
·---- .... -· ,__ -· r;,:;-{yaz Sohibi: Ba/Jkesir 
1 M~busu Hayrettin KartJn 

umu,:;-i/eşnyat Müdürü 
Fuat Bi/'a/ 

Yıllığı : 800 
Altl Aylığı: 400 
Saglsl: 3 Kuruıtur 
Adrts: Türkdfll 

Balıktslr 

1 

Z TEMMUZ PAZAR 1931 G"'Ö"NDELİK. SİY .ASAL GAZETE 
ON DÖRDÜNCÜ YIL SA Ti: 4219 -

Milli Şef dün Istanbulda 
hararetle karşılandılar. 

---------------------··········---------------------
Cumhurreisimiz dun saat 13 de Savarona 

yatile Istanbula geldi. Halkın coşkun 
tezahüratile karşılandı. 

lıtanbul, 1 (Huıuıi) 
C•mharrelıJ•lz lımet loanü 
'-u ılia lıtanbulu ıereflea· 
dırmlılerclfr. 

Mallı Şefin ıeleceilal ha 
••r alaa l.taabul halkı çok 
•rlceaden 1ablllere toplan
••ı laer taraf bayraklarla 
doaatılmııtı. 

Şırlretl Ha1rtyenin üç ıe
nıtıı, birçok motorlar fıttk

bale keıaalara talulı edtl
.. ı,u. Suı Yapur•nda vlli-
1•t Ye parti . erklnı , halk 
lbümeaalllerl lt•lunuyordu. 

V alt Ye belediye relıl, lı
taıabul komutaaı motorla 

hareket ederelr SanronaJı 
•çıldarda karııla•ıılardar. 
Saat 13 de Y ealkapı açık· 
llrında motorla Savarona 
1atı yekdllerlle karıılaımıı· 
t1r. 

Mııu Şefımıs lte1az pa•
t•lea, ı•mlcl kaıkett 1ıy-
llQl1ler, her zamanki ılltl 
-.aGtelae11lm; halkın tezahl-

t'h•a el ıallıyaralıı: mukabe· 
l, •diyorlardı. 

Bu sırada vapurların dü 
cl&lt ıeılerl Savaroaayı 1e 

ltlblıJorclu Vail ve komu 
ta._ Sa•arooaya çıktalar, lı . 
~llb111l .. allunın ta•tmlerlal 

tllı Şefe lblll ettiler. En 
~iade Savarena oldufu baldo 
••hrerdu ÜıkOdar, Sehmi· ,. 

~ l •• b6tln Hlıalllerdekl 
l' le Cumlıaurrelılal hararet· 
,' ••llmlıyorlard•. Sa•aro· 
ti' l'ıcaret Mektebi önünde 
':lrledL 

S "'•da •ah Ye komutan 
'••t ti t •oa an a1raldılar. 

lçı •ta1abul, ıevtnç •• aeıe 
' .. •dır 

"-.\•icara, 1 (A.A) - Mar

'"' )'t ••hlUerlnde Sa •arena 
1 ti b t, • lr ıezlntl yapmak· 

1,6 °
1•ıa Cumlıturrelıl lımet 

"' "' .. 

Milli Şef İnönü 

B. M. Meclisinde Hata
yın ilhakı müzakeresi 

Mıclis ilhakı ıid mukavele ıe mer~udatım tasvip elti. 
Aokara, 1 (A.A .) - Büylk 

Mtll~t Medlıl diin yaptıiı 
iki cel .. den htrinctıtnde An· 
kara elektrik •e ha•agftzı 
Adana, Edirne, Baltkealr, 
Buna, Gaziantep, Mentn 
elektrik ıtrlcetlerlntn uıuba- . 
1aaları•• ald m•ka•elelerl 
tudlk etmff; devlet me· 
murlara aylıklarının tevhlcl 

ve teadllQne dair kanunun 

lerln Hataynı ımavataoa ka · 
vuımaaınden dolayı duyulan 
heyecan ifadeleri takip et . 
mittir. 

Muahedelerln tud&ktne 
ald kanun reye konularak 
Qç yüz otuz dört ıe1 ve 
mevcudun lttl f aletle tanlp 
cdllmtıtlr . 

Ronianya müdafaa bü 
dcesini bir misli artırdı. 

lııvı~il lılinııkn 2 6 mliiir lıylik ~arp tıçhizıu 
sipıriı ıdil~iğini ıiyladi. 

Lendra, 1 - Blkreıtea lunduluau ehe111mlJıtle te· 
bllellrtllyor: barüz ettlrmlttlr. 

Buglln Meellıte lteyaaatta B&kreı 1 (A.A.) - Baıye· ' '-u· 
bulu•an Armen allneslro, kil K.allneak• bug6D aı• 

d be· 
Romanya mtlli mtldafaa büt· HD mecltıla e 
ceılaln seçen aeoeye ••zara• yaaatta bulunarak Rom~•-

1 vazly•· 
bir mlllt arttırılarak 32 mil· yanın enternaıyon• 

İngiliz tayare-. 
leri Selaniğe 

oardı. 
Atlll•, t (A.A..) - Her hlrl 

alta ldtlden mlrelrkcp mt\ .. 
rettelaah hlmll bulunan altı 
lnılllz deniz ta1areıl Moa· 
clroıda• Sıll•li• ıelerek 
denize tnmlıtlr · 

• •• • • 
Basın Birliği 
ictimaa daoet 
, edildi. 

JOD lngtlız ltra11ua iblli ed· tini taarlb etrntıtır. 
R -aoyaaıD A!lkara, J (A.A) - Baıın 

lldlflnl ı6ylemlıtlr. Kalf Df'ıko, a-
b l t•Y lı· Btrllll f evkalld• keaıreıl 

Baıvekll, ıeçen seneki bu- hiç ktmıeden hiç ' d bu ııün bu 8 •ıo onunda Ankara • 
hran esnaaında Romanyanna temedtilnl ve fakat ' 
zarıf elduiunu, ılmdt tıe eide bu~undurdufuou tam•· toplaacaktır. 

b 1 h f ya lıattyen ld ; ıayl•· 
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Tu- rkı·ye- Mısır anlaşması ta- hıli bır meıaeıe oıduıund• 
ttrar etmlt •• bu meselenin 

h kk k d 1. t l L • bya tktlıadt, içtimai ve h1rıt a u e erse a ya 1 - aahalarda bazı lllihat ıte 
da mukabil tedbirler alacak. balledtlecettat btldlrmlıttr. 

Parlı, 1 {Radyo) - ltalJa 
•• Alman1a matbuata, in · 
alltz - Franıız - Tnrk •• 
Türk- M111r aalaımaları et 
rafında uzu• makaleler J•z· 
makta •• ılddetle bOeum
etmektedlrler. 

Partı, 1 (Radyo)-Ttcaret 
muahede1I mlzakerelerlne 

baılamak üzere latr Türk 
lıeJetl laura1a ıelecektlr. 
Heyetin, bu ıü• lıtanbuldaa 
yola çıktılı bt1dlrtllyor. 

Parla, 1 (Radyo) - Roma-

daa bildiriliyor: 

Ttlrktye - Mmr ttuf akı 

takarrur ettiği ve bir harp 

'vakuunda Süveyt kaaalının 

•ldafaa11 için Türk ordu

ıuaun Mmr ku-. .. etlerlne 
yar.lım etmesi keyf •yeti 

TGrklyece taahhGt edtldlil 
takdirde ltalya hük6metl, 

Llbyadakl ku••etlerl•I bir 
kat daha arhracıılıtır . 

BUrhaniyede şehir 
plaraın!_n_ tatbiki. 

B =---------:-:l d. ilk iş olarak bazı e e ıye 

istimlakler yaptı. 

_ hanlyenin umıtmi görünuşü 

Bürhaalye, ( uı•• ..ı 
ldmaoı0c6 lerl umulmakta••'· 

••kı in ıaat ylrmtde 
'•et td•iı11a relmııler. lıke
l ' b ı~ O• ıta Korı•neral Sa. 
~'-lt "Urtak oldufu halde 

''~~.~·1•dlye relıl, ıt•ıl ve 
''~•t· •rlıan •e memurla 
~, laı' lrıtaları, mektepliler 

ikinci, aıkert bareın lııanu · 

nunun birinci mQııakerelerlnl 

yapllllfhr. 
Bulgaristanda seyl~b 

BurH t) _ 1 bilylk mikyasta hız verme· 

Ay .. •!~kı. bu- 11• Barha•ı,e Halkavi fHllyati: 
apor •U u ı:; 

ldmanyurdu futbol takım- Bürlaa11tye Halke•I 'l~ ba 
ları araaında yepılaıs maçta ziran ıece1I Beled&ye p~rı · 

~'t• lll@rce halk Milli Şefe 
.... l •• 
~ı,ı thalerlnl izhar eyle 

'•dı 
.. lt,lııc'· 
11 
~~t "'Dilur ıöaderdtkle 

-.' ~,~tla General Salıh 
'~ 1 •e belecliye relıl"I 
~' ~ldır•ıı1ar •e ausurla· 
... "' L 'b-.ı ederek kendtl•· 

"""'···· ~ ••at lraclar aörüı· 
~ l~t.tı, 
,._ ,.... l 

t,._ t, •l ılar ı•~M baıtaa 
't t ""lr etmek ve bl · 
ı, -.,~ 'c• ha-.aı f ııenkler 
~ tı,, L '""•tile 86y6k Şef· 
\~ Q" 

--..;'•• t l•ltılerl•tie• cluy 
,...,~t•ll •••inci ılıter · 

lkhıcl ce1.ede Hariciye 
Vekili ŞtUcrü Saraçoilu ıöz 
aluak Hatayın ana•ata11a 

ilhakını lemin ed~n muka · 
vele Te merltudab•ın müı-

tacelen m6zakereılnl tıte · 
mit ve bu mlnuebetle ver · 
dtit tzahatta iki taraf ara· 
ııntla .. a meaele llsertnde 
ıeçea •lızakerelerlo çetin 
aafbalar arzetmealne Hf-
111en laer iki tarafı• da kar· 
ıılıklı blınônfyet göıter•lt 
oldul•DU bılha11a tebarüz 
ettlrmtı •e buaun •eltceıl 
olarak Tlrkl7e·Franıa ara· 
11nda varılan a•laımanın 
eh,Qmlyetl tberlacle darm111-

h~~ 

•• tzalaah ltlr çok laau,. 

