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1 f=i .. ansız Başkumandanlı 
~uvaff akiyetli ·si~ Planla Alılıan 

Erk~nıharbiyesini Şaşırttı. 

l<ADROSU 
~f\i; 
'N0Cü Sayfamızda. 

zakereler Türk· İn
giliz • Fransız pak· ı 
tının akti ile netice· 
lenen görüşmeler es
nasında yapılmıştır. 
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l.~~S~~H~il~~ ~H~~~IE~lt~L~E~R~i~~.I 
1 Fon Papen yeni 

• mat aldı 
1 •-----_,,------------------------• Londra, 23 [Radyo eJç~ 

Kızılay birinci başkan- Sporcular Cumhuriyet Bay- Aımanyanm Ankara ro>'tı' 
Fon Papen yeni ta 

1
• ,ı 

lığına Niyazi Akyü- ramına Hazırlanıyorlar. vazifesine dönme eınr• 
mıştır. 

rek seçildi. 
l' ilecik mebusluğuna sc 

çilerek Balıkesirden ayrılan 
eski sıhhat müdürü ve kı
zılay biı'inci başkanı doktor 
Muhlis Sunerden açılan ye
re avukat Niyazi Akyürek, 
ikinci reisliğede tüccardan 
Oğur seçilmişlerdir. 

Da imi Encümen top
lantısı . . 

Vilayet Daimi Encümeni, 
dün vali Recai Gürelinin 
başkanlığında toplanarak 
devairden gelen bazı evrakı 
tedkik ve müzakere ettik
ten sonra dağılmıştır. 

izcilerimiz pazar gü
nü Ankaraya gittiler. 

16 ncı Cumhuriyet bay
ramında Ankarada yapıla · 

cak geçid resmine iştirak 

etmek üzere, şehrimiz lise 
ve öğretmen okullarından 

48 zer kişilik iki izci kafi 
lesi müdür ve muallimleri
nin refakatinde pazar gün
kü Kütahya trenile Ankara
ya gitmişlerdir. 

Gençler, istasyonda tale 
be arkadaşl arı ve öğretmen
Jerile kalabat.k bir halk ta
rafından teşyi edilmişler

dir. 

Şehir meclisi topla
nıyor. 

Şehir meclisi önümüzdeki 
İkinciteşrinin birinci Çar
şamba günü içtimaa davet 
edilmiştir. Bu toplantı be · 
Jediye reisi Naci Kodanazın 
başkanlığında olacak ve iki 
reis vekili ile yeni Daimi 
Encümen · azası seçilecektir. 

Vakit 23 yaşında 

İki yüz kişilik bir sporcunun iştirak edeceği 
geçit resmi provalarının sonuncusu pazar 

günü muvaffakiyetle yapıldı. 
Cumhuriyet bayramında, sikletciler, tenisciler ve gü 

şehrimizde yapılacak mera· reşciler şubelerinin forma 
sime, sporcularımız da bü- Jarile geçid resmine iştirak 

yük bir proğramla iştirak edeceklerdir. 
edeceklerdir. Kulup idare heyeti bu 

Hir aydan beri çalıştırıl - akşam da bütün azasının 
makta olan kuhip genç iştirakile bir toplantı yapa- · 
leri, pazar günü yüz elli ki- rak, bayram için lazım ge 
şilik bir kadro ile son pro- len diğer kararları verecektir. 
valarını yapmışlardır Bay- Bayram günü, İzmirin mil- ı 
ram günü, · yüz gence haki li gümeye dahil ku)iiplerin 
kumaştan yaptırılmış elbise den lıirisile şehir takımı ara-
geydirilecek, bunların önün sında bir de fudbol maçı ya 
de fudbolcular, atletler, bi ı pılacaktır. 

Posta memur ve mü- Zelzele felaketzede
vezzilik imtihana 60 terine yardım komi-

kişi girdi. tesi faaliyette. 
Münakalat vekaleti, posta 

ve telgraf müdürlüklerine 
alınacak memur ve müvez · 
zilik için müracaat edenler 
arasında bir imtihan açmış
tır. 

Dün hükuruet konağmın 

büyük salonunda, memur ve 
müvezzi olacakların posta 
müdürü Melih Enginin neza 
reti altında imtihanları ya
pılmıştır. İki saat süren bu 
tahriri imtihana 60 kişi iş· 
tirak etmiştir. 

