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gün en elemli günüdür. «Türk vatanı büyük yapı "B ··ı d" b d B rd·· 
Büyük Türk milletinin ve bütün dünyanın bu- , bize diyorki: 

T ··r1c · ıı · b'· ··k k t . 1 k en o me ım, ura ayım. en, unya-
cııını, u mı etı uyu ur arıcısını, ınsan ı A 

büyük evladını• bir sene evvel bugün kaybetmişti. da Türkün nasıl bir çelik kale olduğu-
O günden bugüne ka · 

dar her vesile ile onu 
battrladık, acı çektik, 

göderimiz n~reye çev
rilse, onun eserlerini 

göriiyor, kulaklarımız 
her an onun sesini du

yuyor. Ozaman göz
lerimiz yaş içinde tabi-

~ta kartı gelmek. hay
kırmak istiyoruz. 

Fakat içimizden, de
rirılerden bir ses: 

"Atatürk, insan
lığın bu en büyük 
adamı ölmemiştir, 

ideallerinin dünya 
yüzünde biran ev
vel tahakkukunu 
görebilmek için o, 
nıilyonların ruhu 
olmağı tercih et
tniştir .,, Diyor. 

nu, büyüklerine 
ne derin bir say
gile bağlı kaldığı-' 
nı ispat için kalp-
lerinize yerleş· 
tim.,, 

Bugün evlatlarını 

gözü yaşlı görmek seni 
muazzep eder, biliriz 
Atam! Fakat affet! Yi 
ne bugiin dökecegin•iz 
yaşlar senin tunçtan 
eserine, müstakil Cum· 
huriyethilkfımetineson 

-suz bağlılığımızı, sana 
olan derin saygımızı 

iıbat. etmek ve kuvvet· 
lendirmek içindir. 

Kemal Demiray 

1M•-•ın1tt1111111 

Dış haberlerimiz 
3 ncü 

Atamız sağlığında SA YF ADADIR . 
Türk milletine kuvvet, 

enerji hazinesi olmuştu. llllllllBllMl•llmlllllHKlllllllll 
Gözlerini hayata kapadıktan sonra da milyonlara bir 1 .... • • 

: enerji ve bir giiven hazinesi bırakmağı bildi. Her EBEDi ŞEFiMiZ 
gün onun yokluğundan mütevellit bir acıle gözle- için bugün yapılacak ihtifal proğramı 
timiz yaşarırken_kalplerimizden bir: ses, onun sesi (ikinci sa}fada) 
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~ Milli Şefimiz İsmet İnönünün bef annamesi 
= 

~ ESSİZ KAHRAMAN ATATORKI 
= = = = 1 Vatan Sana minnettardır. 

Büyük Türk milletine; 
Bütün ömrünü hizmetine 

vakfettiği fit!vgili milletinin 
~tiram kolları üzerinde Ulu 

Atatlirkün fani vücudu isti
rahat yerine tevdi edilmiş 
tir. Hakikatte yattığı yer, 
Türk miHetinin onun için 
a,k ve iftiharla dolu olan 
•ahrarnan ve vefalı göğsü 
dür 

Atatürk, tarihte uğradı
ğımız en zalim ve haksız it
tiham gününde meydana atıl
mış, Türk milletinin masum 
t e hakh olduğunu iddia ve 
ılan etmiştir. İlk önce ehem 
miyeti kavranmamış olan 
gilr sesi, asla yıpranmıyan 

f>ir kuvvetle nihayet bütün 
cihanın şuuruna nüfuz etmiş-
tir. 
, En büyük zaferleri kazan 
Clıktan sonra da Atatürk, 
ômrünü, yalnız Türk mille ,, ............. ,. 

f - ' ( . 
ır İ 
:f • 
•· . • • • • • • • • • c • • • • • • • • ' • • • ' • • • • • • c • 
9 Hakı~lar1, g6zlerinin tngin 1 f düny11.~lle mltgonlaı·ı tt.•hir ı 
f t8itt lla11Jlt At•! ................ 

