kesmitlerdir. 

Ecnebi imUyaz mıntıka · 

sında yiyecek azalmaktadır. 
Japon hük6metl hayat pa · 
halılıiile mücadeleye karar 
ver mittir 

Loodra. 2 (A A.) - Dün 
Pekin Hankovvo yolunda 
yeniden muharebeler olmut· 
tur. 

Japon tayareleri PoUng 
ıehrlni bombardıman etmtı 

lerdir. 
Nanldnde ordu ve Ko

mlngtang partısi mümeBSıl· 
leri araıında yapılan müu· 
kereler neticesinde bat ku 
mandan Şan ·Kay - Şeke 
askeri ve diplomatik saha 
da vatıl bir saliıhlye-t veril 
mesi kararlaıtırılmııhr. 

Tokiıda çıkan Asahl ga 
zetest askeri makamatın 

f imali Çinin yeni hü · 
kumetini teıkıl etmek üze 
re yakında askeri hareket 
lere nihayet vereceklerini 
ve yeni hükumetin tam bir 
muhtariyete sahip olacağmı, 
askeri harekahn ilk safha-

Milli Takım 
Yugoslav milli to~ımma 

1-4 m2ğlup ol~u 
Belgrad, 2 (Radyo) - Pa· 

zar günü Belgratta yapılan 

Türkiye · Yugoslavya mılli 
takımları temasında Türk 
Mtlll takımı 1 4 sayı ile 
Yugos'av takımına mağlup 
olmuıtur. 

Türk takımı umumiyetle 
iyi oynamakla beraber Yu · 
goslavlar oyunda ağır basa· 
rak bu suretle galibiyeti el 
de etmtılerdlr 

Ankara, 2 (AA.) - Bel 
gradda Türk Yugoslav ta · 
kımlan arasında dün on bin· 
den fazla bir kalabalık hu . • zurunda yapılan beynelmi 
Jel maçta takımımız bire 
dört sayı tle yenllmittir. 

Bugün ikinci bir maç 
yapılmaktadır 

Kra Bo is 
CBreno limanmı açtı 

Sof ya, 2 (AA) - Bul· 
gar kralı bugün Karad«>:nlz · 
deki Careno limanını açmıı
tır. 

sının nihayet bulduğunu ve 
Nankin ordusu ıtmale doğ 

ru ilerlemed ıği takdırde Ja· 
pon kıteatmm bir müddet 
istirahatll çekil e c e ğ ı n i 
yazmaktadır. 

Tokyo, 2 ( A A] Tebliğ 
30 temmuz aktamı, timalt 
Çindekı harekatı harbiye ıa· 
hasında vaziyet afağıdakl 

tektlde görünmekte idi~ 

Pekinde bulunan Çin kı· 
taları 29 temmuz gecesi 
ıehri boıaltmıılardır. Yalnız 
Pekinin ıtmal ıınırlarında 

birkaç müfreze kalmııtı . 
Bombardıman tayarelertle 
takviye edilen Japon orduıu 
30 temmuz günü Pekinin 
ttmallnde hücuma geçmiıtır . 

Saat 15 te de [Mahalli saat] 
Çın askerleri ıilahlarını bı 

rakarak esir edilmiılerdir. 
30 tc ınmu.c. ~ono saat 1 :> 

le bir Japırn llvaıı Llouko 
uchao civarını ve bu mev· 
kiln yakmmda bulunan te· 
peyi iıgal etmlıtir 

Tiençlnde zg Tem.muz 
gecesi ıehir dahilinde ıaba: 
ha !~adar küçük müaade · 
meler olmuf, fakat 30 tem · 
muz ıabahı Çtn kıtaları Ti· 
euçlni boıaltara k cunuba 
doğru çekilmiılerdi . 

Bahriye silihendezlerile 
takviye edilen Japon kıta· 
ları Tankou lstıhkam 1&· 

at 15 te hücumla zaptet· 
mitlerdi .. 

2 00 Bin kişinin iştira~ile 
yapılan ~ir i~tif al 

Parla, 2 {Radyo} Fran 
sız sosyalistluinden meıhur 
Joresin öldürüldüğü gunun 
yıldönümü münasebeti le 
bugün Pariıte büyük teza · 
hürat yapılmıı ve Joreıin 

mezarına yüzlerce çelenk 
konmuıtur. 

lhtif al de, hükumet riralı 

ve ıosyaliıt partisi lideri 
B. Leon Blum hazır bu 
lunmuıtur 

lhtif ale iki yüz 
ittlrak eylemiıllr. 

bin milis 

Ame ika 
Harp gemileri yap yor 
Vaşington, 2 (AA. ) -

Royler Ajansından: 
B Ruzvelt bedeilerioin 

yekunu en fazla 50 milyon 
dolar lulacah olan altı mu· 
avin harp gemisinin lnıesma 
salahiyet veren kanun layi· 
basını imza etmi§tir . 

yet Rusyamn alacağı vaziyete ~aüh ol~uğunu söyliyorler 
Parla, ~ (A.A.) - Mat 

buat, Londra komiteıindeki 
glrıft vaziyeti mevıubahs 
etmektedir. Petit Parizien 
gazeteıi ıöyle yazıyor: 

Fransız · lngiliz tut ile 
İtalyan • Alman tezi araıın· 

daki çukur o kadar derin~ir ki 
ailebı ihtimal dolduru1 amıya 
Cftkhr',. 

"Moskova hükumeti Ber· 
lin ve Romanın karanhk ta· 
ıavvurlarına kör bir alet 
telakki ettiği Salamanka h6· 
ki'ımeUne muharip ııfatmın 
tanınmsına kartı derin bir 
nefret hi11etmektedir. Sov 
yet h6kumetl böyle hareket 
etmekle meıultyetlerden ka
çınmak husuıunda İtalyan
larla Almanlara kolay bir 
veılle temin etmekte ve bu 
suretle eerek Franko ve ge· 
rek ltalya ile Almanyaoın 
fazlaca 1 ı t 1 f a d e ettik· 
lerl k a r ar s l.Z bir vazl· 
yetin devamına ıebep ol 
maktadır. Esasen Rıbben· 

trop lle Grandi gön6llülerln 
çekilme meselesinin diğer 

meselelere takdimi müzake· 
resini kabul etmekten çekin· 
.... ı,ı •• .ıı .. 

Londra ve yarı remi meha 
fıllerl dün aktam haklı ola 
rak ademi müdahale ltlnl 
kurtarmak imkanları üzerin· 
de oldukça bedbin görün6· 
yorlardı.,. 

Eko Dö Parlı aıazeteıl 

~öyle yaztyor: 

Exelsior gazetesi diyor ki: 
"Ademi müdahale komi· 

teılnin gP.lecek Perıembe 
günü toplanacaiı ıöylenlyor. 
O vakte kadar Fransız ha· 
riclye nezaretinin yardımı 

ile lngiltz harlciyeıl mevcut 
ıh ut afları haf ıfletmeğe ve 
görüıler arasındaki ayrılalı 

ortadan kaldırmağa çalııa· 
caktır. Bu ıayretlerin ta· 
mamlyle akim kalması ve 
ıeklz gQn ıonraya talik 
edilen meıelenln illnlhaye 
talike uğramuı pek müm· 
künd6r. 

Flgaro gazeteıfnden: 

"Almanya ve ltctlya bü
lnlmetlerl belki de lngitlere 
ve Franıanın ispanya ve 
Sovyetlere karıı aerbeat bir 
•• , ... ıc~ uall.ıl.Jı ıanaıınaa 

müstaktl me'fkide kalacak· 
farını farzetmektedtrler. Da-
ha müttehit ve müteıanld 

olarak yarın tarafların pa· 
tırtılarına kulak aamakaızın 
lspanyol muarebeleriyle ke· 
ndi münasebetlerini tanzim 
edeceklerdir ,. 

General F ranko Mad
rid üzerine yeni bir 
taarruz hazırhyor .. 

Parls, 2 (Radyo) - Bar 
selondan bildiriliyor: 

Şehir asi tayyareler tara· 
fından ıiddetle bombardı· 

man edilmittlr. 
Hu bombardımftndan son 

ra halk tarafından harp 
aleyhine bir nümaylı yapıl· 
mıt ve ni\mayifçiler zabıta 
tarafından dağıtılmııtır. Bir 
Kanadalı, iki fngilız ve bir 
Avusturyalı gazeteci tevkif 

edilmlılir . 

Londra, 2 ( Radyo ) -
Royter Ajansına göre, Gene· 
ral Franko, Madridt ihata 
için büyük bir hareket ha-
71rlamaktadır. Mühim kuv· 
vetler Madrid cephesine 
vası\ olmaktadırlar. 

Taarruza bugünlerde baı

lanacaktır . 

Bilbao, 2 ( Radyo ) -
Muvakkat bir iki günlük 
sükunetten ıonra asilerin 
taarruzu yeniden baılamıı· 
tsr Elpinar tepeleri elde 
edilmiotlr. Milis tayyarele· 
rfnln bf r taarruzu def edil · 
miştir. 