' Bir araba bir çocuğun 
ayaklarını ezdi. 

Çay mahallesinden ara 
bacı Ali, arabasını başı boş 
olarak bırakıp evine gittiği 
bir sırada beygirler iirkmüş 
ve alabildiklerine koşmağa 
başlamışlardır. Sokakta oy
namakta olan dört yaşın-
daki Mustafa ismindeki bir 
çocuğun ayakları araba al -
tında kalarak ezilmiştir. 
Arabacı yakalanmış adliye 
ye verilmiştir. 

Çakı ile yaralamış. 

Dikili ve ha valisi zelzele 
felaketine uğrayan vatan 
daşlara yardım maksadile 
şehrimizde teşekkül eden 
komite faaliyetine devam 
etmektedir. 

Parti reisi Pertev Etçioğ
lu, belediye reisi Naci Ko
danaz, Hasan Kaptanoğlu, 

Rasim Çağan, Osmanlı ban 
kası müdüra Hakkı Tiryaki 
ve Kızılay idare heyetinden 
müteşekkil yardım komitesi 
her akşam Kızılay binasında 
toplanarak, teberruları tes 
bit etmektedirler. 

Hayırsever Balıkesirliler, 

felaketzedelilere ellerinden 
gelen yardımı yapmaktan 
çekinmemektedirler. 

Bayramda kimsesiz 
yavular. 

Mesut ve bahtiyar yav 
rularınızın bay ramlıklarıoı 
hazırlarken kimsesiz yardı 
ma muhtaç yavruları da ha 
tırlaffiaoızı Çocuk Esirgeme 
Kurumu saygıyla diler. 

Stalin Hitlet~ 
yardı~ıı red 1111 

·? ettı. d' 
{B f b. . . sa'ff:a . 

aştara ı ırıncı Jır . deO 
bik edeceği merkeZ111 l 

Londra, 23 jRadY
0 tfil' 

Bitaraf memleketl.erd:.aı, 
)erin Nazi şeflerıle . ıert 
kereleri muhtelif tehtr 
yol açmıştır . bir 

Kopenhagdan geleJlf'r'". 
habere göre, Naziler lt'rt 
sızlara karşı yapılan o 
ketlerini durduracaklarblıJ 
gece İngiliz adalarını ' 
kaya uğraşacaklardır jtJ 

d"tlef 
Deyli Telegraf. n• bİtJ 

Sabırı tükendiğini ve h9.rr~i· 
şiddetlendirme kararı 11~ 
ğini yazmaktadır. Jı 

Y b 
. ..,a. 

ine u gazeteoın : jefl~ 
ğına göre Stalin, Hı~ et 
mektubuna müsbet ~ıt ıı't~ 
vap vermemiştir. Stahll Jııt' 
tubunda silahlı bir ya~~ 
da buluıımiyacağını, ~ ~·. pıl' 
fiile geçmek istemedig•"1 

dirmıştir. tfi 
Moskovanın bu karar~ı'~ 

lerin büyük hiddetini 
1 

etmektedir 
. • ~j: 

Epük gazetesı dıyot; el' 
· Hitler Stalinden re 'tJ 

• • 1 
vabını almış, derin bit' 

kisara uğramıştır.» 

Hariciye Vekilirnit 
Parti grubunda izah! 

verdi. i 
(Baştarafı birinci saY~ı 
let arasındaki dostl tf 
samimiyetini gösteren "~ 
lıklı beyanat, umumi h~p 
tin memnuniyetini .., .il 

. flV 
olmuştur. iki saatten ;_ 

İstanbulda intişar eden 
günlük Vakit refikimiz, yir 

1 mi üç yaşına girmiştir. Ar 1 
kadaşımızı tebrik eder ve ı 
daha uzun Ömürler temenni 
ederiz. 