ğu insaniyet vazifelerine 
sarsılmaz itikadı vardı. "Ne 
mutlu Türküm diyene ,, de
diği zaman, kendi engin ru
hunun, hiç sönmiyen aşkını 
en manalı bir surette hüla
sa etmişti. 

Fena zihniyet ve idare ile 
geri bırakılmış Türk cemi 
yetini, en kısa yoldan in
sanlığın en mütekamil ve en 
temiz zihniyetlerile müceh-
hez modern bir devlet hali
ne getirmek, onun başhca 

kaygısı olmuştur. Teşkilatı 
esasiyemizde ve bugün bü -
tün vatandaşların vicdanla
rınd• yerleşmiş olan laik, 
milliyetçi, halkı, inkılapçı, 
devletçi cumhuriyet. bize 
bütün evsafile Atatürkün 
en kıymetli emanetidir . 

Üfülüntienl:ieri Atatürkün 
aıiı adı ~e hittrası halkı
iihzın en candan duygulari
le sarılmıştır. Memleketimi-
zin her köşesinde ve bü
tün millet~e li:enitisine ıas
terdiiimiı samimi bailıhk, 
devlet ve milletimi! için kati 
ret ve vefanm belit •jsa 

ı 
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HITLERE SUiKAST 
lnfilik, Hitler Nutkunu Söylediği 

Binadan Çıktıktan On Dakika 
sonra vuku buldu. 

7 öLü 63 VARALI VAR 
l.o•tlra, 9 ( Radyo J 

liitlerin, Münihte nu 
16ylediji Sanpuç bira · 
iade bir infilak Yuku 

s;ut Ye birahane yıkıl 
"· Birçok yaralı ve ölü 

:'-. to:ıdra, 9 1 Radyo ) 
~te Hitlerin nutkunu 

..:clİii birahanede vuku 
~- infilak tavan arası 
oııan bombalardan ol 
"· Bombalar Hitler 

dan çıktıktan on daki 
lonta patlamııtır. Şayet 
tııtı geçen seneki za

tla v11kubulaaydı bütüD 'il tefleri mahvolacak 

lolaclra, 9 !Radyo) - Bu
Berlinde neti'dluaan 
rdtni, Hitlerin haya 

\:d ~ir mucize olarak kur 
~tını ve infilikın ıekizi 
'-i~ teçe vukubuldupnu 
~ktedir. Altmlf iç 

! bir söylev verilcektir. 
~ ....... Söylevden ıonra lise 

ôiretmeni Rafet Onur-
~fından Milli Şef lnöS Atatilrk hakkındaki 

ne beyannameli oku-
•e ıalondaki ihtifale 

1 t verilecektir. 
~ ..._ Salon dahilinde ya s' bu meraıim bittikden 

• resmi formaJarile ıel-
" öl n Gençlik Kulül»lnln 

llciJe Y.e Ç*l•nkl~r &ille 
~"'k Halkevindea toplu 
~•ide Atatürk parkı•• 
~ rek orada bulu••• 
t.M~rk madalyonu önlnde 
·~cak Viliyet, Kolor
~~lediye, Parti, Halke•i 
~yetlerle, memlekette 

t hütlia m&e.lelat 
çelenkler konula-

....... Madalyona çeJeak 
i idiara A nkat Eaat 

Öflu tarafmiİati •ir 
' vMleM toplalibfa 

terilecektir. 

Alman Devlet Reisi Hitlcr 
yarala yedi ölü vardır. 

Londra 9 (Radyo) -
Mllaih te zabıta şiddetli ted 
birler almıtbr. Gece Ye gla· 
dliz birçok tevkifat yapıl-

mıştır. Yabancılar için bu
ıusi tedbirler alanmıştır. 