Pnrls, 2 {Radyo) 
vas Ajansı bildiriyor: 

Ha · 

Madri d cephesinde son 
günlerde aaller, 3800 miliı 

cesedi eömmütlerdtr. Mlltı· 
ler de 6 binden fazla ceıed 
defnetmiılerdir. 

Salamanka, 2 ( A.A.) -
Havas Ajanu muhabirinden: 

Panpelon harp divanı dün 
Naııyonallst hatları arkasında 

uyku hastalığı ve tifo basil· 
lerl neşretmek teıebbüıü ve 
casusluk cürmü ile iki Fren· 
11zı idama mahküm etmiıtlr. 

Mahkümlarm merkezi 
Londrada bulunan bir tetkl· 
laten aldıkları emir üzeri
ne hareket ettikleri ıöylen · 

mektedir 

Bıldirlldlğine göre Burgos 
hükumeti bu meseleden Mil· 
IE tler cemiyeti sekreterliği 

ile Avrupa baıvekaletlerini 

haberdar edecektir . ·- --
idam 
Edilen 
Almanlar 

Berltn, 2 (Radyo) - Ca · 
susluktan dolayı idama mah 
küm edilmlı olan dört Al. 
·manın kafaları, balta ile 
uçurulmuıtur. 
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Bir bar 
Aleminden 
Çıkan ders 
Bazı barların ıeri hilesi 

bulunmuı dolandırıcılıktan 

baıka bir ıey yapmadıkları· 
nı canı yanmıı olanlar bıl 
irler. Btlenleı e bılmiyeolere 

bu faciayı anlattıkları za· , 
man, onlar buna inanmaz 
lar; haklıdıı lar, çünkü bu 
anlatılan 1eyler1 havsalaları 
almaz , 

Meseli, ıi.ıe deseler ki, ıa · 

baba kıadar ıarap yerine ıı· 

ıcıet doluıu tJoyalı ıu ıçırı 

yorlar; bıre bet kahyorlar; 
tıka ba.u yüklenen he&cıp 
puıula11nı ödemeğe paramız 

yetmeyince, bır de dayak 

atıyorlar; buna lnaoırmııı 
nız.? 

Noyea Vıner Jurnal gaze 
teıi geçcolerde Vıyanadd ce 
reyao eden bır muhakeme 
nıo bazı sofhıaları hdkkıoda 

fU tarzda izabıard" bulunu 
)Ot: 

"Vıyaoa ceza mdhkemeaı 
batakhaneler hdkkıoda )a 
yıtmıı romauıaı ın en çırkıo 
pasajlarında bııe ender raal· 
la.nan ve akLo alamayacağı 

deıecc:de fc:cı o lan hır dava · 
ya bakmaktadır. bu dava 
Vıyana barlarından birinı 

ltleteo Franıız ıle karuı al· 
eyhine açılmııtır. Muhakeme 
o kadar ç rkın safhalar arz 
etm ı ıtır kı, bundan sonraki 
ce ıe ıerının gız ı l cereyan et 
mesioe kar1ar verllmtıtır . ., 

Muhakeme ıdhıdıık eden 
ıaraoo ıfadeamde demiıtır· 

ki: 
- .:Jıa.•l•vr "'uuı..... .... \..-· 

kızlar tyle baı baıa kaldak 
ları huıuıi bir adamız vardı 

Ben heHp tutup ödenen pa· 

ralan alıyordum. Patronun 
karıu, meıtolmuı mOıterlle 

rin cüzdanlarını çıkararak 

hesaplan ıarüyor ve ayrıca 
içinden kendıne de para al 
ıyordu. Patronun karsında 

çeııtli kabillydler vardı. Bir 
rün bana, bir buçuk litre 
ıarabı on litre yapmak dı 

rekUflnl verdi ve emri yerl 
ne getlrtldı 

Liıtelerdekt flatların da 
bir manası yoktu Patron, 
bara gelen müttf'rilerl tepe· 
ıien tırnağa kadar ıüzdük· 
ten sonra, ona göre fJat bl 
çıllyordu. Mesela müıterlnln 
birinden bir ıtıe ıampanya 

için on iki tiling aldığımız 

halde. dlierlnden on ıeklz 
bır d ferinden de ayna ıam• 
panya için yirmi •ekiz ııling 
alıyorduk Hesaplar, iki yüz 
ile beıvQz ılltuı arasında 

dolaııvoı du; her def asında 
hakiki fıetımızdao yüzlerce 
ııling fazla alıyorduk. Çün 
kü, elimize geçen ıtıeyl, 

aarhoı olmuı müıterilerln 

masalarına g tirip koyuyor· 
duk ve ondan ıoora. da, on 
ların hepılni ıçtiklerinl iddıa 

ediyorduk ,. Bu lf ad~ giz it 
celseden öncedir! gizli celııe 

de anlatılanları da siz tahlil 
edın! 

Yeni bir aftın madani 
Şimali UraJ mıntekaunda 

Viıera nehri yatağanda mü· 
him bır yeni altın madeni 
damarı keıfedilmiotir. Bu 
keıfl yapan Jeo1ejık heyet. 
kı.a bir müddet zarfında, 

buradan iki kilogram altın 

çıkardığı glb fazla miktarda 
pepıt le bulunmuıtur Made 
ritn tıletllmeal için tertıbat 

ahDmaya b&ılanmııhr. 

Gözleı-i 

Görmiyen 
Hey eltraş •. 

Moskovada Flaıtık müze 
sinde teohır edılmekte olan 
heykeller arasında, dinnml

zml ve hareket erindeki ha. 
flfliğl ile cidden nazarı dik· 
kati çt:ken yedi dansözden 

mürekkep b'r heykel grubu 
vardır Bu grub, Bayan Li
na Polun bir eseridir. 

Lina Po, Kıev Balet mek· 
tebtnl çok iyi bir derece i!e 

bttlrmit maharet i ıle Kıev 

tiyatrosunda dikkati çekme. 

ğe beılamııh. Ltna Ponun 
önünde parlak bir unat ha
yata açılmış bulunuyordu. 

Faka t kendısl 1934 te hu 
talenmı~ ve çok uzun süren 
bu hutnl ı k net•ceıınd .. genç 

danıözün gözleri kör olmu§· 
tur Ltna Po, daha hastane 

de iken hevkeltırathkl uğ 

raşmajta bae1amıt ve bu ıa

hade\ıi ilk e~erleri, müteh ı 

sıslar n dıl<k11t Vfl'. takdirini 
celbevlemlftir L n11 Po, has
ttth neden çıktıktan ıonra, 

Sovyetl ı Blrİliı ıanat ko 

mltetlnln yardımı ile bu sa· 

nattakl yüksek kabiliyetini 

fHzlalaıtırmak 

birinci ı ınıf bir 

ve n ihayet 

hevke1tıraı 

olmak fır atını bulmu~tur. 

--···•.C._. ....... __ 

Mütehassıs 
kadrosu 

Sovyetler Birliğinde zira 

at ıahaıında faaliyetin yeni 

den t nzfml, bu sahada bn· 

yük miktarda mütehrıs111lar 

yetlttirilmeılnl icap etmlıtfr 

Bu 1:on '"'nelerde Sovyet zi. 

raatına 6 milyondan fazla 

mült•hRssıı katılmıthr. Bun 

lar, ziraatın makineleıtiril 

me1'i ve ayrıca ko lıhoz ve 

ıovkhozlann vücuda getiril· 

mest n.-t 1c~slode yetıımlt bu 
lunma1'tndır 

Bu mütr·hat111sl&r araaında, 

J.796 ono traktör maklniıtf, 

118 000 traktör birgadı oefi, 

183 000 harman makinesi 

kondüktörü, 125.000 töför 

tle 1.150 000 kadar dıt hay 

van yetiıtırme mütehusıııı 

vardar. 

Rundnn ba~ka, onbin1erce 

kolkhoz relıl ve köy labo· 

ratuvar dırektörü de hususi 

kurslarda ders görmüılerdir. 

. 
Yeni bir 
icat 

Moskovn tayvarecilık ta· 

bebeli merkez laboratuvar· 

ında, yeni bir alet vücuda 

1ıet1rılmtot1r. Hu alet saye" 

ıtnde. telsiz mevceler ı fsU 

maliyle, uçuı ha liodekl bir 

pilotun kalbinin darabanı, 

yerden dinlenılebilmekte ve 

bu atışların grafıkl fotograf 

ıeridı üzerınrle tesblt oluna 
bilmektedır. Se1 fıhlycttar ma· 

hafil, bu aletten çolc genlf 
mikyasla istıfade olunacalı 

kanaabodadır. 

TOR.K.DILI 
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[Baş tftfafı Birinci Sayfada} 

1 

berlerl tekzip etli. Fakat Al· 
manya bu tekzipleri tanımak 

lıtemiyor . " 
"Fransız hükümetlnin geri 

lememeıi lazımdır Mesele 
davanın şeklinde degil esa 
smdadır Grandloin tenkid 
lerıne kulak asmak demek 
faıh:min ispanyayı znptet· 
mesine göz yummak dernek

tir. Fransa faşizmin bu ar· 
zuıuna lrarşı tıulh kuvvet le. 
rinin iradesini tanzim etme· 
ildir.,. 