-------- - ------
15 O E ı yıkıldı, sılır altmdıı 16 cııat çıkınldı. 50 

kıyıp vır. Zarar bir buçık ıilyon leva 
Sof1a, 30 (A.A.)-lalkan 

dafının ıtmal yamacında 

Sevlle•o m•ntaka•ında •u· 
kua eeleD ae1llp b6y61ı laa· 
•arlar dofurmuıtur Çek 
ıtddetlt yafmurlal' yal· 
mıt •e Roıltza ırmaiı, 12 
metre yGluekllğlacle bir ıu 

du .. rı halinde taıarak bü
yQk köprüleri yıkmıı Ye 

her tarafı harap et•lıUr. 
150 Ev tamamlle yıkılmıı· 

tır. ŞtoadlJ• kadar 16 ceıe4 
lllt1lunmuıtur. 50 Kttl de ka 
JIP yartlır . llatl411 ~aıar Itır· 

kaç mllye• le•alıktır. 

Sof ya, 1 (Radyo) - Bu 
sen, 1.uraya •• Buleartda
••• m•htelıf yerlerl•e ıü . 
rekll •• çok tlddetla yafmur

lar dGtmGı •e •üblm h .... 

rat 7ap•ı1hr. Yatmurlardaa 

bir çok k6Jler ıular altaada 

kalmıı •• .i6rt yGz e• yı · 
lnlmııtar. Vtllyetlerdea s•· 
len telıraflara ıöre, •ala· 

ıuli• Jlzcle altmııı mah•ol

muıtur. Zarar çek ltlyGk 

tir. 

d k .aheUI • r 
laer iki taraf denk e•~ce kında umu•g 

kabllt1etl k ba•A toplanllll yapmıı 
kıymette oyun açı Ç k kalabalık bula•an 

l neticede bir tir " 
•öatermlı er •e 1 d 1 t n•ı•ll bir ha•• içinde 

b kalmıı ar ır. top • ı 
bire bera er• d la t •e halka efleace 
A 1 1 nazara• a a ıeçm f 

Y••hk ı ara hl•etlade •e fayda •erici k daha az yor· •• ,. 
'-o çalıtAD •• Bir- koauda kara1raz .eyrettlrll-
ıualuk aıarı g6ıtereD 

haafye talrı•ının ionet hat· 
h. kalect •• orta hafı na
zarı dikkati eelbedeD •e 
takdir edtlea oyun ılıtemt 
de tem•Y~ etmıılerdtr AJ· 

l k takımıaıa llelı •e haf 
•a ı 
hatları yazlfelerlnl yap•ıı-

1 
.. hactm hattl bir btlı· ar. m 

•le muHff ak ola•amıı n••• • 
Yalııalarcla iki karcl•ı 

tır. 
.. ımreılalD laclel zly•· 

ıpor • 
retli a,ır maç yapmaları Y• 
"• yol .. ald çalıı••lar&le 

mittir 

BOrhanlyedı istlmlAkler: 
Bır iki aydır laummah ltlr 

faaliyet ı6ıter•• Belediye 
Ay•ahk-E.-_:emld yolu Gze. 
rlndekl .takkln ve e•lerden 
o• lıadaraaı lltlmlilı ederek 
naktl •&1ıtaları111n ı•~me1ı
ıe zorluk veren ve memle 
ketin ıOzelllllae halel getl
ren hlr manll ortadan kald1r
maya lıt6rlk llllr luala ılrlı· 

(Seau ikinci •rfatla) 
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BandJrma Ticaret Odası Riyasetine: 
Dizler Band ırmada Saatcller caddeılade 12 numarah 

mahalde merkezt muamelat •e lıt ınbulda Galatnda Ka
raköyde Abıt hanında 29 numaralı meballı ıube lttthız 
ederek Bandırmada Aerl Un fabrtk 11 ün•anını baız deflr· 
meal ı ıletmek Ye deflrmenclltk tılerlle tıUgal etmekteyiz. 

SEHİR HABERLERİ .i 
Bürhaniyede şehir 
pl~nının tatbiki. 

Şırketl mlztn ünvanı ticareti « Bandırma Au l Un fabrl · 
knsı Limited fl rk ctı» d ı r 

Şırkett dzam edecek imza ıekll ve ıurel:iıdan ıirketl 
temıtlen vezı laıaaya mezun Burkhıırd GınteDbayo 'le Şüre · 
klıı Ştrkdl Şürekl11ndan Bay fı ater ve Hact Dımıtrlya 

dtıln lılmlerl ve Şirketin tmza11nı ne ıekt l de yazacakları 
•ı•ilda kayt •e tahrir e!dllmlttir Onvan •e imzayı ıtrke· 
Un •e iki nüıhuı tevdi kılınan Şırket lmlz mukavelename· 
ıln ln teıcll •e tllnıoı rica ederiz 

Şürekanın talm Ye ıöbretı : 

Burkbard Gaotenb&J D ve 

Şirelriıı Şirketi 

Y •rıt Hact Dlmltrlyadfı 

Tabiiyeti: 
T. C. 

T. c. 

Mufeual tLa
metılh adreıl 
Gala tada Bü · 
yük Tüael ha· 
oıada 23 28 

Ne. da 
Galatada Abu 
baaında 29 No. 

Şirket aamına Tazı imzaya mezun ıerlkln tıml: 
Burklıaard Ga•tenbayn •e Slrekl11 Şirketi ıl · 
rekl11adan Ba, Fııter 
Yorrl Hacı DJmltrlJadlı 

Şe fi ölümü hadi
sesinin tahkikatı. 

Müddeiumumilik diin doktorun 
ifadesine müracaat etti. 

Kaaap Nurettfoln otlu Şr.· 

ref tn 61ümü badlıeıl etra· 

f ında adliye talaklkata de· 

•am etmektetllr. 

Mldtietumumtllkce bu me
aele etrafuula tl•dlye kadar 

Itır çok ıahttlerla lf atlelerlae 
•üraeaat edllmtıttr. 

Bir kaç ıln ince ıaHte · 

mlae ıanderdlfl bir mektup-

da «Meılekt •e kanuni hak· 

kı olan üoreU» almak lıte 

dlll yolun.la kendlılni mil· 
dafaa edea hadlıe1e adı 

kar11an doktor dGn adlı1e1e 
da••t edilerek lfadeıl ahn· 

mııtır. 

Mücltlelwmumlllk .. Otla 
bu lfad~ler (lzerlnde tahkl · 
katı de•am ettirmektedir 

V az edeceil ılrket tmsaaınıa ıeklı 
Band11•• Ani Un Fabrıka11 Valimiz Bandır Bir moto•iklet 

Limited Şirketi 

(Sermayeıt: 90.COO T. Lıra11) madan geldi. bir bia "klet[e 
Dairede okunup aalatalan bu beyanname altındaki hn· Bir kaç 118 e••el Bandır· 

zalar ıah11 •e hnvı,etlerl malümam bulun•• •e (Burllbard çarpı1ıfı. ma •e Erdeie ıtden Valimiz T 
Gantenbaya ve ıüreklıı) ıtrkett namına 1alnız olarak ha· Recai Gireli dün avdet et- Hnae,ın oflu Necati Mll-
rekete ıalibtyetlı olduiu ilııık •e dairemizden taıdıklı mu· lilnı••etler caddeıladen mo-

mııttr . 
ka•ele bullıaaındaa anlaıılaa Valter Ftıter ile Yorıı Hıcı teıtldetle ıcçerken Umurbe, 
DlmltrlJadlılD elup bizzat yanımda koyduklarını t11dık u 11 L .. ,. h ı • • mahallealmden 18 yaılaruıda 
e.lertm. Bın dokua y6s otur dokuz yılı haziran ayının Jlr· . ıuırıı ıU up anı er IÇID Mebmedın~ bl•dlil bııtkletle 
m• altıncı pazarteaı 1 onü. I 1· il ıma h'Z Ja d ıtddet1e çarpıım•ıtır. 