Altay mahallesinden Şe
rafettin, evvelki akşam 7 
numaralı genel eve giderek, 
sermayelerden Bediayı çakı 
ile hafif bir surette yarala-

dığı şikayet olunmuş ve bilıi 
hare suçlu yakalanarak ad 
liyeye verilmiştir. 

devam eden bu izahatı ,ı 
teakip bir iki hatip soı jf 
mış bazı sualler irad etıt' ( 
ler ve izahatta bulunmu.ı-~ 
dır. Hariciye Vekilimiı Jİ. 
sual ve izahata icap/.,_ 

1 
cevapları verdikten ~,.il 
celseye nihayet verif...W 
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\lilayetİmİz İlk Tedrisat Kad Balıkesir Vilayet Daimi Encümenind.en: . 
rosunu Neşrediyoruz. 

~t 3ı- 940 Yılı ilk tedri
~~ .adrolarmm Maarif Ve
~ tırıden tasdik edilerek 
~ ~Yetiınize geldiğini evvel 

1 - Gönen merkez üçüncü okul pavyonunun ıkn·a l: 
intaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 İşin bedeli keşfi 2517 lira 24 kuruştur. 

~11'1ırnızda bildirmiştik. 
~, ~rk~z hariç, diğer kaza. 
\ h: ve köylerdeki öğret-

lli~r· k' J •• )~I ın tayin ve na ıl erını, 

hajlt:iltırnızın çokluğu dola-

' · ancak yarısını yazıyo 

'~llrıu da yarınki sayı-
&, neşredeceğiz. 

' ~rla · G·· h' ,~ 11 nıye - omeç na ı-

~tı~ başöğretmeni Hazım 
\pt d Ayvalık Gazi okulu 
~~lllenliğine, Ayvalık -

' 'I ı1ahiyesi öğretmen
' d~n BeJkis Tezel Mer-
S"1ıtbatpaşa öğretmenli

~. llsığırlık - Karapürcek 
~~,tl'tlenlerinden Nebahat 
~ııReç, Merkez Kayabey 
~ lırıa, Edremit - Havran 
ıı~etinkaya okulu öğret-

~ - l F'·ıc .. 
~~ll~ı ret UHen, Merkez 
~ti Y okuluna, Merkez 
~ (/ köyü öğretmeni Va
~ıı .ıkardeşler Susığırhk 
~cı~ okut öğeretmenliğine, 
~•t~r~ı - Gölcük nahiyesi 
~~ ıç~.ttıi Nuri Sivri Mer
~ 0seJer köyü öğretmen 
l ~~ . '( - 1 h' . .. -, avcı ar na ıyesı og-
J. trı · '? 
llt 

1 Muhtar Sarkur 
lt~11111bey - SeJimağa okulu 
~ ~ ~trıliğine , Dursunbey
~ C~Ra öğretmeni Feyzul-
~~i~~r~ttuğ Dursunbey -
t~ik~Yu öğretmenliğine, 
~~~ oy okulu başöğretme

rah· i 
~ . ırn nanç Susığırlık 

~--~~· 0 kuluna , Susığırlık -
t'tl 'Ye başöğretmeni Arif 
~t~l en Yeniköy okulu baş
.'iıı ~tılliğine, Susığırlık 
~ s:1 

okut öğretmeni Nec · 
.'ttıi Yhan Merkez Balıklı 
~ ~~trnenliğine, H a l -

~ li.0(!aavş~r başöğret
~:h'll akkı Polat merkez 
t;'l:ı.u ._ h.şöğretmeoliğine, 
~ttll t 11abiyesi öğretmeni 
~~ kaya Dursunbey Ka 
~ıı~ köyü öğretmen-

, l't 6~ Savaştepe nilhi-
~iı ~r~trneni Ali Zengi 
~Ttt~k. Muradiye baş 
~t k tılaiine, Kocaili So 

~ ~-- ~Jii öğretmeni Me-
t k li Susığırlık Mura 

t\ılj CSyij öğretmenliğine, 
~~~t ~•biyesi öğretmeni 

'Yrnan Ayvahk . 