Paz r gfinll spor hö'gesine b Oh bütün u1üpl rin iştira ·il yapılan müsabakalar~• 
Edr mıd birinci, ŞE~rimiz f dmanyur~u i inci. idmangücü de üçüncü olmusfar~ır. 

{ "Journal des De batı,. ) 
Gazetesi de bu mevzua da· 
fr yazdığı bir makalede şöy· 
le dlyor: 

Spor bölgE"sfnin tertip et 
ttğl te§vik mÜ!ıl\bakolarına 

pazar günü ıehrimlzde de· 
vam edilmiotir. 

O gün zengin bir pro 
ğramla havlanan müsabakalar 

1ehrimizdcki kulüpler, Edremit 
ldman yurdu, Bandırma id. 
rnanyurdu ve Ayvalık ld
manyurdu atletleri lıtirak 

etmişlerdir. 

Ahnan neticeler ıöyledlr: 

rincf, Edremit İdmanyurduo· 
dan Yahya ikinci, Ayvnhk 
ldmanyurdund n Ü z e y i r 
üçüncü 

Yapılan umumi tasnifcle 
müsabakalara lttlrak eden 
kulüpler aıağıdakt neticeyi 
ıılmışlerdır 

Edremit ldmanyurdu 36 
puvanla birinci. Balıkesir 
İdmanyurdu 30 puvenla iki· 
nci, Balıkesir ldmangücü 26 "Beynelmtlel havayı ze

hnlemekte otan ve Nurem 
b~rg tayyRrelerf hikayrslnl 
hatırlamakta bulunan Lu ~i 
bı usullerin takbih edt mesi 
18.zırndır HükCirnel n ademı 
mQdahale sahBtımda kalmı· 

ya ıon derece itina eyleme· 
si ve Edenin gayretlerine 
tıtirak eylemesı icabeder. 
Bu hu uııta Frenl<o taraf 
tarları ilt- temn1larda bulun 

maktan çekınmıy .. n lngıltz 
hfikCimetlnln teldir! edılmeıı 

muvafıktır. Rilh sıa bazı 

müphem hareketler yüzün · 
den önümüzde kurulan tu
zaklara kapılmamava dik 

l 00 Metr~: Edremit İd 
manyurdundan Sülc yrnan 
birıncl, Edremıt ldmanyur 
dundan !::ıuphi ikinci, Balı 

k sir ldmnngGcünden Hllmı 

puvanla üçüncü ve diğerleri de 
1 sıra ile Balıkesir ldmnnbirlığl 

dördüncü Bandırmn idman 
yurdu beşenct, Ayvalık fd. 
manyurdu altıncı olmuılardır 

icat etmeliyiz lludlseden 
lanftcak dersin bunr.lan iba

ret olduğu hanatıtındeyiz. 

("L, Echo de Parl!,,) ga 
zetesl ise p r~embe gunu 

cereyan etmfş olım bir ha -
1 

dlsenln kaydedılmeğe değer 

mahiyette olduğunu yaza
rak vöyle demektedır: 

"ispanyaya nakledılen ae· 
kız yüz Fransız l..ejivonerl 
h kayesl hakkında Fransa 
hükünıeti tarafından yapıl

mıı ol"n tekzibi Alman 
makamatı kabul etmedilt'r. 
François Poncet her halde 
umumi hiuiyatı tahrik ga 
yeılyle •apılan bir matbuat 
hücumuna lcartı protestoda 
bulunacaktır .. 

(Le Temıp) gazetesi Fran· 
saya karıı Almanya mat· 
buatı tarafından yapılmakta 

olan hücuma haareyled ği 
baımskaleainde ıöyle de 
mektedlr: 

" Fransız hükümetlnin 
yapmakta olduğu hareket · 
Fransanan uzlaıma ve sulh 
hususundaki azmini tebarüz 
ett irmekte olduğundan bita· 
raf bir görüole tespil edll 
miş bulunan mesullyetlerin 

yer değlıtırmeler ı nin ve bu 
yolda )'l\pılacnk propağan 

daların muvaffak olmalarına 
imkan tua vvur edilemez. 

Franııanm zararına olarak 
bir meıele çıkarmak ıureti · 
le İtalyanların h reketlerlni 
kolaylf'ıtırınak hususunda 
Almanler ne kadar gayret 
arfederler e etsinler Herlin 
zimamdarlarının bu gibi 
matbuat hücum1 arı yüzün· 
den su h ve milletler ara· 
sındakı iiheng iras edıle· 

cek zarar1arı takdir ettikle 
rine inanmak ısteriz . Esasen 
ıaneülye Hitlcr de milletler 
arasınd ki ahenk lehinde 
birçok def al ar söz 11öylemfş 

bulunmaktadır.,, 

üçüncü. 
200 Metre: Edremit 

İdmıınyurdundan Süleyman 
bu inci, Edremit idman· 
yurdundan Hilmi ikin· 
el, Bandırma ldmanyurdun 
dan Nura üçüncü. 

400 Meıre: Ba l ıkesir ld · 
menblrlığınden Mehmet. bi
rinci. Edr mit İdmanyurdun· 
dan Osman fkinc , Bandır· 

m ldmanyurdundan Hık 
met üçüncü , 

800 Metre: Balıkesir ld· 
mangücüncıen t "el hl birinci, 
İdmnnbirllğlndeo HütıeyJn 
ikinci, Ayvalık ldmanyur· 

dundiln Muzaffer üçüncil 

15 ıo Metre: Balık<'sır ld 
manyurdundan Tu•gut birin 
ci, ldmangücünden Fethi 
il<lnci, Edremıd ldmanyur 
dundan Taıat üçüncü . 

5000 Metre: Balıkesir ld 1 
manydundan Turgut birinci 
Bandırmadan Ahmet ikinci, 

Ayvahktan lluan üçünü. 
Gülle at!llft : BRlıkesir 

İdman yurdundan Muıtafa 
birinci, Bandırma ldmanyur 
dundan Arif ik'ncl, Balıke· 

sir ldmangücünden Hulusi 
üçüncü, 

Disik : Ba ıker.ir ldman 
gücünden Cıh,, t birinci, Ba 

ndırma idman yurdunda n 

Nuri ikinci, Balıkesir idman· 
yurdundan Mehmet üçüncü, 

Tek adım Balıkesir 

ldmangücünden Edip birinci, 

Edremit İdman} urdnnd0n 
Suphi ilclnci, Balıl(eslr ld- ' 
monyurdundan K nd rl üçün 
CÜ 

Üç adım: Balılce lr idman· 
gücünden Edip bir inci, Ed· 

remil İdmnnyurdundan Sup 

hi ikinct, Balıkesir idman 
birliğinden Mehmet Em in 
üçünr.ü 

Cirit: Balıkee.lr ldmanvur. 
dundan Mehmet bırincl , Ba 

hkeslr idman\ urdundan Mus· 
t~f iltinci, Edremit idman 

yurdundan Nıhat, üçüncü 

• 400X4 Bayrak: Ba 1 ıkesfr 
İdmanbirll~I takımı birinci, 
nnndırm a ldmanyurdu telu 

mı &kinci. 
IOOX4: Edremit idman 

yurdu takımı birıncl, Bala 

kesir ldmangücü takımı ildn 

ci. 

Yüksek otlama: Balıkeııir 

lnmanyurdundan Kadri bi 

Bu müsnbakalardan mada 
Ba lıkeslr, Bnndırma ve Bür 

R y 
nunu meriyete girdı 

Yeni telsiz kanunu bir 
ağustostan itıbaren tatbik 
mevkıine gırmtıtir Radyo 
sııhipleri ağustos ayı zarfmda 
bulundukları mıot l<a posta 
ve telgraf merkezlcrfnc; bao 
vurarak ruhsatname alacak· 
1 rdır. Eskıden ruh atneme 
alırnl&r el bunları tebdıl 

edeceklt:rdir. 
Müracaat edenlere ıklıer 

nüsha Leyanname verilecek, 
bunlar doldurulup ahına on 
be§ kuru~luk pul ysp1şt ı rı

lacaktır. 

Bır ağustostan sonra rad 
yo alanlar da beyanname 
verip ruhıatna me alacaklar 
dır. Ruhaatname almıyan 

lardan ceza almacaktır. 
Askeri mıntakalardan gay 

ri mahallerde bulunan ec 

n~bi l ere de Türk vatandaı 

ları gibi ruhsatname veri
lecektir 

Aıkeri nııntekalarm nere 
leri olduğu nlakadatlara ay· 
rıca bildirilecektir. 

Bin nüfur.tan aıağı tehir 

lerde ruhıatnıune harcı be~, 
on bindt.:n faz 1a nüfuslu ıe· 
hirlerde iıe 10 liradır. 