Harç pulları daire Beyoilu Altıncı Notetl 8 ım D ' il n '· Her tktıl de yaralandıkla· 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
mf ı •e ıehlr p)lnıaın da 
ilk •e g6ze görGnir tatbt. 
katıaa baılanmıt ltulunuyor· 
du:Bu 11ralarcla bir f aaltye 
tla ıi:ıe ıor19ma11 bu ka 
claran yeter e6r6ldilinCl 
zaaaeUlrmekten zl1atle bütl
cHlnla darhlı dola,111 ile 
bir m6ddet ıonraya bırak· 

hiı akla Jakıa gelmektedir. 
Göaül bu mltidetln vok in· ............. 
İzmir ziraat mektebi ta

lebeleri. 
Btr mOddet ev•el mual

llmlertle birlikte Karacab•J 
bara ç!ftltflne baaat harman 
tatbikatı için giden lzmlr 
Burnova ziraat mektebi ıon 
11aıf talebeaı tiGn ıebrlmlze 
ıelmfılerclır . Talebeler aabab 
trenlle l:ımlre gltmtılerdlr. 

Maniıa muıllfmlerinden 
bir gurup şehrimize galecı~. 

aalarak BürhanlJenln ıüzel· 
leımealne ea b6yük yardım · 

lardan birini Jıpacak olan ltu 
ilk hay1rlı teıebbChü• Ay· 
.,alık Edremtd lıtlkametlnde 
gentı Te modern bir cadde 
açılma11 ile btr an ö11ce ıe· 
nuçlanma11nı lıt11or. Eıaaea 
bp it• yakın bir ıelecek 
meaeleat elarak bakmak ye. 
rinde bir a6rlt elur. 

Pehlivan ıüreşterı 
Halkevl - ldmanyurdu 

9 temmuada yapılacak 

pehll•a• ıüreılerl 

alıbaaıaa 1apııtı. lımall Kunter Maarif Vellllett, umumi I rıntlan tedavi edilmek ize· 

Ş · k f k l • ı · k6t6pbanelertn açıi ıp ka- re memleket laaatahanealoe Maalıa mualllmlerlnden 
ır e mu ave esı zey ı: 1 paDma ıaatlerly(e hafta tattı,c l 33 kttlhk bir ıurup çarıam · 

B f G 1 d B b d ı kaldmlmıılardar. ba ıünl ıehrlmlze gelecek · 

içi• b6yük bir sayretle ça
hımaktadarlar. Teklrdaih 
Hüıeyln pabltvanın baıpeh· 
ltvaDlık •• Kurdderell ke· 
merlerlnlD de tııhlr edtlcceil ı 

bu nadtr raıtlanır ıpor ı•· 

nil bütün BarbanlJe - Edre· 
mld- A JVahlı •e civarın.la 

ıtmdlden ıeatı bir alllı• 
toplaa111 bulunmıkteclır Eıkl 
baıpebltvan Kara 
Alinin muhitimizde ne ka· 
dar çok ıevıldlil dOtüallOr· 
ıe mGıabakalar1n uya•dara· 
caiı heJecana ıen olmıya· 
cıiı me1danda.lır. lulıar 

baıpehll•anlarından K.ıro 
Andlrlef ıle Şerif ve bura· 
luda Kara K.ayıı dı1e naDJ· 
lanmıı olan H61e7ln pehll· 
vanıD, Be7kfiyl6nüa Ye dl
ier meıhur pehltvaalar1n •• 
bunlar arasında MGliylm ıtbl 
bııpebhvanların ve lae111•· 
yarlaranın tıttrakl bu defald 
9 temmuz 80rhant1e siir•t· 
lerln• l:tü1Gk bir huıuıı1et 
•ermektedir . 

lr tara tan a ata a üyük Tüael anın a oturmakta lerl iaakkıada 1eal bir karar lerdır. 

iken balen lıvlçrede Ceuo•a ı~hrtade bulunan Ulrlh Gan ·. almııtır. ı· ( lr ayın. Komıu •lll1et1n ôiretmeD· 
tenbayn Te diler taraftan keza Galatada Buyük Tlnel 1 Temmuzdan ıttbar•• ı 

B 1 ı. f b ı. k f ::. eri ~ecaUbey 6iretmen ok · 
hanında oturan Valter Filler aruında berveçbl zir akdi tatbik edtlıcek olın bu yeal a 1••1 r ıa 1

• e• a aı.r ı d f d l •-ı 
dl - B L t V d il M I u un a mlıa tr e 1 ecea er, 

muka•ele olunmaıtur: karara g6re elektrik ıııiı bu ru eaıa ar aro u u -
1 

bir gün kaldıktan 100• 
1 - 1-Klnunuaanl -921 tarihli mukaTele ile tealı edilen lunaa yerlerde kütOphane· la ziraat mıntaka •iitebaa-

1 

ra Kütahya battı Qzerlnden 
ve 12-kln•Due••el . 927 tar•blt müzeyyel muka•elename ler ıabahleJID 10 daa 12 1e, ı ıaıhiına tayla edtlmlıttr . Hyahatlerloe devam edıcek · 
de eıaı muka•elentn 8 net maddeal muctblace Mıdam 6fleden ıora da 15 tıa 16ya aylarında k6t6phanelerln ta· ferdir. 
Frlda Ş•endener tıllraklnln nlhayet hulma11 Ozerlne tadil kadar açık kalacaktır. ulı cumarteıt ıODlerJ aaat Maarif müdtlrlüğQ , Maal· 
edilen te abirea ıüreklclao Kleyner ın vukuu nfab ha1e- Elektrlit olmıyao k6tüp · ll ten baılıyarak pazar gü· ıa muallımlerlnln, ıehrlmlzde 
bıle Burl&hard Gantenbayn ve tOreklu ıırkett Ulrib Gan- banelerde HaenlD muhtelif nü, dıier &Jlarda da pasar kaldıkları zamamı faydah bir 
baJD ve 'V alter Fiıter 1egine ıertk olarak devam ıde- menlmlerlae ıöre ıu aaat- tHI ıünlerl ıaat l 3 ten baı· ıektlde ıeçlrmelert fçio bir 
cektlr. lerde açık l:auluadurulacak- lamalr. ilzere ıalı ılnlerl ya· ıtrolram hızırlamııtır. 

2 -Şirketin mevzuu eaklılnln a1nı olmak Qzere ıtjor- lardır: Haziran •e •Jlul ay. pılacaktır. =======-====--====--== --== .......... 
ta müme11lllı11, keml•J•Dculuk, batar komlıerltfl •e buna larıada öileden e••el 10- Memurları üçten fazla ol · Japonya rı·yençeın de 
mümaaıl Ucari muameilttır . 12, iileden ıonra 15 _. 19, an kOtüpbaneler haftaaın 

3 - Şirket mevzuunu teıktl eden muamellttan ınite- ılktıırta, lklociteırın, Dlıan her ıünO açık bul•ndurula· 

Yellld olacak hukukunu tem la ZllDDIDda mit teri Ye &can- ve IDaJH ayJar1nda ôileden cak tır ' y alDIS cumarteti öi· nete r ya p m 1 ş ?. 
talarındaa rehin, teminat •e ipotek alabilecektir. evvel 9 - 13, öfleden ıon - leden ıoarala11 ve pazar ıün · 

4-Ştrketln muamelltı ve kendlılnln temıll ettlll dıfer ra 14 - 18, ilk ilin un •• lerf en az lklıer memurla 
ıtrketlerl ilzam tçln .Şibekidan Ufrlb Gantenba1n ve Möı mart aylarında ôileden ey· bir bademe kütüphane dı . 
,a Valter Fııter müfterlten imzaya ve akde mezundurlar. vel 9 - 12, 6ileden ıoara rektörlerinin tertip edecek · 

5 - U trth Gantenbayn tle Fteter araııada huıulİ ıurette J 3 - 17 · Jerl bir ııra dıbıltnde 06 

-------------
Hapsı~i len bu İngiliz yıpılan muameleyi anlat11or. 
Franıızc Parlı · Sotr ga.. dlrdller. 

seteatnln l.:ondra daimi mu· Çıkarken de Japon jao· mGnaklt tıhu mukavele de tekn edtlen haziran 934 tıuthlı Temmuz, aiuıtoı, eylul betcl kalacaklardar. ------ hablrl yazıyor: darmaları •e Çın poh•10' 
Ulllfname mucibince temettüatlo J6zde 20 ıl Ulrıh Gan· imza 1ah11 •e bihlyeU yukarıda ıılm ve adresleri yazılı 
tenbaJo •e yüzde 80 ıl ılrkeU fillen idare eden Valter Fıı. ıahttlerln ifade •• taıcllklerlnden anlııılan Bay V&lter Fıı 
ter tarafından alıoma11na de•am edilecektir . terin olup bizzat yanımda koyduiunu taadik ederim. 

6 - Şürekadan her biri ıtrkette temettOat •e me•du- Btn dokuz yQ:ı otuz aekfz yıla temmuz ayının yirminci 
atıl• mahıubu icra edilmek (izere Hne zarfında aıehu · çarıamba ıGaG . 
zatta bulunabilir. 

1 - Şirketin müddeu eaaı muka•elenln aynı yanı 
30 • kinuaue••el · 945 tar ıhlne kadar olacaiı aıbı mer
kez i tlrket yine lıtanbulda bulunacaktır . 

8 - lıbu ınukavoleoamenlo tatbtk •e tefalrJndan mü. 
tevelllt her tQrll thtlllfat taraflarca mOntebıp bi rer ha. 
keme ve ittifak edemlyeceklerl noktanın halh için lçOncü 
bir hakemin fntthablle teıekkül edecek heyeti baklmtyeye 
teYdU makarrerdh-. Bunların ittifak veya ekseriyetle •e· 
receklerl kararlar ta rafeyn \ Çin vaclbül ıtttba olacaktır. 