Alibey nahiyesi öğretmen 3 _ Eu inşaata aid evrak şunlardır: Mesaha cedveli, 
liğine, İvrindi - Osmanlar keşif hülasa cedveJi, Nafıa yapı işleri fenni v~ u•um· 
köy öğretmeni Ömer Lütfi şartna;nesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, eksiltme 
Şahin Balya Danişment kö- şartnamesi ve mukavele örneği olup isteyenler bu evrakı 
yü öğretmenliğine, Edremit her gün Vilayet Daimi Encümeninde görebilirler. 
gazi öğretmeni Salihattin 4 Eksiltme 2/11/939 tarihine raslayan perşembe 
Öneş Balya Akbaş öğret günü saat on beşte Daimi Encümen huzurunda yapılaca-
menliğine, Kayapa nahiyesi ğından isteklilerin mezkur encümene müracaatları. 
öğretmeni Saffet Özdinç 5 _ Taliplerin bu işe aid 188.74 liralık muvakkat 
Balya Kocaavşar öğretmen teminatım Hususi Muhasebe veznesine yatırdıklarına dair 
Jiğine, Balya Danişment kö makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu 
yü öğretmeni A. Hamdi T e ile ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir Valiliğine 
kin Kayapa nahiyesi öğret müracaatla alacakları ehliyet vesikası ve ticaret odas ı 
menliğine, Sındırgı İbirler vesikası ile birJikt~ yukarıda yazılı gün ve saatte mezkur 
köyü öğretmeni Ali Egeli encümene müracan olunur. 
Merkez Kesirven köyü öğ-
retmenliğine, Dursunbey -
Kavacık nahiyesi öğretmeni 
İsmail Şenay Bigadıç Emir· 
lerkö. ü Gezici baş öğretmen 
Jiğine, Muğla - Fethiye Yay 
la Zeki köyü öğretmeni M. 
Ali Eryiğit Kepsüt Hotoş
lar köyü başöğretmenliğine, 
Balya birinci okul öğretme· 
ni Fahri Çelen Şamlı Hal
kapınar köyü Gezici baş
öğretmenliğine, Dursunbey • 
Sarnıç öğretmeni Ziya Dön
mez Savaştepe Mecdiye 
köyü Gezici başöğretmenli · 
ğine, Edremit Altınoluk -
başöğretmeni A. Mithat Gür
soy Korucu - Ayaklı köyü 
Gezici başöğretmenliğine, 

1 Erdek Gündoğdu köyü öğ 
retmeni Hakkı Ülkii Durak 
BüyÜkdere öğretmenliğine, 
Erdek Merkez Feriha Ercan 
Balya - Orhanlar nahiyesi 
öğretmenliğine, Erdek Mer· 
kez öğretmeni Mürvet Olca 
Balya Ilıca nahiyesi öğ 
retmenliğine Erdek Av 
şar öğretmeni Ayşe Leman 
Güzeyli Erdek Merkez öğ
retmenliğine, Gönen SarJköy 
öğretmeni Nuri Özçakır Er 
dek Marmara nahiyesi öğ
retmenliğine, Erdek Marma-
ra öğretmeni Fuat Dündar 
Erdek Gündoğdu öğretmen 
Jiğine, Erdek Karşıyaka 

öğretmeni Ahmet Saner E~
dek Avşarköyü öğretmenlı-
ğine, Kırklareli Babaesk~ 
Doğanca köyü öğretmenı 

Ahmet Gürgen Ayvalık Çak 
mak köyü öğretmenliğine, 

ı Bandırma birinci okul öğ · ı 
retmeni Namıka Abacı Bal-: 
ya · Sebepli köyü öğretmen
liğine, Sivas Şarkışla Cum · 
huriyet okulu öğretmeni 
Bedriye Sanlav . Bandırma 

4 - 1 341 

Belediye Reisliğinden: . 
Belediye Meclisi belediye kanununun 54 ncü maddesı 

mucibince 1-T eşrinisani 939 tarih çarşamba günü saat 15 
de belediye salonunda içtima edecektir. Bu toplantıda 2 
reis vekili 2 meclis katibi, belediye meclisinin çalışma 
usulüne dair talimatnamenin 31 nci maddesine tevfikan 
meclis encümenleri ve belediye kanununun 77 nci maddesi 
mucibince daimi encümen üyeleri seçiminin yapılacağı ve 

kanunun 76 cı maddesi mucibince reisin senelik mesai ra
poru ve 938 yılı kati hesaplarınm tetkik edilece~i ve 9~9 
yılı bütcesinde bazı fasıllar ar~sınd~. mün~kale ıcrası ıle 
evrakı varidenin müzekere edilecegı beledıye kanununun 
55 nci maddesine tevfikan ilin olunur. 