Hem Suclu 
;f 

Hem Güclü .. , 
Dün saat 18 30 da Zar· 

bali otelinde Recep oğlu 

Basan karakola müracaatle iki 
gün evvel Bursaya gitmek 
üzere şöfer Vehbi o~lu 

Memduha on llrn kapara 
v rdiği halde iki günden be 
ri kendiıina götürmediği 

gibi P • rasını da iade etmedi 
ğinden şikayett bulunmu~ 

ve meselenin tRhkıtah için 
cel bedılen Memdulıun polis 
memuruna if ~yi v zıfe lıa 

linde hoknrette bulunduğu 
gibi merkez nezaret odaıının 
kapısJnı kudı~ı bafilrn daha 
pek çolc münasehetı:fz hal 
lerde bulunduğundan müd 
delumumillğe teslim edil· 
ın 9tir Sulh ceza mahkeme 
ılne sevkedilen 11uçlu tev· 

klf edtlmfttlr. 

,,. 
hanfye arasında yapılan ' 
leybol müsabAkasını Bandır 
ma ldmanyurdu talnmı dl· 

de· ğer iki takımı mafilüp e 
r~k bölge birincisi olmuotur· 

Yine bölgenin tertıbettıil 
bisiklet mütabakasıne ttb· 
rlmiz ve Bandırma biılklet· 
çilerlnin tıtırakile 50 k110 

metre üzerinde Bandırın• 
1 BalıkeBir şcıasında •ıı.P' · 

mı§tır . Neticede, Bahke•
1
' 

ldmarigücünden Sabri biri" 
h•· ci gelmfosede müsabaka 

rlci olduğundan ldmanblrll 

ğlnden Mehmet birinci, af 
i 51111 ni kulüpten Seyf ı lk ınc ~ 

dırma ldmanyurdundan f{ıe 
met üçüncü olmuı1a~ 

Daimi 
Encümen .. 

Valinin riyaselinde ıoplınj) 
.. rııeO 

Vilayet daimi enco 
dün Vali 8 . Ethem .A1k"~ 

1 3 rıı 
tun riyasetinde top n 6. 
vilayet itleri üzerinde 'bıı 
rüımelerdc bulunnrnı "e lf 
tılere dair kararlar ver11' 

tır. f 

Bu toplantıda Hüyük e~,. 
tancı kÖprüsünün ahf&P ~) 
rak yapılmnaı için (7. ifil' 
!ıraya münakasaya f(ooll 

8ına karar verf l mtıtır -
Oü~~ana im girm:ı d' 

Eski Belediye cıv•'111 
3• ,., 

peynirci Muıtafa polıse 1<dle 
racaatla dükkanı çe fı~· 
cesinden üç lira i<odar "',,ıe 
lak parasile kaıar peY" fıfl 
rlnin meçhul birisi tsr"etıl 
dan çalındığı ıtkayet ,,ıı' 
ğındeo tahkikata baılef'lıtl 

Kız kaçırma va~ısı56 
Küpeler nahi yeslniJ1 tııfl'' 

ğütçük ı,öyünden r.te5 ,,· oğ l u Mehmet Alınlı• 1 
1 ı1 ki kııılJ ımda Avıe admda .. ,efııı 

ni köyden Hasan f-fiJ 11 ~•11 

. kllç ' oğlu lsrnailin cebren ,ııç ıJ 

ş ı kayet olunduğundıı 111ıılı''' 
yakalanmış ve tah 

başlanmıştır. 

Gelenler Oide~11, 
- - rı1t' 

Bandırma umurnı aorlı'ıı 
azasından Avukat B. ,eıı1 

Yener, Gönen beledl"eııb"I" 
111 

Hakkı Akçrılı ve f'IO'e 
Maarif cemtyeti r~i•1 

"" 
yin. Tahir oğlu Ahıllet 111t 

ratan ve belediye f eti o''' 
G~petl ,. 

muru Servet, o ,ı" 
mektep ıti hakkınd3 oıe'' 
yelle temas etınek e ,r 
şehrimize gelırıitler ~ dii" 
fam treni!e Görıene 
müılerdir. 

İtizar 11Jı" kllli&J ~ıı 
Y azınuzm ço dıı) ı 

(!Jlr f(adw <zıilıiyor P',d1~ 
romanı bugiln koY" 

Özür dileriz. 



Merkezi Ayvalık 'e ıube
ıı lıtanbul yağ iskelesi So -

~•nc:ıbaıı ıokak (3) numare-
1 daır e olmak ve zeytin. 
leytın yağı, sabun ile 

''
1
" bılurnum ziraat ve tica 

tet 
\'e sanayi ltlertle lftigal 

tyl L 
J\ eme" üzııre Ayvahkta 
'Gaalpaıa mahalleıinde 

~\ikim tüccardan Ali Ke 

~al Sabuncugll ve kar111 
•h•nı~t Ali Kemal Sabun 

;uaıı ve Kemalettin 

k • 1 • nı a h ailesinde mu-
•nı Süleyman Fehmi Sa -

b 
F Unc:ugıl ve karısı Müzehher 
k eb~ı Sabuncugil ve Sa 

t·t" tnahallealnde mukho 
(\ tctlet Sağurı ve letanbulda 

2;nı.cada Hisar caddesinde 
lf nunıarala yalıda mukim 
fi liıeyın Rıufm lııkal tara· 

•randan teslı ediltp ( Sabuo-

:uaıl linıfted oirketi) ünvant 
11c•rlstnı haiz bulunan ıır 
"'tin A 
17 yvahk noterlığlnden 

löo r ernnıuz 937 tarih ve 

kıtı fil numara ile tanzim 
l lllln eıu mukavelenamesi 

~tıııat Vekaletince 24 Tem 
~ı1.ıı 937 tarihinde taıdık 
l\llırı 
~ mı~ ve keyfiyeti le$cll 
e ıJ~ 

anına Ayvalık ticsret 
ltı'hk 
l crneııı tarafından 30 
elllrnuı 9 37 tarihinde 1086 

tıııltıara ile k rar veıılmıt .,, d 
~37 o arrıızca da 3] rem muz 

hırahınde 330 numara 
\'a l 
d eıcıı edilmış o'makla 
'"ed _ e mahfuz veaaike ~Uıt 

._ enıclen tirket esas n u 
ıı, ... , 
hı ·enarnf'si metni bervcç 

tir ılan olunur: 
11-uıc~gil Limlled Şirketi 

has MukaYBlenamesi: 
~.~hkeun teıial (1 ) Alı Ke 

~lı Sabuncua•I, {2)Fehemet 
~,~ l<.ernal Sab11ncugıl, (3) 
ı hhrrıı Sabuncugıl. ( 4) Mü 
S N t"t Fehmi Sahuncugıl, 
~il l!cdet Sağun, (6)Hüseyın 
llıu~nı lııkal aralarında itbu 
~. ll\'elcname ve ticaret 

llllrı 
b, u ahkamına tevfıken 
d/~'çhı atı ıeralt dairesin 
lı'-' lr rnıslıdut mesulıyetlt 
tıt lted tirkeu te~kil edılmiı· 

Şirketin ünnnt: 
lı~'dde 1 - Sabuncugil 

··•lted S 
~ lrketidır. 

~'tı':de 2 - Şirketin mer· 
>\h ıtlıkeaır Vilayetinin 

•lık k cııup asabaınnda kain 
lak,1 tul-esı lstanbulda yağ 
~llıt '•inde So(:ancıbııtı so-

'""d 3 d t 11 numaralı daire-

~lı~ l'ürkfye Cumhuriyeti uu 
ttc1lld flrı dahilinde ve ha 

cıılıtı ~ baıka ıubeler küıad 
t llıoll· 1 ı._d ır. Bu takdirde k-
\''ttl Vekaletine malumat 
~ 'c~letlr 

Şirketin ıı-ı,k 'ddfl 3 
t '-dı 11t~~ • gerek kendi ve 
~'~titı baıkaları hesabına 

v, \'e zeytin ya iı .. 
~, ''b 

''" un z.traa t. ticaret 
~ t' tayı tle ulr bilumum 
it 't. ti 

tı .~ C:aret ve sa nıı yi it 
d \Jltk 
l '~tlı ~t kendi maksadı 
' 1 "de 1 ~ t I! 1 Çalıtan müe11ese 

,\tı ~lb~t~ak idebileceğt gibi 
1 tıtı 1 Utulmuı mfie11eselerı 

~ •'bu 'kı,d lr ve yeniden bu-
~~tı ıle 
~~ 1 tltke ça •tmak üzere 

11 t ı9 ı . tler kurabilir Şır-
'l:ı! ~tını 

~ \ı n tetvlrı için Jüz 

11~1ı,,, ııarliı'ecek ğayı i men 

3 SA \'f .A: 

mezkfırede hazır bulunan ~·~~~~~~~~~~~'\ 

TÜRK DİLi 

Madde 4 - Şirketin ıer 

nıayeııl ( 80,000 ) seksen bin 
Türk ltraaı olup bundan (~0-
000) otuz. bin l!rahk hi11eal 
AH Kemal Sabuncugil, (5.000) 
beı bin liralık hlıııesi Feha · 
met Ali Kemal aabuncugil, 
(30,000) otuz bin liralık his· 

zarfında tedıye etmiyen ie 

rlke yeniden bir müddet 
tayin yine tediyal vuku bul-
madıfı takdJrde ıtrketten 

alakasmm katedtleceAine da· 
1 

lr tebltfalt& bulunabilir. Bu 
vade iaakal bir ay olacak
tır l,bu vadenin hitamında 

tayı nını veya bunlardan 
biıJrıın uılAhiyetı hitan a 
erdiğindt'I ıtcllli ticaret kay 
dı lazımdır. Müdürlerden 

her biri merkezi tirketten 
gaybubeti takdirinde kendi 
meauliyett tahtında elmak 
Ozere diğer bir kimıeyl ve 
kil tayın edebllır. 

hisı::edarla rı n es mislnı ve 
miktarı hiaselerJnl milbeyyln 
cetvelden muıaddak ikifı:'r 

nüshası heyeti umumlyyc · 
nln ıon içtima gününden iti· 
bar4;'n nihayet bir ay zar 
fında İlttisad Vekaletine gön 
der&lecekttr 

Madde l 4 Mukarr talı 
tesçil ve kayda mahsus ol
mak üzere bir mukarrerat 
defteri tutulur . Bu defterde 

1 

lı 

Pazartesinden baıka her 
gün çıkar Siyasal gaz.ete .. 