Jıbu mukaYelenamenln bir nüıh111 Jatanbulda •e hfr 
nüıba11 Cenovada lmH 'edılm tıtır . 

20 
Pul 

Temmuz - 1938 
imza: 

Valter Fıater 

Dairede okunup anlat.lan bu ılrket muluYeleıl zeyli 
alhndakl tmza 111h11 ve hihlyellol tanıdıfımız Valter Fıı
terlo olup yanımızda koyduiuoa ıahadet ~deriz 

Ş ll hadet ve tarif eden!er: 
Galatada Bıll(l r h moda bl rJncı . katta mukim avukat 

Jak Hatem. Ve aynı yezıhanedea katip Faık Erman. 
20 · Temmuz - 1938 

imzalar : J.ık Hatem, Fatk. 
Bin dokuz yQz .ekiz yıla temmuz aymın ylrmhıcl çar. 

ıamba ıOnii tarihli bu ıtrket makavelHl zeyli a1tıadakl 

20· Temmuz· 1938 
Reaml mühür 

T. C. 
Be1oilu altıncı noteri: lımatl Kunter 

Bu m11kavelenlo &kitlerinden olup Cenevrede 26 tem· 
muJı 938 tarihinde imza edip bütün harici meraalmt ta
mamladıktan ıonra datremdea 9 ajuıtoı-938 tartb ve 6J72 
HJI ile taadtklt btr ıuretl alınan mukavele ıuretlntn yalnz 
taıdlk k111mlarının örnefldlr. 

Huzurumda konan 
tmzaeı taadık olunur. 

Cenevre 26-temmuz 93 8 
imza: Y. Cantenbayn 

ıullarıdakl Ulrf h Gantenba,noın 

Cenevre 26 temmuz - 938 
imza: Not r M. Reifuı 

MGhftr: Noter Mauel Relfuı Cenevre 
Noter Mauel Reifuıun yukarıya mevzu lmz111 taedlk 

• iç in görül müıttıt. 
26-Tem muz 938 

Kançlar1a namına daire tefi imza Alber Perro. Ce 
nevre hükümell Kançlluyalığının yukarıya mevzu mühür 
ve lmzuı Ctioevre T6rktye kobıo1oıluğuna tHdtk olu 
nur. 

27 - Temmuz · 938 imza: Haalp O. Tan. Müh6r Tür
k ly Cumhuriyeti Cenevre konıoloıluau. 

No: 2354. Balya mevzu mühür T. C . Cenevre konıo 
(Sonu üçüacil ıa,fada) 

f e· «Tlyençln ablukuı aynı karıı ı6ıtermtı olduiulll 
/ ıtddetle ue-vam etlıı ektedir . aa muamele,ı affettıııo> 
1 Mlıter Çemberliyn1D dün · hakkında mecburen bir ıı•· 
I · kü ıöalerl de Unk Şıkta iıt tm:ıalattılar . l 

1 

,. 
btç bir detıııkltk huıale ıe BQUln Çtnde mOthtı bit 

B d•'' tlrmemııttr. u ıabah yine allıs aleyhtarlıiı propal•0 -· 

lngtlızler ıoyularak Ozerlerl•de' l kt d J larıP lı0 yapı ma a ır apon • 
Çın paraeı aranmııtır. t ı - it d 1 bu b• ro u a ın a yapı an 11 
1 Btr kaç aüaden bert J npon- k l d k t bllke 
ı re et er Çta e ço • 
ar tarafından hapaedılmekte b k J•Po" 

olan Mııter Jorj Smtt b" lr a lı yaratmııtar . 1ııt• 
aabab aerbeıt bırakılmııhr. tayarelerl de bu hare 1,,, 
Mlıte r Jorj ıunları aalat- ltUrak etmekte ve ıehlr el•'' 

maktadır: beyannameler atOJakt• ,,, 

- M .. balli h Bu beyannamelerde 
- aplıhanede cQmle ıunlar yazıhdar: , 

bir b&cre1e kapatddım . Tam 110p• 
yirmi dart aaat bt r lokma J aponya, lug ı ltere dlf ot•' 

ekmek vermediler. Yatacak ratorluiuntıı harap e p•'' 
Bu gQn loglltere IOJ ,~ 

yer yoktu. Bu uzlyet kar
flllDda hareketlerini ııddetle 
proteato ettim Hunun üzeri 
ne berıt b f ka bir höcreye 

naldettller. Dıııuıdan yiye· 
cek a lmam iç in mlhaade et · 
tıler . Aacak bu m6ddet zar 
fında yalo ı z Ç tnhlere afd J l· 
y~ceklerdın ••hn almama 
müıaade ediyorlardı . İki ıüo 
ıon ra AvrupahlarR ald yiye· 
ceklerdea alabıleeeflmJ bil · 

t eto> 
torluğu artık ınblt• ,o~ 
6zeredfr. Çember1AY0 1' 

or>11 
kuvvetli olan Jıp ,~,· 
k a rıı koymata t~febbO• 
memektedlr. 1,,tı 

J ponlarao logtlfs ıı gıb1 

de Itır• ,,. 
tarlıfı propajaD 

1 
,,.. 

ıerek lngtllz ıaattr•ç;., ıoP; 
takalarına , aerekıe "' , 

ı uzl•'1 Jıt rak arına taarr lıl'" 
ıün btraz daha artOJ• 



1 TEMMUZ 1939 

(Baıtarafı ikinci Hyfatia) 
loılulunun olmakla tasdik kılındı . 

4 · Ağuıtoı · 1938 
imza: K. inhan 

MClblr: T C. lıtanbul Umuru Hukukiye Müdurlüfü, 
J••mlye numarası: 6304 

Bu tercüme Molz tarafından ibra olunan ve btr ıureU 
dairede alıkoaularak mlbrlzlae iade edilen Franıızcuına 

mutabık olduiu taadtk olunur. 
6 · Afuıtoı · 1938 

Resmi mlhüı: T. C. Beyollu altıncı noteri: lımatl Kun 
.. r, imza 1. ı\. unter. 

Bu örnek dairemde saklı 20· temmuz 938 tarJh 9e 5868 
ıayılı muka•ele ile keza dairemde aaldı 6- ıfuıtoı-938 ta 
rıh •e 630 sayılı tercümenin tasdik luımıadalıı yazılara 
uyıua oldulunu tudlk ederim Bıa dokuz yilz otuz ıe· 
kız yıh eylftl ayının Hklzlncl perıembe ıilnü. 

8 - Eyl6l - 938 
Noter mtıhGr ve imzası 

Bir taraftan Galatada BüyQk T6nel hanında oturmakta 
iken balen lnlçrede Cenova ıebrlnde bulunan Ulrih Ga•· 
tenbay• •• diler taraftan keza Galatada Bü,ok Tlnel 
laanında oturan V al ter Ftıter ara11nda ls~neçhl zir akdi 
•uka•ele olanmuıtur. 

Macide : 4 - Şirketin muamelltı •e keadlılnln temıll 

•ttlil dll•r ıtrketlerı ıJzem için ıOrtl.adan Ulrıb Gınten
laay• ••Ya M6ıy6 Valter Flıter münferiden lmtlzaya •e 
akde mezundurlar· 

Reıml milhlr: T. C. Beyoilu Altıacı Noteri lımall 
Kunter lmu: 1. Kunter. 

Bu ôrnek dairede aaklı 20 temnıuz . 938 tarih ve 
5868 ıayılı muka•ele ile keza dairemde Hkh 6 ağuıtoı 
938 tarib ve 630 sayılı tercGmenln taıdlk kısmındaki ya• 
zılılara uygun oldufunu taadtk ederim. Bln dokuz yüz 
otuz ıeklz 1111 eyldl ayının aeklzlacl perıembe ıünQ. 

8 - E1ldl - 938 
Noter mGhür ve lmzuı 

Şirketin mukavelenamesi tadili 
Madde: 2 - Şirketin menuu: Eıklılnln aynı olmak 

Clzere Slforta milme11llllilnl komlıyonculuk hasar koml
•erllil •e buna milmaall ticari muamelattır. A:yrıca doi· 
rudan dofru1a veya baıkılartle tl'tllll edecefl Lımtted 

flrketlne tıttrak ıuretlle deilrmeacılık ıılerl yapabilecektir. 
!l.eıml MGhQr: T. C. Beyoilu altıncı Noteri 

lımaal Kunter imza l Kunter 
Bu örnek dalreılnde saklı 11 - 4 · 938 tarih ve 2563 

•ayılı imzalı nnıhaya UJIUD oldufu•u taadık ederim. Bin 
dokuz yQz otuz dokuz yılı NIHD a11aın yirminci perıem
aGaü Noter 

Mühür •e imza 

Bandlfma ffsri Un Fabrikası Limited 
şirketi mukavelenamesidir; 

Şirketin teılıl: 
A..ıalıda imza aablplerl: 
1 - Burkhard Gaatenbayn ve Şürekln ıırkett. Galata 

BGyQk TOnel Hao 3 nc(i katta. 
2 - Yorıl Hacı Dlmttrlyadlı, Galata Abıt Han No 29 

Aralarında rıbu mukavelenamealn •e t!caret kanunu ah
lc&aııaa tevfikan berveçbl iti ıeralt dalrealade bir mıhdut 
llleıultyetlı Ltmtted ıtrketl t~ıktl olunmuıtur 

Madde 1 - Şırketın unvanı: o:Bandırma Aui Uo Fab· 
tllca11 Limited Şirketi» dlr. 