Londra, 9 !Radyo) Hit 
ler bu sabah Berline gel
miıtir. Hitlerin muhafız kuv
vetleri arttınlmıttır. 

Londra, 9 !Radyo) - Al
man gazeteleri suikast te
şebbüsünü lngiliz gizli teı 
kilitana atfetmektedir. 

Ankara, 9 !Radyo) -
M&tıibte suikast hidiaeain 

İngiliz Başvekilı 
Avam Kamarasında 

nutkunu okuttu. 
Çemberlayn "Sadık ve ceslH' 
dostumuz Fransa ile mut

lak muzaffer olacağız,, 
Demekdedir. 

den sonra zabıta kuvvetle- Londra, 9 {Radyo) 
ri derhal civardaki yolla- Başvekil Çemberliy• ralaat 
n tutmuşlardır. Otomobiller, sazlıiına binaen bugiin nut-. 
arabalar ve diier •euiti kuau söyliye•emiş, yaı~ 
nakliye sıkı bir kontrola rak , avam kamarasında 
tabi tutulmaktadır. Suikast okutmuştur. 
tqebbllsilnde bulunanları Çemberliyn bu nutkuad 
haber verenlere bet ylzbin aulh teldifleriai tetkik at· 
mark müklfat verilecektir. mekte ve aacak esaıla bir 

Londra, 9 (Radyo) - ıulba taraftar olduiunu bil·· 
Suikast teşebbüıftnü haber 1 dirmektedir. Çemberliya 
Yereceklere vadedilen para Mafotofu~ nutkuna tema• 
600 bin marka, yani bet etmektedır. 
milyon franga çıkanllDlfbr. Baı•ekil sözlerini "f raa-

ıa ile, sadık ve c:eaur cM. 

Almanya sulh teklifine cevap vermiyecek. tnauzla, mutlak mwaffak 
olac:aiız» demektedir. 

İskandinav Hükumet Reisleri .. 
Hollanda ve Belçikaya Sulh Le-

hinde Telgraflar Çektiler. 

Çembetlijn büyilk millet 
meclisinin taa•İp ettiji •• 
ahede hakkında da, bu •• · 
ahedenin ıon Şarki Anw
paaında sulh Amili olcluiu 
au kaydetmektedir. 

Ankara, 9 ( Radyo J - -H-,t-I - M-.-. .-hd-b'--t -k -.. -1-d-. -
Danimarka, faYeç, NorYeç 1 er Unf e lf nu U soy e 1 . 
Krallrile Fia&iatli,a ReİIİ · ) R • • H M 
clmlabru, Belçika Krala ır- Alman Dev et eısı arp e-
Holliada Kr~liçeımt, ıut• İ .. . 
teıdmeriniö ıeh!ncle . teı suliyetini ngiltereye Yukletiyor. 
ıraflar gl•driitlerclır. l L d 9 (R d ) • Oll ra, a yo -

Loadra, 9 (Radyo) - Bir Aı·ansın Hitler d6d sece Müalie fit 
gaaete Bertin muhabiriain miş ye Dı.,onal SGljalUt 
ltildlrdiiine ıöre, Almaaya Teessürü partiSi mlMaiıleriain, ;ar-
ldlh te,Hffne hiçbir ceYap tiyi kurmaia karar v.nlik 
•ermiyeeel:tir Ankara, 9 IA.A.) -· Bu Jeri tmilli bir.Un.- arka 