Yıllığı: 800 Kuruı. 
Altı Ayh~ı:400 .. 
Sayısı: 3 ,. 

Günü geçmıt sayılar 25 
kuru§ tur. 

ADRES: 
BALIKEStR l ÜRKDİLI 

• ··- _____ .I 
sesi Fehmi Sabuncugil, (5,000) 
bet bin liralık hissesi Mü
zahher Fehmi Sabuncuall. 

taahhüdünü ifa etmıyen ıe 
rlkln htu~si ve o zamana 
kadar vuku bulmuı olan 
tediyah tiri< et menf aatına 
kar kayıt olunabilir. Bu hu · 

Madde 10 - Şirket mü
dürleri ıürekidan olduklorı 

müddetçe reye iıttrak et 
memek üzere dokuzuncu 
maddede muayyen ittifak 
veya ckııeriyyetle indel icep 
tebdil olunabilirler Şirket 

müdürlerhıin veya bunlar· 

dan birisinin azl ve tebdtlı, 
istifaları, vefatları gibi ah

valde ıüreka deı hat fçttma 
«!'derek ittihazı mukarrerat 
ederler. 

kararlar tarJb sırasile derç na tevzii tenmlyeıi ve bir 
ve ziri türekô taraf mdan 
imza olunur. Hazır bulunmı. 
yan ve fakat tahriren rey 

veren ıürekanm tahriri ce 
vaplarınm ve baladaki müd 
detler zarfında cevap ver 

mediklerinden dolayı kararı 
vakii kabul etmlt addolunan 
ıürekaya müdıran tarafın 

dan gönderilen mektup1nrm 
tarihleri k aydol un ur 

mlkdıırın tevkif ve hiııaedara 

( 5,000 ) bet l>in liralık 
hi11e11 Necdet Sa~un, 
( 5,000 ) beş bin lira 
lık hissesi Hüseyin Rasim 
ltıkal tarafından ohz ve ta 
abhüt edtlmlotır Şüreka is

imleri hizalarında aösterilen 
mebaliğln tediyesini taahhüt 
ve nısıf hiasclerhıl berveçbi 

peıln tediye eylemfilerdir. 
Hi11edaranın adedi beti te 
ca vüz etmediği mdddctçe 
hi111eJerin ahara devr ve fu
ruhtu oürekanın iltıfakle.rile 
vefat ve saire gibi suretlerle 
hi11edaran adedi beti teca· 
vüz eylediği takdirde serma· 
yenin üç ruhunu temsil eden 

ıürekanın muvaf eknttle ser 
mayenln tezyidi cafadlr. Bu 
takdirde ıürel<i veya ha tef
leri hisseleri nısbettnde yeni 
hi1tıelere sahip olur. ve be 
dellerinin tesvlyeııini taahhüt 

suı dlier ıerike tahriren 
tebliğ olunmak laz:mdır. 
Her ne suretle olursn oltıun 
şüreki.dan birisinin vazet 
mit olduiu sermayenin fs 
tthsalioe imi.an hıuıl olma
dığı ve zııruretı kanuniye 
ve ticariye bu!uuduRU tak 
dirde mütebaki srrmayeyi 
diAer teri k 1 erin dairesinde 
tediye e d e r el n 1 s bet 
bieselere ıahip olmalar1 
lazımd ır 

Madde 7 Mukarrerat-
ta her ıeriktn sahip olduğu 
İftlrak hi11eler inden her bet 
Lin ltraııı fçın bir reyi var-
dır. Ancl\k bir blııaedar 

umum hiueler miktarının 

ıülüsünden fazfa re)'e malik 
olamaz ltayi reye vekalet 
için mezuniyeti tahrirlye il 
zamdır. 

Madde 11 Ş i r lx et 
müdiirleri va:rifelerinin 
devamı müddetince itbu ıir 

ketin mevzuuna gerek doğ· 
rudan doğru ve gerek dola 
yJıtle taall(ik eden umur ve 

hueuaatla nvrıca ıahsan itti· 
gal edemezler. 

Madde 12 Müdirnn 

Madde l 5 - İt bu moka 
velenamede ve ticaret kanu
nunda aksine serahat olma· 
dı~ı taktirde laak 1 msıf ıer· 
mayeyi temsil eden tür kanın 
nıüukere edilen husus lehi 
ne karar vermf§ olması la· 
zımdır . Akıi takdirde muk 

arrerat keenlemyekündür. 
Madde i 6 Mukarrcra· 

ederf,.r. Keza aynı suretle 
ve ticaret lumununun 504 j 
üncü maddesindeki mıkdar-

Madde 8 - Hisseler ~lr 
ket nazarında tecezzi l<abul 

dan olmıyan ıüreka diledik
lt·ri zamanda bizzat veya 
bilvekale evrak ve defattri 
ıirketi tetkik ile umur ve 
muame1lıtı tlrkete iltıli ede
bilırler. Ancak bunların 

etmez Şırket her hl11e için umuru firkete müdahale et· 

tın müdlranı §lrket taraf m -
dan müçtemian veya rnün 
ferJden musaddak asıl veya 
hulisalan fÜrakiya veya 
üçüncü tahıslara verılebilır. 

Bu nııl veya huliualcrı tir 
k t haklnnda her nevi mua 
meliitta muteberdir 

dan aoağı dü~rnemek ıartile 
ılrket serme yeıtnfn tenkisine 
karar verebilir Şürcl:a eı 

ha11 aallıeye kar§ı d~hi an 
cak sahibi olduklara hiuele 
re tekabül den mebalığ 

nlsbetinde mesuldurler Ge 

rek tezyıt ve ger<>k tenkisi 
sermoye dolaylsile vald ora· 
cak mukaerrerat ve tadilat· 
tan tekemmülü ve muteber 
olman içm bu mukarreratı 

ittiha11t eden ht'yeU umumi· 
ye} e evrakı ve veınikl saire 

İktisat vekalf'tıne tevdi ve la
zım gelen iz.in ve muvafa
kat htihsal olunacaktır 

Madde 5 .,. ürel< iınm 
hisseledni müb~yyln veıaik 

nama muharrer oluc11ktır. 

Şüreka hiaselerinı sermayei 
' ıtrketin laakel ü rubunu 

temsil ed€n ıürel<imın mu 
vafakatile diğer ıerılderint> 

veya ahııra devr ve furuht 
edebilirler. İıbu devr ve 
furuht keyf ıyetl hisseleri 
mübeyytn veH.tkln zahrma 
keyfiyeti devr ve furuhtun 
derci ve defteri mahsusuna 
kayıt ve laakal üç rubu 
sermayeyi temsıl eden ıüre 
l<anm muvafakatları haaıl 

olduğunu mübcyyin firket 
müdürlerinin ıerh ve imza 
larile tekemmül eder. Bu 
minvali muharrer hissel( re 

teıahup edenler ve)'B hale
f iyyet tarikıle ell~r inde §İt· 

ket hi11esl bulunanlar avnen 

ve blla kaydüıert tıhu mu· 
kavele ahkamını kabul et
mıı addolunurlar. 

Madde 6 - HiHelerin 
ıirkete tevdı olunrnuı kısım 

aerek kirJnci hinedaran ve 
gerek mezkl'ır hisseleri dev 
ren tekabbül edenlerden ve 
sair •urelle ve holefiyet 
tariktle sahip olanlardan la 
lep olunabJlir Ancak hl11e
sini devretm ft olan hissedar 
tarihi devirden itibaren iki 
ıene sonra bu mesuliyetten 
kurtulur. Serm yesini tlrket 

bir ıahlp tanır Ancak in melerl sureti ka.Uyyede 

memnudur. gibi bir ıuretle hltitıC müte 
acldıt alakadarları arasında 

gayri kııhfli taksim kaldığı 
surette bunlar hllklarım 

mü~tereken iıtımal 1Jderler 

Mftdde 13 Hissedaran 
Madde 1 7 Şırkelin mü-

dürlerı veya onlerdan yalı 

mz birl6ı lüzum gördüklf'ri 

tckdırde hhsednranı davet 

le ittıhıuını ıırket menafii 
için muvafık gördükleri hu
tuau müzakere \le bıı karııra 
raptettirebilirler . 