Band1rma Tecim Endüstri Odasından: 
Bandırma ticaret odasına 

25 / 10 / 939 tarihinde ve 
merkezi lzmirde Akdeniz 

birinci okul öğretmenliğine, 
Tekirdağ Malkara öğretme 
ni Nüzhet Ülkü Bandırma 
üçüncü okul öğretmenliğe, 
Ankarada sıra bekleyen öğ
retmenlerden Edibe Bandır
ma ikinci okul öğretmenli 
ğine, Bandırma Erkili k?
yü öğretmeni Hakkı Çetın 
Alp Bandırma Külfeli kö
yüne, Gönen ikinci okul öğ 
retmeni Hediye Zehra Al
tın Bandırma Doğa Aksa
kal öğretmenliğine, Bandır
ma - Aydıncık öğretmeni 
Nezahet Meriç Bandırma 
Uoğa Aksakal köyü öğret
menliğine, Çanakkale Çam
pazarı öğretmeni Sumen 
Bandırma Aydıncık öğret 
menliğine, Çanakkale Çam 
pazarı öğretmeni Fer hun de 
Sumen Bandırma - Aydıncık 
nahiyesi öğretmenliğine, Su
sığırlık Karapürçek öğret 
meni Hatice Olgay Bandır 
ma Aydıncık nahiyesi öğ 
retmenliğine, nakil ve ta
tayin edilmişlerdir. 

Sonu yarın -

gemi işleri T. A. Ş. Ban-
dırmaşubesini aşağıda 

yazılı mukavele m11c:-
bince temsıle sal~hiyetli M. 
Talip Günerin odaya vermiş 
olduğu iscida üzerine Ban
dırma ticaret v~ sanayi eda· 
sının 1565 9icil numaraem -
ca Birinci sınıf olarak mu
kayyed Akdeniz gemi itleri 
T. A. ~· şirketi Bandırma 

şubesi berveçhi zir mukave
le ile Bandırmuda bir şube 

küşııdile, iş bu şubeyi tem
sile. aşağıda yazılı ve lımir 

üçüncü noterliğin~en •• · 
saddak 20/9/939 tarih ve 

3845 6.181 giiolü mukavele 
ve 3890-9 37 sayalı sirgöler. 
le berveçhi zir şerait tahtın-

ı d.a icrayi faaliyete başlamış
tar. 

SÖYLEKI: 
" 

Huau 
müteakip mukavele sirgiiler 
ihl.veıile neşrediler.ek . · 

Bu güıı 20·9·939 bin do
kuz yüz otuz dokuz yılı ey
hll ayının yirminci çarpa· 
ba günü saat on sıra1arıada 
lımirde doktor Hulfııi Bey 

(Litfen aayfayı çeYirim) 

• 
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Bandırma Tecim Endüstri Odasından: 
(Baştarafı üçüncü sayfada) 

cnddeıinde Kardı~·alı hanm
da 15 numaralı hususi Jai. 
rede Türkiye Cumhuriyt\ti 
kanunlarının t ahıjetl!ği 110-

libiyotle vaz ife gören ııta 

ğıya mühür vo imzasını ko. 
yan İımir üçtiocti r\oteri Su
reyya Olcaya vekAleten 9 
ve vulm bulan talep ve da 
vet üzerine mezkt'ir daire 
başklltibi 8f3ğ'ıda imzo~ı bu
lulunan Raıf Giray. lzmirde 
Atatürk c,ıJdesinde pasl port 
•apur iskelesi karş ısında 

148 rıumaralı Vandt:1r Zııe 

vapur ecentesine gittim ora
do. hazırlar olup yonımn ge
len kanuni ehliyet ve vasıf. 

l arı h::ıiz ve ş~haılflte ehil 
tıulundukhırı göriilen, Al· 
sancak l;azi Kad.nlar soka
ğ.ndıı No. 22 evde oturan 
Vinter !laller ve Karşıyaka 

lnkililp sokoğınd ı 21 num.ırn 
,Ja mu ki ın ! len r y Zac lıııri P.. 