Ankara, 9 (A.A.J Da- ~ T&rk yataaımn ve Tirk c1q1anma lauzuruntla bir••· 
Bfeadta; l..eç, Norveç milİetiain aziz e•licL Ata- ttalı 8')'1emit •• l.,Utereyi. 
kraHaille Fltlladita Cubl- tirim kay'-etti;inin yald&- · bubi çıkarmaklA itlaı• et
hun8*1, Holllicla kraltçl!il· 1 D0m&C1Gr. Su acı sİ•tle \ miftir. 
le Beftfla Kraftaa •• le· Anadolu ajaaaa büylk Ye I Hitl.r, laıilteruia Alma• 
lijae~ t ... ftf6tliftırilie ifil· j Ebedi Şefi• hatıraım hlr- I lalkı .. tiae iti .. t etmediii 

tSoal.I dit41 it .:) metl' J aıtter. (Scill• .drdlMI sayfada) 
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Bayram için her nevi şeker ve şekerlemelerinizi (ŞEHİR ŞEKEfı· 
CİSİ) Reşat Dadandan tedarik ediniz .. 

En büyük fabrikalann en iyi ve nefis mamulatını ancak burada bulabilirsiniz. 
~ FiV AT DA O NiSBETTE EHVENDiR. ~ 

Garp cephesinde şiddetli bir gece muharebesi11~~~- · ~ · 
Bu çarpışmada karanlık, maki- ~,~ Fitre ve zekatınızı Türk Ha"' 
neli tüfeklerin kullanılmasına Kurumuna veriniz. 

• Jd .., d b b J l ~ Müftülükten: .. manı o ugun an om a ar a I R th .. d .. 1 .. v •• •• t b.t. h.1 13 ikırı asa ane mu ur ugunun eı ı ı vec ı e 

hücumler yapıldı . citeşrin pazartesi günü şeker bayramıdır. . . ifl . 1 Ticaret odası ba,kanhğmdan alman kentıını.ı 
Parıı, <) [Radyo} - Ha- I kıtalarrn yardımına koştuk- . . .. f•t k tl · v d ·· t ·ımı'ştır· • rayıcıne gore ı re ıyme erı aşagı a gos erı 

'vas bildiriyor: ları için bu çarpışmalar çok H k l A ld ~ h·ı d zun r011· . .. . . . . 
1 

er esce ma um o ugu vec ı e yur umu . 
ı· ır ayı mutecavız hır za- 1 şıddetlı olmuı; karanlık, ma- ~ .. h f "d f · · IA l ·1Ahl rdan bi . . . . .. . . . ,. a aza ve mu a aası ıçm azım o an 11 a a 

mandaaberı, ıJk defa ola - ı kınclı tüfeklerın ışlemesı · · · b ık· b. · · · t d' T l ·mı·zı' tıet 
• v rııı ve e ı en ırmcısı ayare ır. ayare en , 

r:k, Alr~a~lar gece karan n~ manı oldugundan çok ~ türlü sebeblerle çoğaltmak milli bir borçtur. Başl<• 
lıg11ulan ıstıfade ederek Mo mıktarda el bombaları kul :.; milletler var kuvvetlerini tayareye sarfederek h•" 
:relden Rene kadar Fransız lamlmıştır. ltf. kuvvetlerini günden güne arttırmaktadırlar. 
cephelerine taarruzda bu- Bilhassa Mozel ile Sar '" Sayın halkımızın da mükellef oldukları fitre c;e 
lunmuşlardır. Fransız geri arasındaki muharebeler şid zekatlarını Hava Kurumuna vermeleri rica olunur· 
kuvvetleri, derhal ilerideki detli olmuştur. ~ • C i n si : Kuru ş : 

H. 1 b. k Al S Ih 1 Buğday . 8 
ıt e~. ır n~tu ~a.nya u ' ~ !~!~ay unu n 

soyledı T eklıfine Cevap ~ Kuru üzüm 67 

(B f ·· .. · f d 1 V • k ~ Hurma 16' . . •ştara 1 açuncu say ~ a. ermıyece . :f. 
f.'bı, Atm~.nyanın ~~ .. In~ıl- ~···liiWJMifAf.. :--.1·~~'.~~---~.~·-~····~--'fll' gıltereye guvenmedıgmı soy [Battarafı üçüncü 1ayfada] 
lemaş ve: «İngiltere sulh is rak etmekte olduklarını tel 
temryor." Dedikten sonra grafla bildirmişlerdir. 
4<Alma.nya asla esir olamaz!» Paris, 9 [Radyo! - Bu 
Diye ilave etmiştir. sabahki bütün gazeteler 