' Müıterek alakodcrların mü
meı;stl veya vekill,.ri olma
dığı takdirde tirk,.tin mua · 
mellth velevki bun1arden 
yanlız btriıine korfı bıle ol· 
sa cümlesi hakkında mute
berdir. 

rey'erlnl tahriren verirler it· 
tthazı karar içm heyeti 

umumiyenln ictımnı mut a 
lef\ lazımdır. Mukarren\t 
şürekanın fçtlmıı.ı ile hnsıl 

olan heyette ıttıhaz edilece 
ii gıbi muhabeıe ile de Is 

tıhsal oluna bilir. Bu son ıe 

kilde ı irket müdürleri mev 

ŞirkEfln temsil Ya umuru idaresi:, 
zubahs hususu veya muta· 

savver karnr1 taahhiıt lü 

mektupla ıürekaden · her 
hfrfılne tebll# ve onlar da 

r,..ylerini tahriren ibllğ 'der· 
lcr . Şürrl<adan merkezi ~fr · 
ktttc bulunnnler tarihi teb 

Madde 9 Şirketın um 

ur ve muamelatını ' türeki 
' adedi beti tccıı vüz etmediği 

takdirde türekanın ittlf akile 
ve teceviiz eylediği tekdir 

de sermayei tirketın 18.a~ al 
üç ruhunu temf!ll ed~n türe· 
kanın muvafekatile tayin 

edtlecek bır veya müteaddit 
müdiran tarafından idare 

1 
edilir. Müdiran hiF.ııedarlar
dan veya hariçten intihap 
ve tayin o'unabllir . ilk üç 

ltğden itibaren sekiz, tapn 

da l ulunenfar on bet 'c 
memalıki ecnebiyede bulu· 

nanlar yirmi gün zarf ındR 
cevap vermedıklert takdirde 
m e v z u u b a h s teklifi 

kııbul eatmio addolunurlar 
Ancak her ne surdle olurııa 
olsun ıürek: mn adedi ylr 

nılyi tecavüz ettiği takdirde 
hiHedarım heyeti umumiyesi 
içtimaı Anonim ~lrketlerde 

cari olan rneraaim ve kuyu 
du kanunlyeye tabidir Bu 
takdirde heyetı umumtyenın 

sene için ıürekadan Nrcdet 
Sağun ile Hüsevln Rasim 
lııkal miidürü ıirket tayin 
edilmlf olup Necdet Sağun 
sirketin Ayvahk merl<ezlnl 
ve Hüseyin Raalm lııkal la · 
tanbul ıubesini id,ıre ede 
ceklerdlr. Binaenaleyh mu· 

içtımaı nihayet on beı gün maileyhlm umur ve mua-
okdem tahriren lktııat Ve melatı tirketi tedvir firket 
kaletine ihbar olunacak ve namına her nevi evrftkı res 

1 bunu mutazammm olan is miye ve gayri resmi •e \'e 
senedet ve mulrnvclit ve tideınemeye içtima edecek 

arzedtl

edilmtı 

ltı a hhüdr.ta münferiden va heyeti umumiyeye 
mek üzere ıhy"r 
olan mf'cliaı idare ve müra
kıp rapol'lan ve senelik pi 
laoçonun birer sureti mu 
!addakale.rı raptedilecek ve 
gerek Adi ve gerek f evka
lade heyeti umumlyelerde 
iktisat Vekaleti tarafından 
tayin edilen bir memur ko 
mlaer ssfotile hazır buluna · 
caktır Şürekanın adedi yir 
miyl tecavüz ehin 

mecliAI idare ve 
raporlarile senelik 

etmeıln 

mQrakıp 

pllinço 

Madde 18 - Ştrkd Eer
ma)•eıunin nıafının ziyıu hn-
linde müdür veya mü 
dürler hıasedaran heyetini 
davete mecburdurlar. fiıs

sedarao ıirketln devamına 

veya f esh veya tasfiyesine 
karar verebilirler. 

Senei hesablys ve dE f atir 
Madde 19 - Şirketin se· 

neı maliyesi kanunusani ip

hdasınclnn bedıle klnunuev· 
velinin sonuncu günü hıtam 
bulur. Fakat ilk senel mali· 
ye müstesna olörak §irketin 
sureti katiyede teıekkülQ ta 
rH1ile 1937 bin dokuz yüz 

otuz yedı senesi kanunuc•
velin ıonuncu günü beynin · 
deki müddeti ıamil olacak
tır . 

Made 20 Şirketin mu-
anıelatı heıabiyyesi içfn me 

ı vcudat ve muvazene defteri 
ve yevmiye defteri ve kopya 

defteri namtle üç defter bu 
lunacak ve muamelltı tlca · 
riyeye dair resen ve ceva 

ben Rhzettiği mektuplar ve 
telgrafnameler ile ledıyatı 

mutazammın evrak munta· 
zaman muhafaza edilecek
tir Defatirl mezkure uıulen 
notere tasdik ettırllecektir. 

Madde 21 Şirketin 
safi temettüü vuku bulana 

. her nevi masarlffn ve amor 
llsmAnın tenz.llınden sonra 
kalan mikdardan tbııretttr 

1 Bundan her ıene evvela 
yüzde on ihtıyat akçesi ay 
rılıdıktan sonra baklyyeıl 

kısmının memurin ve müs 
tahdfmine ikramiye olarak 
tahsisi gibi hususat serma· 
yenin laakal üç rubunu tem 
sil eden ıürehanın muvaf a
ka tile halledlllr. Şu kar ki 
ihtiyat akçesinin nıtkdarı 
ıılrket sermayesinin nısfına 
müsavi m kdara bağlı ol
dukda ihtiyat akçesi ifraz 

olunmıyacnktır ihtiyat ak
çesi sermayenin nısf ına ba · 
lığ olduktan sonra ondan 
ıarfiyat icrasile miltdarı nis
beti mezkQreden eıağı dü 
terse tekrar temettüden tev
kif at icrasına mübaııeret 

olunacaktır. Zorar ve ziyan 

dahi ıüre~anın vazını taah
hüt eyledil<leri ıermayeyi 
tecavüz etmemek üzere his

selere göre takıim edilir. 
Madde 22 - Hi11edarlar ~ 

den hıçbiri veya halefleri 
her ne sebep ve suretle 
olursa olsun hisaclednden 
veya menafifnden dolayı 

tlrket aleyhine ikemei dava 
emvali tirketi haczedemez 
ler. Hi1tıedarım oüreka he 
yetinin mukarrerahnı kabu
le mecburdurlnr. 

Madde 23 - Şirketin 
müddeti teıekkü lü İktisat Ve· 
kaletinc,. sureti katıyyede 

laetik edı diji tarihten lli
baren yirmi senedir müdde· 
t •n hitamında veya daha 
evvelden feah ve lnfısahın 
dA firketln tasfiyesine mü
dürler memurdur. Bunlar 
emri taıfJyedc salahiyeti 
tammeyi haiz olarak müı
tereken hareket ve emval 
ve etyayı ılrketi ticaret ka· 
nununun tasfiyeye dair llh· 
kamı dairesinde n a k d e 

tahvil ve malutbatı tahsil ve 

diyun taahhüdatt tlrketltediyf' 
ederler Taeffye mtmuru ol&n 
müdürler 1afr ıürekinın mu
vafakatile tirket mevcudu 
nun heyeti umumlyesile baı
ka tahsi maddi veya mene· 
vlyeye- devredebilirler. Umur 

ve muamelatı tirk"lln tasfl· 
yesinden bal:iyye kalan mi
kdar hitı&eleri nisbetinde ıü
rekaya tavzl olunur. 

Madde 24 Şürekidan 
birinin vefatı veya lfli11 vu 
kuunda tlrket münfesih ol
maz. Diğer hiaaedarlar bey 

ntnde tıbu mukavelename 
de muharrer m6ddet için ve 
aynı ıeralt daireıtnde bi 
hakkın devam eder. 