Madde 2 - Şirketin me'ke-zl: Bandırmada, Saatçiler 
Cttldeat No. 12 dedir. Ve lstaabulda Abıt Han No. 29 da 
ttıbeıı •ardır. Tlrldye dahilinde baıkaca ıubeler açabilir, 
a .. takdirde Ticaret Vekaletine malftmat •ertlecekur. 

Madde 3 - Şirketin maksadı: Bandırmada kain Asri 
\JQ Fabrika11 un Yanını hatz deflrment tıletmek ve deflr · 
~•ııcılılc tılerlle tıtııalden ibarettir. 

Madde 4 - Şirketin ıermayeal 90 000 liradan ibaret 
olı.ap: 49.500 hra11 ŞGrekldaa Burkhard Gaııtenbayn •e Ş(l. 
~•k&11 ıtrketlnln sahtp bulundutu ve ticaret odaa nca yOz 

4~a ltra takdir edllmlt olan deilrmen teılaatıcın tamamını 
.5QO liraya h areo ve tıbu aermaye hl11eılol teıkıl tçln 

~)nen konmuıtur Ye 40 St10 lıruı Yorıı Hacı Dlmltrlyadtı 
''llfındtn konulma11 taahhüd edllmlıttr. 

Şcırelrldan mumalleybln lılmlerl htzalarınde gchtertlen 
~•blllliln tedlyeılnl taahhGd ve bunlardan Burkbard Gan. 
,~'lbayo •e Şürekl11 tlrketl berveçhl maruz blHeılne fHbet 

•a •ermayenln tamamını aynen vaz eylemlttlr. 
·~le liııaedaran adedi beti ttca-.üz etmedlil müddetce btı
~ tin ahara devr •e füruhtu tiirekinın ıttıfalılarlle vefat .. ,, 
il re ıt~l ıuretle ht11eclaran adedi beıl tecavüz eyle.il-
~ t,kdıufe ıermayenln üç rubunu temıll eden ıOrekloın 
t~~•afalcattle aermayenln tezytdt cafsdfr. Bu takdirde til 
~I l •eya halefleri bltaelerl nlıbetıacle 1enl ht11elere ıa-
~ olur ve bedellerlntn tenlyHlal taabbOt ederler 

d lteıa aynı ıuretle ve Ticaret Kanununun 506 ıncı mad
):•ı-.delcı mık tardan aı•i• düımemek tartı le tlrket aerma · 

'1" 1Q tenldılne karar •erile bilir 
1 Şırekl e huı ıallıeJe kartı dahi, aocak aahlbl olduk· 
'tı htaıelere 'tekahül eden mebaUi olıbettnde m~suldürler. 

ı <:ler '- lue teoklıl ıermaye dolaylıllc va 
"I e11; tezyit •e ıere , t b 
~ı ol,c,&c mukarrerat •• tadılltın telremmB Q "" mu e er 
,._~'•• için bu mukarreratı tttibas eden heyeti umumiye 
l,~'ltı •eıaıkı aalre Ticaret Vellaletlne tndt ve lazım ge· 

1 ~1._ ve muvafakat lıttbııal olunacaktır. 
t.l,dde 5 _ Şüreklnın bhHlerls-1 •Cibeyyln veaatk 

TORK:DILI 

nama muharrer olacalltır . ŞOreki bı11el.rlnl nrmayel ıır
kelln l&akal liç ruhunu temıll eden ıürekiaın muvr.faka 
tlle drğer ıeriklerloe •ey11 ahara devr ve f 6ruht edebilir. 
lıbu den ve füruht keyflyett, ht11elerl mübeyyln veaal 
kın zabrana keyfiyeti den •e füruhtun derci ve defteri 
mubıuıuna kayt ve llakal üç rubu ıermayeyl temıll eden 
türeklnın muvafakatleri haııl oldutuou mübeyyto tlrket 
mGdürlulnln ıerb ve tmzalarlle telıemmGl eder. 

Ber mln•all muharru h ı 11elue tesehup edenler yeya 
haleftyet tarlktle ellerinde tlrket hr11ell bulunanlar aynen 
•e bili lıaydOıart ltbu muka•ele ehl<amını kabul etmıı ad 
olunurlar . 

Madde 6 - Htaaelerln ıtrkete tevdi otunmamıı luımı 
ıerek birinci hl11edarlardan •e gerek mnkur hl11elerl 
denen tekabQl edenlerden vualr ıuretle ve bıleflyet ta
rlklle ıahlp olanlardan talep olunabılır. Ancak bt11ealnl 
den etmlt olan ht11edar tarihi devirden iki ıene ıonra bu 
meıultyetten kurtulur. Sermayesi ıtrketcc tayin olunan 
mlddet zarfında tediye etmeyen ıerlke yeniden bir 
müddet tayin edilerek yine tedlyat vuku bulma
dıfı takdirde ılrketten alikaaının kat edılecellne dair teb · 
liiatta bulunabilir Bu vade llakal bir ay olacaktır lıbu 
vadenin hitamında taabbüdünG ifa etmlyen ıerlkin bl11eal 
•e o zamana kadar vuku bulmuı olan tedlyatı ıtrket men
faatine kayt olunablltr. 

Bu buıuı dlier ıertke tahriren teblli olunmak ilzam 
dar. Her ne ıuretle oluna olıun ıGrekldaa blrlıloln ••z 
etmlt olduiu ıermayenln latthıaline lmkln bHıl olmadıiı 
ve zarureti kanuniye ve tOccarlye bulunduiu takdirde mü· 
tebakl ıermayeyl dlier ıerılderln nlıbet dairesinde tediye 
ederek hl11elere Hhlp olmaları IAzımdır. 

Madde 7 - Mukarreratta her ıerlkln adedi hluealne 
göre reyi vardır. Anoak bir ht11edar umum hlıeler mlkta• 
neın ıülüıüoden fazla reye malik olamaz itayı reye •e
kllet l~lo mezuniyeti tahrirlye J&zımdır . 

Madde 8 - HıHeler tlrket nazarında tuezzl ka .. ul et · 
mez. Şirket her hl11e için btr ıahlp tanır. Aa('ak in ıibt 
bir ıuretle bir hlaae müteaddıt alikadarları araaıada 1•1· 

rl kabili talulm kaldığı ıurette bunlar haklarını mOıtere 
ken lıtlmal ederler, müıterek alakadarların müme11tl ve
ya vektllerl olmadılı takdirde ıtrkelln muamelitı vele-. "I 
bunlardan yalnız birlılne karıı bile olıa cümleal hakkında 
muteberdir. 

Madde 9 - Şirketin temılll ve umuru ldareıl: 
Şirketin umur •e muame(6.tıaı ıü;eki adedi beıt l4!ca · 

•Üz etmedlil takdirde tClrekinın ıtUfakıle ve hca•Oz et 
ttil takdirde aermayel tlrkeUo liakal Gç rubuDu temıll 

edeo t6rekinın muvafakatlle tayin edilecek bir •eya mQ
teaddıt müdlran tarafından da idare edilir. 

MQdlran bt11edarandan veya hariçten intihap ve tayin 
olunabilir. 

Şirketin üç ıeneltk 1Düddett için tlrket m6d6rlyett ıü
rekadaa Burkhard Ganteobayn ve 16reki11 ıırkeU namına 
vazı lmzay• mezun Bay Pfıeter ve Hact Dtmltrlyadlı tir 
ket mildiiril olarak tayin edılmtıttr. Bınaenale1h mumal
leyhlm, müçtemlan umur ve muamelita ıtrketl ted•lr tir• 
ket namına muka•ellt •e taahddüdıta HZI imza Ye ahzu 
kabz ve ıulh •• ıbra ve huzuru mallaklmde flrketl 
blzaat veya btlvaaıta olıuretle temıll huıuı 

larında sallhlyet ve mezuniyeti temmeyl haizdir 

Şirketin hukuk .,., vezaıft ılrketın unvanlle vazı imza 
eden miidürün teahbüdatıle taayyün eder. TaahbüdQ va· 
klln ıırket nam •e heıabına yapıldıfınıa taarıh edilip edll
memeal müsavidir. 

MOdürlerJn lıml ve aalablyetlerl gazetelerle ilin edilir. 
Müdürlerin keyfiyeti tayininin veya ıal&hlyetlerlnln hi

tama erd•fınde ılcll ticarete kaydı lazımdır. 
Mühftrlert• merkezi ıtrketten gaybubeti takdirinde 

kendi mesultyetl tahtında olmak 6zere diğer bir ktmıeyl 

vekil ta yln edebilirler. 