Nam Ş'•hitlnin ta
rifleriyle tıın y ,•üıı eden, lz 
mirde Atntürlc cadılrsinde 

148 numurnda icrayı faali· 
yet eden (Akıleniz Gemi iş 

leri Tlirk Anonim ~irketi) 

namına dairemiz 939 yılına 
a ı t ~ı:>saik dosynsırırl; 36 sı
ra numarasında saklı lzmir 
ıkinci noterliği ncP- 26 11 936 
tarihinde 12466 numara ile 
tntııtik edilen s ı r~ulero müs. . 
tenilien müştereken irlta et 
meğe izinli şirk et ıdııre 

meclisi azasından Edvardo 
Alyoti ve Fondo ıie fuvuıır_ 

lnrdan Sami T <iörga.ndnn 
tıebe bi JavE>tıuıi sorduğum 

da anlatacuklurı gıbi tı ru 
fımdıın rı•sen ve vekAIAt· 

name yaz lmaı:Hnı istedıler. 

Yukarıda i~im ve hiiviyetle
ri yazılı şahitl erin yanların 

do müttefılrnn söz alarak: 
Temsil fittiğimiz meri:t zi İz · 
mırıle Kaın (Akdeniz gemi 
işleri Türk Anonim Şırketi) 
nin Bundırma şubesıni aşa· 

ğıdaki salAh iyotlar ve tah· 
didat d:ıif'et~inde münferid"n 
temsil ve idııre etmek üzere 
Talip Küneri umumi vf'kil 
tayin eyledığimizi haiz ol· 
doğumuz salahiyet ve sıfatı 

temsiliyeye bino~n beyan 
ederiz 

1 - •Akdeniz G;.ırni işini 

Tjirk Anonim Şirketi namı 

na Bandırmaya gelecek 

'YOpurların bam lerini tahliye 
sahiplerine teslim ctmeğe 

her türlü emval ve emtia
y i gelecek vnpulara yiıkle 

meğe, yüklentıcek emval ve 
emteay:ı mukabil manifesto, 
beynnnamf:'. ve lüzumlu ev 
rakı tanzim ve imza etmeğe, 

2 - Bu işler i~·in iLhalAl 
'Ye ihrııcaat gümrüklerine 
verilecek meuifesto, ordino, 
waktup VA beyannameleri 
imza~ etmt ğe ve aktarma 
muamelAtını ıfııya ve bu iş 

lerin mutevekkıf bulunduğu 
gümrük muamelelerini inta 
ca, 

3 - Liman, tahmil ve 
tahlıye, fener, sıhhiye ve 
polis dairelerinde ifası ll\zım 
gel"n mu\lmelAtı yııpmağa, 

maliye şubelerinde şirkete 

müteallil: işleri takip ve in 
ta~· ve icabında itirazlarda 
bnlunm n ğ;ı, moli ve bP-IJi 
rüsum ve tekti.lifi teıwiye ve 
makbuzlarını almak ve şir · 

ketin maliye ve belediye Ju
irnlerindoki işlerini takib 
ve neticelendirmek. 

4 - ~irk:et namına gele
cek adi, teahhütlü, kıymetli 
mektup ve telgruf.arı ve ha 
valeleri almak ve ait oldugu 
yerler~ vı;,rm~k ve müesse 
sem zin posta tolgraf ve le 
lıJfon id ıtresindo olan işlerini 
takip etmek. 

5 Şırket namına Ban 
dırmR bunkulnrında mevcut 
paru miKturını tecavüz ut
memek şartile para almak 
vıj mukabilinde makbuz 
vermek, 

6 Rundırma şuhosinin 

ticaret siciHine kn} t ve tes
cilıni yaptırmak ve muame
ldtı lhiınesini if::ı vo evrakı 
nı imza etmek, 

7 -- Şirket namına gayri 
rııırnkul i<·nr ve isticar ve 

devril ic ır da bulunmak, nkt 
vıı fe8hİ mukavele ve beJe . 

IAtı ıcareyi tıthıil ve ahzu 
ktıbı ve tesviye ve mukabil
lerinde ibrannma ita n istih 
ı:ıal ~ylemek, 

8 - Resmi ve hususi dai
relerle müesseselerde şirket 

murnıelt.tına ait ve müte
allik olmak üzere depozito 
vermek, istirdad etmek, 

Aşağıda yazılı huıuılar 

vekilin ıellhiyetleri hariciD
de kalır. 