Madde 25 Şirket um· 
uruna mü tef erri her meaaiL 
de tıbu muko vele ahkamı 
ve ahkamı kAflye münderiç 
olmadığı takdirde ticaret ka· 
nununun ııerahat ve delile
tile amel olunur 

~ ~I t"•tlrruf edebilece(CJ 

'' ile de tuablllr. 1 
çe tayin oluaan müddet 

zıimza ve ahzü kabız ve 
sulbü ibı a ve huzuru mah 
kemede firkell bizzat ve)a 
bilvasıta münferiden temıil 
hususlaranda Hlahiyet ve 
mezuniyeti tammeyl haız 

diri er . Şirketin hukuk ve 

vezaifl tlrketln ünvanile vazı 
imza eden müdiranın taah 
hüdatile leayyün eder Ta 
ahhOdü vakiln f lrkct nam 

ve hesabına yapıldığının tas 1 

rih edi lip edıfmemeai müsa
vidir MOdirnnın eııamt ve / 
uliıhlyetleri ıaze telerle iliın 
edilir. MUdtranm keyfiyeti 

dan ve heyeti umum•ye za. 
bıtnıı.melerlnden ve heyeti 

bfla i.stiına hluelerln cüm 

leılne bedeli tesviye edilmlı 
ıerm ye üıerinden birinci 
hisaei teu1" tü olarak tenJ 

ye edilir Mütebaki kalan 

Madde - 26 Aksine sa
ra hatcelmıyan hususaUa fı
bu muka velenamenln tadilt 
adedi türekabeıl tecavüz ey
lemediği takdirde tekmil I" 
rlklerln lttifakiyle ve teca
vüz ettıii takdirde serma 
yenin ıülü11nıoı temılleden 

ıüreklinın muvaf alcattyle le· 
ra olunabilir. 

l LGtfen çeviriniz ) 
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Madde 27 - Adedi ıü
reka yirmiyi tecavüz ettliği 
takdirde Anonf m tir ketler 

hakkındaki ahkama tevfik
an bir veya müteaddit mü. 

rakıp tayin edilecektir. 
Madde 28 - lıbu ıırket 

lktteod Vekitle tinin taadlkin
d en sonra sureti katiyyede 

tevekkül elmit addolunecak· 
t ır. işbu mukavelenamede 

icra edilecek her nevi tadi 

latın teJcemmülü lktisad Ve· 

kalelinin tastfkine vabeste -
dir. 

Madde 29 - Şirketin de· 
vamı veya taıfiyesl türeki 
nın yckdfğerlerlle ve gerek 
müdürler ile muamelatı tir

ket!en mfüevelht ıhtilafatın 
hn! l ı mPrltczi otrket tfcard 
mahkemee.ne aittir. Alaka

daran ihtıliifatı valuamn ta· 
raflarındaı tayin edllecf!k 
Uca:i ~Rk~:11ler msrif eti le 
hallini ve hckem marifett)e 
ihtilaf münscltp olmadıkça 

mahkemeye müracaat etme
meğl kabul etm işlerdir. Ha 

olan lıbu eaaı mukavelena

mesl tetkik edilerek muva· 

f ık görülmOı olmakla Uca ret 

kanununun 505 inci madde 

sine tevfikan taadik kılındı. 

Damga kanununun 26 mcı 

maddesi delaletile 12 inci 

maddealne tevfikan alınması 

tazım gelen binde iki nls · 

betlndekl 160 liralık pul ve-

kalette mevcut mukavelena 

meye yapı~tırılmak suretile 

tasdik olundu 

lıbu mukavelename oda

mızdaki mahfuz olan aslı 

gibidir. 
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Edremil Ticaret ve 
Sanayi Udası 

Bah~esir Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

Balıkesir Vilayeti merke-

zlnin Oruçgazl mahalleıln 

den ( 8) numaralı evde otu· 

T01<KDIL1 

Belediye Riyasetinden: 
Çay deresi tarafenynindeki kanallzansyon şimen 

dtfer köprüsünden itibaren belediye köprüsüne 
kadar 1l50 metrelik ve tahminen altı bin lira -
hk miktarı mevcut tipine ve keıflne göre dörder yüz met
relik kısım kmm yaptırılmak üzere münakasaya çıkarıl
mııtır . Münakaıa müddeti 13 Ağuıtos 937 tarihine kadar 
15 gündür. ihalesi 13-Ağustos 937 cuma günü aaat 16 da 
belediye encümeninde yapılacaktır . 

Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarını belediyeye yahrmıı 

olmaları lazımdır . 
Daha fazla malumat isteyenlerin belediyeye müracaatları 

ilan olunur. 1 ~ 4 304 

Balıkesir Nafia 
Müdürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konulan it Manyaa kazasında ye
ni yapılacak hükumet l:ınaıının temel ve zemin kat lnta 
atı olup keıtf bedeli 7000 liradır. 

2 - Bu ite alt doıya muhteviyatı ıunlardır: 

... 3 ACUSTOS 937 #" 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Köyü Mevkii Cinsi 

Halkapınar: Kaynarca: Tarla 
Mikdarı 

5 Dö. 
Hududu 
Dofuıu Hadlı ,,. 

resesl tarlaıı b• 
t111 dere poyr•11 

eskiden çayır tilP 
H. Niyazi vereıet1 

tarlaıı kıbleat ııoır· 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla ha:ı:ir•0 

304 "ve 80 numaralı tapu kaydı mucibince Kara Sadı~ 
evlatları Ahmet ve Aziz ve Emine malıkler iken 310 yı· 
lında beyinlerinde yaptıkları rizai takılmde bu yer ıııO•~ 
takilen Azize ilabet edip olsuretle ziraatında iken 32 
tahrir nüfusundan önce yegane varisi kızı Meryeml b•' 
dehu Meryemlnde 325 de ölümile ana bir kardetl Necibe 
kaldıfından bah11le naDlına tesçil edilmesi lıtenlldiğiodeO 
tahkikat yapmak için J 5 .8.937 pazar günü mahalline ..,e· 
mur gönderilecektir. Bu yer hakkında bundan baıka bit 
hak iddia11nda bnlunanlar vana bu günler içinde yazı ıle 
tapu. sicil muhafızlığına veyahut mahalline gelecek ..,e 
mura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

-----------------------------~-
Balıkesir Askeri Satın A - Ekılltme ıartnameıl, 

8 - Mukavele projeıl. 
c _ Bayındırlık ıolerı genel ıartnameıı, Alnıa Komisyonundatı: 
E - Fenni ve husuıi ıartname, Kor Birhklerlnln lhtlyacma 23 Temmuz 9J7 de ıh•1', 
F Keııf cetvelleri ve projeler, kl f d ı fi• - edileceği ilan edilen 15 Ton koyun etine te i e i en 
İsleyenler bu ıartname ve keıif doıyasını Balıkeair Na- kom.ıyonca pahalı görüldüğünden bir ay müddetle paı•'. 

fla müdürlüğünde görebilirler. iiO" 
3 - Eksiltme IO · ağustos 937 tarihinde ıalı g6nÜ seat lığa çıkarılmııtır . Pazarlıiı 9 Ağustoı 937 pazarteıl 1 il' 

saat 10,30 dadır Mezkur etin muhammen bedeli 5250 kemler arasında teıavii ara 

vukuunda ticaret odaaı reiıi
nln iltihak etliği tarafın re· 
yt tercih olunur. Berveçhf ran Türkiye cumhuriyeti ta -

bala sadır olacak hakem kara- bauından olup örtülü çarı• 

on b~ıde Balıkesir nafta müdürlüğünde kurulu komiıyon ra tik teminatı 393 llra 75 kuruıtur. isteklilerin ıartna lll1e. huzurunda ) apaılcaktır. ılrıi görmek ü-z:ere her gün ve pazarlığa tıttrak edecek' 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 525 liralık teminatı rinde adı geçen gün ve saatte teminat makbuzlarile S•!~S 

muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair makbuz veya bu Alma Komilyonu Baıkanhğına müracaatlan. 4- 1 - " 

rının tebliği tarihinden itibaren da ( 22) nümarah dükkanı 
mıktarda ıayanı kabul banka mektubunu ve yukarıdaki . 

iti yapabileceğine dair nafia müdüriyetinden eksiltmeden ~ ~~~~~~~~~~'-
bir güna itiraz ve temyize 
müracaat edilmeksizin on 

be§ gün zarfında lnf az olun
ması kabul edllmiotır. 

Madde 30 - Ticaret ka. 
nununun sureti tatbiki hak
kındaki kanunun on üçüne(} 

maddesine tevf ık an lktlaat 
Vekaleti firket üzetinde mü-

rakabe ue lüzum görünce 

hfısedaran heyeti umumiye· 

!erini davet ve kanuna lthu 

eaas mukavelename ahka 

mına muğaylr hareket vu 
kuu takdirinde feshi tirket 

• hakkında ikamei dava hak 
kını haizdir. 

Madde 31 - Şirketin fesh 
ve tasfiyesi ticaret kanunu -

nun 451 ve 452 ve 456 ve 
57 ve458ıncl maddeleri hüküm 
Jerine göre yapılacak ve 457 

inci maddeye tevfikan tan 
zim olunacak nihai ve kati 

pllançonun muaaddak sureti 
iktisat Vekaletine gönderile · 
cektir. 

Madde 32 - Şirket Türk 
tabıiyetlni haiz eıhas istih 

dam edecektJr. Ancak ihti · 
sas iılerlnde ve İktisat Ve -

kaletinin müıaadeıile ecnebi 
istihdam edilecektir. 