Madde 10 - Şırket mGdürlerl ıürekidan olduklara 
müddetce reye tıttrak etmemek üzere 9 ncu maddede mu· 
ayyen ittifak vefa ekıerlyetle lodel icap tebdıl olunabilir · 
ler. Şirket mOdürlerlnfn azl ve tebdil l.tıfaıı ve vefatı ıtbl 
ahvalde ıüreki derbrıl içtima ederek ittihazı mukarrere 
ederler 

Madde 11 - Şırket miidürlerl vazifelerinin devamı 
müddetince ııbu ıtrlcetln mevzu~e gerek dofrudan dol· 

ruya •e gerek dolaylıtle taallük eden memur •e buıuaatla 
ayrıca ııhaen lttlıal edemezler. Şürekadan Hacı Dtmıtrı 

yadlı tlrketln deflrmenlnde Cfoı ve •auf ttJbarde tatıhıal 
edllemlyen ve keza deilrmenln azami kuvveı lıtıhaaltye1f
nln temin edebtleceil b4t8n lıUbaalatın ancak tamamen 
lstıhllkını temin ettikten ıonra kendi heıabına ayrıca un 
ticareti yapabilir. Herhalde Şllrelıı:A diğer ıalul •ılerle ve 
mevzuu tlrketc aılrmeyeo tıcarot muamcllttJe fttlıal ede· 

blllrJer 
Madde J 2 - MftdOr olmıyao dlfer ŞOrelıa dtledıklerl 

zaman bizzat veya bılveklle evrak ve defatlrl ılrkete teJktk tlej 
umur ve muamelltı tlrkete lttıli edeblllrler. 

Ancftk bunların umuru ıtrkete müdahaf e etmelerJ ıu
rett katlyede memnudur. 

Madde 13 - Hl11ederao reylerini tahriren •erirler. 
lttıhazı karıır fç!n he,etl umuml1enlo içtimaı mutlaka 

lazımdır. Mukarrerat Şürf!kioın tçtlmaıle haııl olan heyet· 
te itti z edlleceil gibi muhabere ıle de lıUhıal o1unabl · 
hr; bu ıon ıektlde flrket mGdürlert meuuu 

SA.lPA ı 1 

b b h 
•a muta1a 9ver kararı taahbütl6 

a ı uıuıu veı 

k ı •-•d btr blrlıfne teblf i •• onlar reylerini 
me tup a ıüre• an L b ı 

d 1 şnrekldan merkezi ıtraette u u-
tahrlren iblağ e er er. 8 ta rada bulunanlar JS 

l ıhı t bll"den ttıbaren , f 
nan ar tar e • • d 

d bulunanlar 20 gun zarfın a cevap 
ve memallkl ecnebiye 1 b h teklifi kabul etmff 

d l kdlrde mevzuu a ı 
verme lk eri ta tle oluna olıun ıtırekl-

.ıd 1 1 Ancak her ne ıure 
ao;ı o unur ·~· ttı''I takdirde hl11edaraD heyeti 

d d 1 ı teca 9ÜZ e " nın a e 1 ylrm Y Şı ketlerde cari ola• meraalm Anonim r 
umumlyeıl içtimaı bldl 

d k iyeye ti r. 
ve kuyu u anun 1 ealo lçUmıı nihayet on bet 

kd d b yeti umum Y 
Bu ta lr e e t y kaletlne ihbar oluaacak •e 

'-d b 1 eD Tfcare e h gün a" em ta r r lan ııttdaoameye içtima edecek eyetl 
bunu mutazammın ° _ ıbzar edllmlı olan mecllıl 

.:ili ek uzere 
umumlyeye arz e m 1 nelik btlançonun b rer ıuretl 
idare ve mürakıp rapor ara kıe aerek ldi •• ıerek fn· 

t edllece ve • 
muıaddakalara r•P 1 d Ticaret V ekllett tarafından 

umlJ• er e k 
kelade heyeti um ı. lıer 11fatlle buır bulunaca -

b mur aoı:D l 
tayin edilen lr me ' 

1 1 tecuOz etıln etmesin mec lıl 
tir. Şürekanın adedi ylrm 1

1 
•neUk bllinçodan ve heyeti 

orlarl • 1 h idare ve miiraklp rap d beJeU mezk\irede HJr 
lerla eo ve ı -umumiye zabıtname 

1 1 90 miktarı hl11• erini mu. 
eıamlı D 

bulunan ht11edaraoıD dd k tkııer aüıba11 heyeti umuml-
beyyln cetvelden mu•• da ıbaJet bir ay zarfıatla Tlca· 

Qaün en a 
yenin ıoo içtim• 1 lacektlr. 
ret V ekiletıne ıönderl t teecll ve kı yda mallıuı ol. 

Madde 14 - M11karrer•d ıafterl tutulur. Bu deftere lra· 
k rrerat e f d ı mak üzere bir mll • 1 J ı6reki tara ın •• mıı:a 

1 derç v• ı r 1 
rarlar tarih ııratl e f kat tahriren rey ••Hn t • 

1 mı1•0 ve a J f olunur. Hazır bu UD b ledakl moddet., .. , ın-
larınıD ve a d 

rehioın tahriri ce9aP k 1 •akil llabul etmlı a 
dolayı arar 1 

da •ermedıklerınden f d 1andertlen mektup arıD 
dl 0 tara ın an 

olunan ıGrekl mü ra 
tar1hlert kayt olunur. k l nam• ye Ticaret kanunu· 

Madde 15 - fıbu mu :~; •takdirde, liakal a11ıf Hr· 
nuoda akılne ıarahat olm• 

1 
•zakere edilen lluıuı le

mayeJI temıll eden ıüreklnın :u Akıl takdirde mukar· 
hine karar verıotı olm••• l&zım "· 

rerat keenlem1ekOndur. üdtrannı ılrket tarafından 
... karreratıa m 1 l 

Madde 16 - ınU ddak asıl veJa bu laa a-
0 ferıdıo muıa B 1 

müçtemlao veya m 0 

0 
aluılar• yertlebtllr. • aaı veya 

11 ıürekaya veya liçOacd 1 h r aevl muamelltt• muteber-
b klua a • 

bulaıalar ıtrket • 
dır. 

Madde 
Odirlerl veya onlardan yalaıa 

17 - ŞtrketlD ~dl de bı11adann daveti• lltl-
dOklerl taa r h G 

btrlıi lüzum ıör 
1 

muvafık ıörclüklerl uaı11u m • 
afll iç o 

hazını ıtrket m•D t ettirebilirler. 
k b k rar• rap ı h lıa· 

:aa ere •e lr • trket ıermayeıtolo a11fıaın z yaı a 
Madde 18 - Ş dlrler bluedarlar heyetini .fa •ete mec· 

de mGdür veya mO ırketla tlenmına veya fe1la •eya ta•· 
burdur. Hı11edar•D f 

1 btllr er. 
ftyealne karar ytr~ hesabiye ve defatir: 

Seneı 1 malıyeıl kAnanuaanl ı,-
şırketlo ıen•Y b 

Madde 19 - Un ıonuncu ıGnO hitam u· 
l k&aunuene k l 

ttduıodan bed 1 e 
0 

t a olarak ıırketln ıuretl at -
11 ID 1 HD l 

lur . Fakat tik ıene 
1 

l9l9 ıenHi lıanunue•ve lain ıo-
1- tarthl 1 e k 

yede teıekkO u deki mOddetl ıamtl olaca hr. 
nuncu gGnü beyola ırketln muamellh beıablyeıl için m••· 

Madde 2a - : defteri ye yevmiye defteri •e kepya 
cudat ve mQnz•• f tutulacak ve muamelltı tlcarlye
def teri na mile Oç de tber abz etti il mektuplar •e telıraf · 

ce9• en 
ye dair reaen ye t zammın evrak muntazaman mu· 
namelerle tedıyatı ~::.~iri mezk(kre uıule• notere taıdlk 
hafaza edilecektir. 

ettlrlleeektır . fi temettGft •uku bulaa her 
Şirketin •• ' b 

Madde 21 - kalan miktardan 1 aret· 
tlındeo eonra l L 

nevi maaarlfta tenı l nzde 10 ihtiyat ayrı dıataa 
ne eYVe a Y d 1 Ur. Bundan her ıe blHelerln cOmleılne be e 1 taa· 

ıonra bakıyeıl blll lıttınal de• birinci bl11el temetlil ola· 
e azer n 

vlJe edtlmlt ıerm•J 

rak tenlJ• edilir. miktarın te•klf ve hl11ed11ana tavzif, 
Mütebaki kalen memurin ve mCbtabdemln• lk· 

bir kıımıoın J. k l 
tenmlyeıl ve &b• huıuıat ıermayenla aa a 

1 k tahılıl 1 f ramiye o ara 1 den 1oraklnın muva •-
- b temıl • l 
uç ru unu J Ş kadar ki ma1arıfı fevklade •• ıayr 
katile bal edl ır. u l k ' 1 n ihtiyat akçuloln mllıta-

lb karıılık tutu aca o a 
me uzaya f üıavl miktara balfl oltluk-
rı tlrket ıermıyealntn Dil ına m 

k eıl ifraz olunamıyıcaktır. 
ta ihtiyaç • ç b 11~ 'd•lrtan •••r•, 

in nıdına • • r.• 

1 
ihtiyaç akçeıl ıermayen b U nıeskOred•• •ı•l1 

ondan .. ,fıy.t fcraıll• mUıtars ;~• t e fcrunıa mlb•t•r•t 
düterae tekrar temetUlattandtelııvl t ü:ekioın yasını taahhihl 

Z • ye a:ı,aa a f 
olacaktır. arar t emek ozere bl11elere 16re 
etti ki eri aermayeyl teca vCh: • m 

taluım edtltr. H d dan blJ biri -.eya halefleri her 
dd 2ı _ ıue aran 

Ma e ti oluna o•ıun bl11elerlndea veya meoa-
b ve ~ure e l k oc ıe ep 1 k t aleyhine tkamel da••· emva 1 ıtr eti 

fUoden dolayı f r e k 
l Hı11edaraa ŞOrekl he1etınla mu arrera-

haclz edemez er· 
tanı kabule mecburdurlar. 