A - ienedııt imza, veya 
vaad suretiyle şirketin işlerı
ne teallük etmiyf n hususlar
da teahhüt ultınn girm..-k. 

caıldesinde J 48 110 
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. bll d r anonim ~ırketı) nın aııo 
B - Şirket nnmii hesabına yeniden tesis edilen« ı~tı•" 
ikraz ve istıkraz muumele- mıt şubesi» oıunrrıe f 

1 . ·· unc11 
1 lerindo bulunmak. idor~ ve zınır uç zO ı 

C - Şirk~'t nrımına t~mi· terl ığince mu8addu~ , 5 •' 
not irae ve terhin ve Menet 
imza ve aktü istikrozn mü
müteallik diğer her türlü 
tediyat ve •eah hüdutta bu
lunmak, 

D - Şirket namına bor
ıa işleri yopmak, 

E - Şirket merkezinin 
tahriri muvaffalı:utına iktiran 
etmedan memur istihdam ve.;; 
tayin ve azletmek. 

Yukarıda yazılı sıfnt ve 
tahdiılat dairesinde şirketi

miz namına Bandırma şube
sini temsil ve idareye tev 
kıl ettiğimiz Talip Kü ere 
verilen bu selAhiyetleri te
yid ve yukıırdaki tahılidnt 

veçhile şirket namü hesabı· 
nn ifayı n uameleye mezuni 
yetini tt>yiılen beyan ve ik 
rar ederız. Dediler ve söz
lerini bıtirdiler.) Verilen bu 
takriri ben nott:r vak.ılı bir 
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ıza eten yapucagı . le lıl 
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kayt vo ıtaret buyr~tı;' 
Ytıksek teveccüh " 8 r~ 

'pi 
dınızın esi<renmemesı 

l"'t 

ederiz saygılurımııl8. 'fıJr• 
Akdeniz Gemi işlerı 
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Türk Anonim Şirketi P8 J. 
939 yılı ves t k dos18oı• 

nın tamamen istedikleri gi· 36 s:ra numurasındıı Ol~/ 
hi y•1z,ldığını tasdik etme- sirkülerle ınıişterekeP / 

nüsha olarak tlinzim ett:m 
ve muhteviyatını kendileri· 
ne yüksek sesle okudum ve 
mealinı anlattım. Arzuları-

leri üz~rirıe bu vei:Aletna yıı izinli idnro m~clifl 
me aşağısını hepimiz imza et· sındnn Gnıip Hırnnylı ilB ı 
tik ve mühürledik . Bin do_ ri Z,ıhari ve ılı1İremit:<'~ 
kuz yüz otuz dokuz yılı gy- saddak 20 9 939 torıh /. 
h1l oyanın yirminci ~·arşamba 3845 numaralı vekıtlet' 
hünü 20·9 939 Z S. ile verılen snla.hıvetlef' I 

Akdeniz gemi işleri T. A 
Ş fırınası ve iki akit ımza-
81 

resinde Bandırma "şub"' 
mmu münferiden j,ıl 
izinli Talip Künt:riı> 

Şahitler: imzaları. 
ip: lmzaeı. 

. . ti 
bıızat vnzettiklerını na. ı 
edı~rim Bin ılokuz yu 

T. C~ lzmir üçüncü Noteri 
Sürı:•yya Okay resmi müh -

dokuz Menesi eyit11 1 

yırmi hirın<'i o erşemb• 
21 9-939 

rü ve imyası. O rı 
lzmir · çüncü Not~·b 

Umumi No. 3846 llusuıi il 
No. 

6181 
reyya Olcay rPsmi ııı O~"ı) 
imzası SÜRF.YYA O'J 

işbu vekAletname sureti- Umumi No. 3~90 ~.,,, 
nin daire dosyasında saklı No 10 37 işbu ~' 
20-9-939 tarih ve (3845) nüıhosıııın daire dos1''l 
numaralı aslına uygun oldu saldı 21 9-939 tarih "' /. 
ğunu ta!!dik: ederim. Hin do- numaralı aslına uyguıı 
kuz yüz otuz dok.uz ıeneıi ğunu tasdik ederim. 8119 

Eylfil ayının yirminci car_ kuz yüz otuz doku•' 
şamba günü 20 9 939 ~ylt\l ayının yirmi b' 

merkezi izmirde Atatürk günü. 21 9 931 .../.. 

Basıldıtı yer: Türkdili Rtatbaaıı-~~ 