MRdde 33 - Her mali 
yıl nihayetinde tanzim ve 

h issedarlar heyeti urnumiye
ıince tasdik olunacak 

P la rı ç o, 

hesaplar ile 

kar, 

idare 

zarar 

heyeti 

raporlarının ve ıirketçe ça · 

lıştmlan memur ve müllah

demlerin isim, tabiiyet ve 

mlkdarı maaılarını gösterir 

cetvellerin usulen pullu ve 

lastikli lklıer kopyaaını mali 

senenin hitamından itibaren 

en geç bir ay zarfında lkti· 

sat Vekaletine gönderilecek
tir. 

Mndcle 34 Şirket ser-
m3 ye fn n fndlri'meıi hak-

kındek i h :uarlar ticaret lul 

nununun J96 ıncı maddesi 

ne göre ttkemmüi ettirilir. 

Sabuncugil Ltmll~ı.l Ş i rke· 

tinin 34 maddeden ibaret 

ikametgahı ticari ittihaz 

ederek 936 yılındanberi Ma 

nıfaturacılık tlcaretlle tıti

gal ettiğini beyan eden 

Mehmet oğlu Mahmudun 

ünvanı ticareti bu kere 

(Mehmet oAlu Mahmut Al

sat ) olarak tesçt1 edildiği 

gibi bu ünvaoın imza ıeklf 

de Türkçe mühür yazısile ( • 

M. Alıat ) olarak Ticaret 

kanununun 42 inci madde

sine göre ~alıkeslr Ticaret 

ve sanayi Odasınca 921 ıl

cil Sayısına kaydedildiği 

ilan olunur. 

Kayıp mü~ür 
T. C. Zıraat banka11 Ba 

lıkeslr ıubeslnde tevdiatım 

da kullandığım mühürümü 

kaybettim. Yenlstni alacağım· 

dan eskisinin hükmü olma 

dıiı ilan olunur. 

Savaıtepe nahtyeıl 

Orta mahalleılnde 

Kürtoğlu Mehmet 

yamnda lsmall oğlu 

333 doğumlu Ali 
Bakar 

ıonrn sekiz gün evvel müracaatla alınacak vealkanın ve- :: ~ 
ya bu ite girmeğe salahiyet veren evrakı müsbtte ile bir- H M ı • y ı • • v '-
ltkte · nafta vekaletinden aıınmıı müteahhitlik veıika11oını er a 1 n er IS 1 ar .. 11 
ve 93'7 yılına ait ticaret vesikasının ibrazı gereklidir. 1 

" '-ı 
5 - latekhlerln 2490 numaralı kanun hükümlerine gö· it. . _ /ıef 

re bu evrakı hamilen ilin edilen gün ve ıaatte nafta mü· ~ Uzun sentlerdenbuı lecrube nelicesl olarak_ J 
dürlü~ünde bulunmalara ilan olunur. 4 - 1 - 292 it. düzeni bir 1'iirk sanatkarının elinden çıkarı bııgdoY '-• R. • d 1 eleme kalbur mal<inelalnl piyasaya arzedlyor11z ~ 
Belediye ıyasetın en• " Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar.ı. tçi

11
,, 

• ~ en elveriılı ve en uygun bir ıektlde:tecrübelerle ya ~ 
Vilayet makamanından tebliğ edllen emir {lzertne pet ~ pılmııhr. Saatte muhakkak -.t. dört yüz kilo buğd•Y1 

; 

rol ve benzın Hatlara yeniden tetkik edildi. it. her çeıltte ayırır ve temizler. '-

Büyük tenekestle gaza 275 küçük tenekesile gaza 85 ı Makineyi Kullanmak flvrupa _Makinele" j 
aazın perakende tıtresine ıs. 5 kuruı tenekesıyıe benzine 

1 
. -' ç k v I d '-

302,5 azami fiat tesbll edıldıi• ılan ve tebliğ olunur. .. f• 
... . ,. nnuen o no ay ır. 1 ı _ ı ~ Çünkü diğerleri gibi ağır değildir · ve ayakta çe 

-------------------------- it.. rilmez. Oturduğunuz yerden kolayca hatta bir çoculı ~ 
Tapu Sicil ı».uhatızlıg"' ındon: •• tarafmdan bile çok hafif bir hareketle idare edıleb111' ~ 
ı ~öyü Mevkii Cinıi Mikdarı Hududu' 1 Böyle bir makineye sahi~ olmak ııİıyenlere terci 'ı 
Hall<apınar Kaynarca Tarla 3 Dö DoAuıu önce Kavıer 1 han bir Türk iıçlıinln emeği ıle olan bu makineler 

.flmdl Şuürt veresesi den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. TecrGb'" 
tarlası batııı Ahmet lerlnl her arzu edene herzaman gÖlterlrlz. 
oğlu Hadis payrazı Tlcarel/ıanemlıdc inşaata alt demir, ç/mcrıt;; ~ 
çayır kıblesı sımr. 1 ~ çiul vesaire gibi /ur duzerı ve köyltilcrimiz iç/ıı ... 

Hudud ve bulundufıu yer yukarıda yazılı:tarla haziran ~ /ıernevl rençber düztni ile en iyi boya ve baya ycı9 
304 ve 34 numaralı tapu kaydı mucibince maliki Seyit Ah· li.. laTL bulunur. 
met evlatları Hacı İslam ve Dini lalam ve Muıtafa ve kı· Ç 08" 
zı kükan olup 310 yılında aralarında yapt>kları rizai tak· ı I Fiatlarımız ok Ehvendir' Bir 
ılmde bu yer müıtakllen Dini İslama kalıp onunda 320 1 ~ fa Deneyiniz.. / 
tahrir nüfusundan önce ölümtle yegane .varili kar111 Bek ~ Saraçlar Başında Demir ve H1rdavafÇ i 
taı kızı Mektye kalap onunda 332 yılında ölümile yegane ~ Hasan Cuma/! ~ 
varisi oğlu Recebi terk etmiı olduiundan bahisle namına d't, . dl, 
tesçil edilme-si iıtenildiilnden tahkikat yapmak için 15·8 937 ·~~~~~~~~~~~r 
pazar günü mahalline memur gönderılecektir Bu yer hak· 
kında bundan baıka bir hak iddiasında bulunanlar varsa 
bu günler içinde yazı ile Balıkeıir Tapu Sicil Muhafızlığı 
na veyahut mahalline gelecek memura müracaatları lüzu· 
mu tlln olunur. 

Balıkesir Askeri Satın Alma , 
Komisyonunda~;. 

. t1v 
Suıuğırlık garnizonu için lüzumu olan 4000 kilo pat 1.,,, 

Manyas Mal Müdürlüğünden: 
40ÜU kilo taze fasulya 1000 kilo bamya 1 UOO kilo cfoh"' 
lık büber 2700 kilo domates açık eksiltme ıuretile 1 il~ 
caktır. Hepsine 794 lira 50 kuruı tahmin ed ılmitlif· ,,
teminatı 59 lira 59 kuruıtur. ih ııle 5 Ağustos 937 pe:pıl•' 
be günü saat 15,30 da Susuğırlıktakl komlıyond• y ..,,~ 
caktır. Taliplerin ıözü geçen gün ve 1aatte temio~ 'J,89 

Hududu Dönümü 

Doğusu Mürvetlerden 
Gelen dere 
Batısı Bekir kadim 
hendek 
Kıblesi Bekir ve 
Habibe 
Poyrazı Sağan oğlu 

Tahir ve Ali 

30 

Mukayyet 
Kıymeti 

L. K. 
956 69 

Mutaıarrufu Senet No: Köyü 
Tarihi 

Kamil karısı 1 ı 6 937 2 MGrvetler 
Fatma Zehra 

Mürvetler köyünden Fatma Zehranın lııtanbul Kulekapı maliye tahsil şubesi 933 934 
senesi kazanç vereiıinden baluye 444 lira 2.8 kuruı borcunu vermediğinden dolayı tah
sili emval kanuni mucibince bil müzayede satılması idare heyetiniu 5·7 937 tarih ve 71 
numaralı kararma bağlanan ve evaafı yukarıda göıterile tarla 15 7 937 tarihinden 
tibaren 21 güri müddetle açık arttır maya konmuıtu. 

Taliplerin yüzde 1 O temlnatlarile ihale günü olan 6·8-937 cuma günü saat 16 tıcfa 
Manyas idare heyetinde müteıekkıl komisyona müracaatları ilan olunur. 

4 - ı - 287 

buzlarile müracaatları. ~ 

R. t· de~· Belediye ıyase ın ~,.,. 
1 11ac• ... 

A t a t ü r k parkı için 150 dane kanepe a 1 eol" 
13 - 8 - 937 cuma günü saat 16 da belediye e~co:,,.1• 
de ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle ıııuıı• 
çıkarılmıştır k d' 

Belediye ke§fl 712,5 lir olup yüzde yedi buçll lifi'~ 
ı t • 

pozito yatmlacakhr. Taliplerin ve fazla ma üm• 

lstiy~nlerln belediyeye mü racaatları Hin olunu~- . 33ooıZ/ 
4-~ 

iyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir say lavı H. K Al<~ 
Çıkanm Genel Dırektörü: FUAT BİL' AL 

8asımyeri : ll lias,mevl 

.. 

t 