Ma~de 23-Şlrketln mBddetı:TeıekkOlü Ticaret Veke-
letınce ıuretl katlyede taadtk Ye ıfclllı ticarette teaell •• 
ilan edlldlft tarihten utbaren üç aenedlr. 

MOddeUn hitamında veya daha evnld~n feıh •e in· 
flıahıoda ıtrketln tuftyealne müdürler memurdur. Muma· 
ll~ybler emri taaftyede aafiblydl tamme,ı batz olarak 
mOıtereken hareket •e emval ve ~IJ•Jı tir keti t · c ı ı ! 1 

(LOtfen ıayf ayı t••lrl•la) 
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IAYPA ı 4 TOltKDILI 

nuounun toafıyeye dair ahkamı datreelnde nakte tah•ll •e 
matlubatı tabııl •e Ye düyun Ye taalahüdah ıtrketı tediye , 
ederler. 

Balıkesir C. 
i\ılüddt~iıııııtııniliğindcıı: 

Taıflye memuru olan m6dGrler, ıatr ıürekioın mu'f'a · 
fakattle t lrket mevcudunun heyeti umumlyeılle baıka ıah
at, m:addi Yera mtnevf1eye den edebtlırler. 

Umur •• muamelatı ıtrketln taaflyeılnden bakaye ka-
4laa miktar, hl11elerl nlıltettnde Şibeklye te•zl olunur. 

Madde 24 ŞOırelrldan birinin •ef ah veya ıfli11 vuku un 
da ıtrket müafeath olma:ıı . 0Jfer ht11edarlllr beynlade lıbu 
•uka•elenamede mukarrer mtlldet için •e aynı ıeralt bı
hekkın .leva• ederler. 

Madde25 - Şirket umuruna m6teferrf her mraa ilde tıbu 
mukınele ahklm1 •• abklmı llafıye m6oderlç olma• 
tlıfı takdirde ticaret lıı•unuaua eerabat ve dellletlle amel 
ol•aur. 

Madde 26 - Aluıae aarahat olmıJaD husuıatta tıbu 
m•ka•eleaamenla tadıh adoclı ıDrekl beti ttcavOz eyle· 
•etlıtl takdlrda tekmil ıerılrlerln lttıfaklle ye teca•lz et. 
ttfl talr41rde sermayenin iç ruhunu temıll eden türe ki · 
nın •uvafakaUle icra elunabllır. 

Madde 27 - Adedi tlrelll yirmiyi tecavOz ettll tak. 
dlrde Anonim Şirketler balılrındald ahlılma te•ftkan bir 
veya m6teaddtt mlraklp tayin eadecektır 

Madde 28 - lıbu Şırket Ticaret Vekalelln'D taadtkı 
Ye ılcllll ticarette teıcll Ye tllnından ıonr• ıureU katıyete 
teıekkOıl etmlı ad oluDacaktır. lıbu mukavelede icra edt. 
IHelr her ne•I tadllltın tekemmOli Tıcaret Velralettal• 
taıdtklne ••bestedir. 

Madde 29 - lıllu Şırket Ticaret Vekaletinin tudıkln 
41en Ye Sıcıllı Tıcarete lHcll tllnından ıonra ıuretl kati · 
yeden teıekk6l etmlı addolunacalr •e 1 7-939 tarihinde 
it• lt11\anacakt1r. Şayet tıbu muameleat teeh6r edecek 
olursa ıuretl kattyede teıekkll tarihimden itibaren 15 gün 
ıonra lıe baılanacalıtar . Jıbu muka•el~namede rcra edde 
cek her aevl tadl lltıa tekımmüll Ticaret Velıiletlaln tu· 
.llklne •abeıtedır. 

Madde 30 - Ttcaret Kanununun ıuretl tatltlkl hak. 
lınadald kanunun en lç0nc6 madde.ine tevfikan Tıca -
ret Vekileıtt Şirket 6Hrlnde mürakebe •• ltizum g6rdiik · 
ce hl11edaran heyeti umumlyelerlnl dayat, kaauaa ve tıbu 
eıaa muka•elename ahklmına mutaylr hareket •ukuu 
takdirinde feıbt ı•rket hakkında tkamel da•• hal.kını ha
izdir. 

Madde 3 l - Şırketla feshi taa•lyed Ticaret Ka•unu. 
aua 451, 452, 456, 457 Ye 458 inci maddeleri h6k6aale· 
rlne ılre yapılacak Ye 457 inci maddeye te-.flkan tanslm 
olu•acalı ntbıl Ye kati btflnçoaun m•aaddak bir ıuretl 
Ticaret V elrlletlne 16nderllecelıtlr. 

Madde 32 - Şirketi• ~tlumum memur •e müıtab 
tlemlerl T6rlderdea olacak bazı mlteha1111lar Ticaret Ve 
lriletlnln müaaa.lealle lıtıhda• edllecelrtlr. 

Madde 33 - Her mali ıenenln nihayetinde tanzl1n Ye 
hl11edarlar heyeti u•umlJHlade taıd ık olunacak btliaço, 
klr •e zarar laeupları fle ıdue heyeti raporlarımn ve ılr
lretçe çalııtmlan memur Ye mlıtahdemlerln lılm, tabıtyet, 
miktarı maaılarını g6aterlr cet.ellerin uıulen pullu ve taı
dtldı lklıer kopya11 mali senenin hitamından itibaren en 
ıeç Itır ay l~lade Ticaret Vel&i.letlae ıöndertlecektır. 

Madde 34 - Şirket Hrmeyeıtaln tn.llrllmesl hakkında
ki kararlar Ticaret lıa11uaunun 396 ıacı maddeılne ılre 
tekemmal ettlrlllr. 

Bandırma Aerl Un Fabrlkaeı Limited Şirketinin otuz 
dört maddeden ibaret bu eaaı muka•elenameal mu•afık 
g6rülmGı olmakla Ttcaret kanununun 505 inci ntaddeelne 
ta•flkan taadtk kılındı. Ticaret Vekili N. 

imza 
Damıa kanun•nu• 26 ncı maddeıl delileUyle 12 ••cl 

maddHlae te•f ikan fıtlfaıı lazım gelen binde tkı nlıbt re
ılm Vekllette .. klı eıaı •uka•elenameye (180) 1Gz 
Hluenllralık pul yapııtmlmak ıuretlyle tahıll edtlmlıtlr 

, lıhkısir ticaret rı sanayi odas1n~ın: 
Balıkeılr Ytliyetl merkezi- ittihaz ederek 934 yılından 

aln Eie mahallt'ılnde Çailı
lı ıekaiıada ( 16) numaralı 
hanede oturan Ttlrklye Cum 
hurlyeU tabaaaından olup 
Bandırma caddeelade de•lr· 
eller içindeki (44) au•arah 
clikklns tkametıllu ticari 

bert araba maranıozlufu 

•e demlrctldı aaaatlle ııtıgal 
ettıklerlnt beyan ellen Meh

met oilu lbrahlm FııkıraD, 

Haean oflu Alı Dununun 

un•••• tfcaretl bu kere 

16 Tem muz - 1939 tarlhiodeD 31 - K. Ev...el · 1939 
tarihine ~adar alınacak 169 glnlük •e 6165 ltra 12 ku 
ruı muhammen bedelli ve 67600 adet ekmek 28-6 939 
tartbtnden ttlbaren on beı ıiln mGddetle •• kapalı zarf 
uıullle elulltmeye konulnıuı oldufundan ekmefl •ermefe 
lıtekll olanlar ıeraltl öfrenmek tçln laer aln cezae-.t mü
dOrl6jqae baı •urmalars •e Jüzde yedi buçufu nlsbetlade 
•al ıandıiına yatıracakları 46? lira 38 kuruıu ha•I temi· 
nah muvalckata makbuzlarlle ihale ıünil olan 13 · Trm
muz · 939 tarı hine müaadlf perıemlte ıünG Hat 15 de 
mlddetumurnaltk dalreıtade mQtt'ıekkll komtıyonda hazır 

bulunmaları ılln el•n•r. 
4-1-172 

------------------------------------Balıkesir Askeri Satın 
Alma Konıis yon undan: 

1 - Kepıüt bırllklerlnln elrılltmeye koaulmuı olan 
14 t•• ııltr etine •erllmtı olan bedel layık hadde ılril· 
medlfladea lhaleıl 7 - 7 939 cuma ıtlnü ıaat 11 de Ja 
pılmak lbere on g6n uzatılmııttr. 

2 - Mu•akkat teminatı 283 lira 50 kuruıtur . 
3 - Efeaf •• ıartlar htr ıGa homtıyonda ıörülebllır. 