Loadra, 9 [Radyo] - sulh tekliflerinden stayişle 
Deyli meyi gazetesi, Hitle bahs~diyorlarsa da bu nok-
rin akşam söylediği nutuk 
tan bahsederken «Hitlerin tada tatmin edilmedikçe 
autku çocukça serzenşler ve müsbet cevap vermenin im 
kiifiirlerle doludur.» Demek- kansız ol dutunu kaydetmek-
tedir. tedir. 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 -· Gönen merkez Üçüncüokul pavyonunun ikmali 
;a,aatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşin bedeli keşfi 2517 lira 24 kuruştur. 
3 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: Mesaha cedveli, 

keşif hülisa ced ~·eli, nafıa yapı işleri fenni ve umumi şart 
samesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, eksiltme şart
~·a.mesi ve mukavele örneği olup istiyenler bu evrakı her 
pn vilayet daimi encümeninde görebilirler. 

4 Eksiltme 16-11 -939 tarihine raslıyan perşembe 
ıüaü saat 15 de daimi encümen huzurunda yapılacağın 
daııt isteklilerin mezkur encümene müracaatları . 

5 - Taliplerin bu işe ait 188.74 liralık muvakkat te 
aiaatuu hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına dair 
makbuz veya bu miktarda şayan kabul banka mektubu 
1fe iaaledea ea az 6 gün cvycl Balıkesir Valiliiine mü
racaatla alacakları ehliyet vesikası ve ticaret odası veıi· 
~aıı ile birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte mezkur 
t11cii~ene müracaatları ilia olunur. 

'. 
luıldıtı yer: TÜrkdili matbaası-BalıkHİİ' 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundatl: 

1 Kütahya ve Bıhkesirde yapılacak (4) adet cd 
hanelik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 10761 lira 24 kuruştur· if 
3 - Muvakkat teminatı 807 lira 10 kuruş oJuP 

toptandır. · 
1
;r 

4 - İhalesi 20 11/939 pazartesi saat 11 de Balıke 
kor satın alma komisyonunda yapılacaktır . if 

5 - İlan, keşif, fenni ve hususi şartnameler Bahktf 
kor satın alına komisyonunda her gün görülebilir. ti 

6 - Taliplerin belli belgeler Ye bu iİbi inşaat it1~ 
yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını ihale saatinden liİ 
saat evveline kadar komisyona •makbuz mukabili tel ıı' 
etmeleri lüzumu ilan olunur. (Postada vaki geçikrrıe 
muteber değildir.) 
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8 ah kesir Tapu Sicil Mu haf ızllğından: 
Mevkii: Cinsi: Hududu: 

1 
Sütlüce Bağ yeri Doğusu yol, batısı HulUsi ve rrıe' ' 

poyrazı Mehmet Ali 
)) Tarla Doğu yol ve Ali Kadir, batısı f'fj 

san, poyrazı Ali Kadir, kıblesi Y ,ı 
Mevkii ve hudutları yukarıda yazılı iki parça gıf, 

menkul Kasaplar mahallesinden Çelik oğlu Abdullahııı t~ 
sarruf ve ziraatinde iken 341 de ölmesile karısı Havv• 
evlatları Ali Kadir ve Niyaziye kaldığından bahisle n~~ 
rına tescilini istediklerinden tasarruf cihetinin tesbıt , 
tahkiki için 13-Teşrinsani-939 günü mahalline memur~ 
derilecektir. İtirazı olanların bu müddet içinde yazı 't 

' t~pu sicil muhafızlığına veya gelecek memura mürac•' 
1 ları liz.amu ilin olunur. 

1 
' 

1 