Talıpl•rln belli belıelerle mu•akkat temlnatlarlle birlikte 
komtayona müracaatları lüzumu ili• olunur 

Balıkesir Tcıpu Si(~İl 
Mıılıatızlığınd<1n: 

Vıtl1et1 

Balıkeılr 

Mevkii 
De•eçukuru 
nam karatepe 

Cıoıı Hududu 
Tarla Oojuıu berber Yusuf 

bah11 Halil lbrahlm 
poyrazı Ertufrallı Şe 

rife lubl1eel ar zuhalcı 

Nuri •ereeeıf tarlaları 

Hudut •• buluaduiu yer yukarıda yazıla tarlanın ma
llld Nerglılı Emlntn 50 eeoe ev•el ölümlle kar111 H&ttce 
•e eY)ltları Fatma ve Ayteye badehu Hattcenlode 45 ıe· 
ne e••el öl6mde e'f'litları Fatma ve Ayteyl terk edip 
bunlarda 45 aeoe ••vel aralarında yapmıt ol dukları tak-

• ılmde A.yte{payıaa De•e konalı me•kllnde baıka tarla 
alarak bu teıçlll tıteollen tarlanında m(htalulen Fatma 
p&Jına ayrılmıı olduiundan balllıla Fatma na11una eeaet 
almak lıted1il•den tablnk ve tedkıld için 8 - 7 - 939 ıü· 
nü mahalline memur ıöaderı lecektjr. Bu yer hakkıada ta· 
Hrıuf ıcldıaaıada bulunanların hu gGnler içinde yazı ile 
tapu ılcll muhafıalılına •• yahut maı.allıoe ıelecek me
•ura m6racaatları lüzumll tlia olunur. 

Balıkesir rl,itpıı Sicil 
Muh«ıtızlığından: 

Mahallea6: Cınıı: 

Sabıahıaar Ev 
Hududu: 
Hududu Sarı H6aeyln lkea 
ıtmdl Kara lımatl •e kıs
men V arnalı Muatafa, ıolu 
helvacı Muıtafa çavuı iken 
ıımdı •ila Nuri ve k11men 
nalbant Ahmet Ye halen 
•tt• Mehmet uıta eYlert, önd 
yol •e çıkmaz ıokak . 

Yukarıda hududu •e bul•nduju yeri yazılı e•, Sahın · 

hlıar maballeılalleo Hatip Muıtaf a eflu lımal L6tf1DtD 
ecdadıadan f•Ukalea 50 60 ıeaeden berl senetsiz ve nlza
ıız taaarruf Yo mülklJotlncle iken 938 de ölmeıtle, llmu· 
laaberde lalmlerl yazıh mtrHcılarına latlkal e1leclljloden 
btllaabtı namlarsna teıcill lıteallmekte oldufuodaa mllkl· 
yet clheUalo tHblt Ye ta&hk!kl için 1 1-temmuz 939 fÜDtl 

malııalllne memur rönderdecektlr. lttraza olanların bu müd
.iet içinde yazı · tle Tapu Stcd Mulaafıalıfına •eJa mahal
ltae ıelecek ••mura miracaatları IGzumu tlia olunur. 

(Arab• muangozu ve de 
mirci lbrablm Fııluran, Alı 
Dunun) olarak t1eeçtl edildi · 
il ıııbı bu UD'f'ftDtn imza 
ıeldı de 1 ürkçe el ve m6bür 
1•z11lle (1 F ııluran, Alı Dur · 

ıua) olarak ticaret kanuau · 
••• 42 act macldeılae ıöre 
Balıkeılr ticaret •o ıanayl 
oda11nca 1 7-939 tarlblode 
(8) ılctl 1&1111na kayt edıl

diit tlln oluaur. 

Balıkesir· Efkat Müdürlüğünden: Kayıp 
şıhadıtnııe Em•all ıayrJ •ınkule Ctnıl 

No. au 
93 Gazi culcleıl ve Gazi 

ilk •ektebl kar111ında 

Muhammen bedelleri: 

Beher metre murabhaı 
• l lira 50 kuruı 

KaramaaklJ yatılı ılkoku· 
hıadaa almıı old•l•m ta · 
laadetaameml :ııayf ettim. 
Yenlılol alacelımdan eıkl 

ıloln la6km6 olmadıiı•ı ilin 
etlerim. 

2 TEMMUZ 1110 

Durak nahiyesi Seçköyü 
ihtiyar heyetinden: 

Köyftmüa ıahılJeU manevlyeıt namına açılao kiremit 
ocalıaın bir ıeaeltk icarı açık arttırma ıuretlle mlzaye
deye lceamuıtar. Talip olanların thale alnG olaa 5 .7.939 
ıiin8ae kadar meakdr k6J ihtiyar heyettae •lracaatları 
Jlln eluaur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Koınisyonundan: 
1 - Balılseıtr ~•rlaklerlaln ıbt11a~ları olan 27 toa kuru 

ıofan açık ekııltme1e kanulm•ıtur. 
2 - Tabmla edilen bedeli 2025 hradır. 
3 - M11•akkat temtaah 151 lira 88 kuruıtur . 
4 - ihale 1 O 7 · 939 pazarteal gln6 ıaat 1 1 de Balıke· 

ıtr Ker Satın Alma Komlı1oau btna11ada Japılacaktır. 
5 - Enaf •e ıartlar her ıün komlıyeDda 16r6leltlltr. 
6 - Taltplerfa belli belgeler •e rou•akkat teminatları 

ile birlikte komtıyoaa m6racaatları lüzumu tlin olunur. 
4 - 1-168 

Balıkesir askeri. satııı 
<tlnıa. koınisyon1ındıın: 
- Bahkeatr l1taı1onundnn tehı r lçi muhteltf aarnt 

zonlıula hartJ muhtelif sarnızonlar~ buralardan Balıl&eıtr 
lıtaeyonuna btr aene zarfında nakil ve ıe•t.: edilecek erat, 
etJa, erzak •caatrenln nakilleri kapalı zarfla elnıltm•ye 
konulmuıtur. 

2 - E11a •e erat luımı !çln tahmin edilen betlelı 
3000 erzak kıımı lçla 2000 llradsr. 

3 - Muvakkat teminatı eıya •e erat kıımı t9ın 225 er
zak k11mı için 150 liradır . 

4 - lbale 15 7-939 cumarteaı 
keılr Kor Satın Alma Komlsyenu 

5 - ltbu nakliyata atd e•eaf 
mlyonda ıörlleblhr. 

ıünG ıaat 11 de lalı

hlnaeıntia yapılacaktır . 

Ye ıutlar her ıln ko · 

6 - Talıplertn ltelh beltleler Ye muYalıkat teminatla· 
rını ha•I tekltf mektuplarını ihale ıaattnden en ıı~ç '-'' 
saat e••eltae kadar komtııona makbuz mukabili teıhm 
etmeleri lilzumu dln olunur. (Postada •akt gec ikmeler 
•uteber detıldlr ) 
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Doğumevi ve köy ebe mektelli 
mubayaa komisyonundan: 

Mulaıammen 

t.edelf 
Ltra Kr. 
J 170 

Köy Ehe 
DolumeYI ••ktebl 

30 11 
Y ekiiav Clnıl 
45 ton Kok k6m6rl 

Doi•me•I tle k6y r be mektebl•ln 193~ yılı ılauyacı 
olup yukuıcia g6ıterlleo kok kömürl •tık ekııltme ile th•· 
le o•unacaktsr. Ekıtltme 12·7 939 ~arıamba gllnl ıaat ıO 
da DoiumeYiode yapılacakhr. 

lıtekUJerln münakasa günlatien ince ıartaametl•I ıor
mek (bere DeiumeYlae müracaat et•eleri tlia olunur. 
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Devlet Orman İfletmeai [)ur· 

aunbey Revir Amirliğinden: 
Sıtıhk çam tomruğu: 
Devlet ormaa tıletmeıf Dureuabey Revir amırllil•cl••: 
1 - Durıu•bey De•let •rmaa tıletmesl lıtaayoD d•' 

poıuoda lsUfcle me•cut (372) adet •uadtlt (249) ••tr•· 
mlklp ( 458) deılmetremlkip çam tomruiu açık afttır-• 
ile satıhla çılıaralmııtar 

2 - Tomrukların aJrıca baı keıaae payları me•eut .,. 
kabukları ıoyulrnuı olup bao•m kal.uluuı orta kutur eı•"" 
rt111dea heıaplaamııtır . 

3 - Tomruklara alcl eatıı ıartnameıi Balıkeıir ar••• 
çe•lrıe •iidlrlljGadea Ye Dunualtey re•lr amtrl•i•0 d•• 
lıtenebtllr. 

Tomrukların m•hammen ltedelt 2118 ltra 81 1ıura1f · 
tur . 

1 l. •••• 

4 - atekltlertn ylzde 7.5 •u•akkat peJ •·•~ .. . 
6 -7 1939 perı••be rtlnl ıaat IS tie DureuabeJ re•lr 

Yukarda yazılı iç parça ana beher metre murabbaı 2 lira 50 kuruı muhammea be
delle ıatılmak lzere 16 6-939 ıinünden itibaren yirmi ııün müzayedeye çıkarılmııhr . 
Taliplerden ala•akları ananı• metre murabbaının mecmuunun muham••n bedel Gzerla: 
den ltalli olacafı miktarın ylzde 7 5 alıbettade aaklt •eya banka mektubu ile mu•aldıat 
Ye kati teminat alınacalı ıt~I idarece llzum ılrlldüiü takdirde baıkaca muteber ıalaıi 
kefalette Yertlecektlr. llaale 5-7 939 farıamt.a ılnil aaat 1 i cletltr. Taltalerlo ıerattl aa. 
~••ak •• pey ılr•ek IHre Valuflar ldareıtae gel•el9'1 illa olunur, 

lrllflne m6racaatları ilin ohı•ur. 

lellmlye k6J6n · 4-1 -
17

' 

.le• Muetafa ol- ~-----------------~ 
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