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PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASİ HALK GAZETESİ 

Sayısı : 100 Para 

Zelzele mıntakasındalci felaketzedelere yardım ;.çin 
yurdun. her tarafında hummalı · a~~iyet .. var 

- ,,. . ,, ımımwıı: - -
Trenler, vapurlar mütemadi en eşya ve 

Dün Viliyet makamınd;l 
Ankara, 

Ankara büyük elçisi, BaşveY ·'' 
doktor Refik Saydamı ziyc> .ret 
ederek istanbuldaki Amc· tikP·n 

ı k 
hastanesi başdoktoru ik=., ":ürk 

Yapılan umumi bir toplantıda fe a et- doktorile hastane müst A-,.dimini-

kk··ı • nio felaket mıntalia· . d 
zedeler yardım komitesi teşe . u ettı l maya amade oldu' ,f)~ a br~ledtış-

. t• .A arını ı ır .. 
mış ır. 

Erzincan ve havalisiyle diier isliği altında aşada isimleri ya· Başvekilim~· 
bazı vilayetlerde vukubulan zel- zıh zevattan mürekkep olmak l layı elçiye ~ alakalarından do 
zeledeo hayatlarını kurtarmağa üzre Aydın merkez yardım ko- 1 b ·· ·· teşckl..ür etmiş ve 

f k d 1 · t• 1 hugtun gr •nderı·ıea 300 yataklı 
muvaffak olabilen a at bu an- milesi teşkil e i mış ır. as an' " 

ı ·1 · ı· - ' ~Jtkleri 100 mgı ız ıras1 go" 1 

G a\ v .Jermiştir. 
ener 

d 
· ~ ıl!!On daha geniş bir I 

yar ı,.. b 
1'" -cıa ulunmak üzere preus 
~Aehmet Ali ile teiriki mesai 
c tnıek tedir, 

ir Yüksel< ziraat cnstitfü.ü 
talebelerile tale ':>e yurdı.ı tal..
beleri aralarında iş bölümü yap 

1 
mış ve bir gün içiode 670 ka-

1 zak, pantalon, ceket ve gömlek 

1 
iskarpin topl"yarak Kızıl ya 
teslim etmişlerdir. da Türk milletinin şefkat ve Parti ve Belediye reiıi B. B. l ·· .!de.n sonra gönderilecek yuzer 

yardımıoa muhtaç bir halde bu- Etem Mendres, vilayet jandar ot> • yatakla iki seyyar hasta- ı 
luoan vatandaşlarımıza yapıla· ma alay kumandanı yarbay Nu- -1~ mcaı\Ir edileceklerini bil-

Bu gün de 630 parça çamaşır 
ve 1500 lira tel.Jerru etmişlerdir 

cak muavenet işleri hakkında man Ertem, Halkevi reisi B. ôirmişlir. 
görüşfılmek üzre dün saat 12de Neşet Akkor, Kızıley cemiyt ti l . * Mısırdaki İngiliz kuvctleri ' 
vilayet makamında llmumi bir reisi Dr. Nafiz Yaz:tan, Cum~ ..A.'l"' 1 Kumandam general Vılson, fe· 
toplantı yapıldı. riyet mfiddeiumumiaı: Saff' A Ağa 1 laketzeddere yardım olmak ü-

ir Zelzele felaketzedelerine 
yardım olmak üzre Kayse· 
ride teberru edilen para iki giio 
içinde 14700 lınyı bulmuştur. 

İstanbul, 30 - Ordu ve Gi-

resuna gidecek eşya ile sıhhi 

imdat heyeti bugün saat 19 da 
Dumlupınar vapurile hareket 

etmi~tir. 

Giresuna gidecek heyet opc· 
rntör Rıfat, Dr. Suphi ve Sait 

ile iki sıbat memuru 3 basta 

bakıcı ve 1 hademe. 

Orduya, Dr. Halim ve Osman 

ile 2 sıhat memuru 3 hasta ba· 
lucı ve 1 bademedir. 

Vapurla bir çok eşya ve bu 
meyanda çay, şeker, mum, fe· 

ner, palto ve sabundur. Mütea-

kip ikinci parti en kısa bir za· 
manda gö ad erile ceb tir. 

Ankara, 30 - Bu sabah An-
karadan zelzele mıntah.asına ha-

Başta valimiz B. Sabri Çıtak \ beyoğluOsmanlı Ba· tl}r.as1. üdürü 1 ~er:'""2~ büyük askeri çndır ile 

olmak üzre Parti ve Belediye Sübn Germen, Mı t'i aydın Ban.. = - -=-
reisi ile Parti vilayet idare hey- \ kası müdürü Aki J Erdal, Zir?.at M ec· 1 s 

• a;a c; -
reket eden hususi tren'e Kızıl· 

ayıo 300 yataklı bir numaralı 

çadırlı imdadısıbbi hastanesi 

gitmiştir. 
u eti azalan, jandarma alay ko- l Bankası müdfüü Hilmi ve A' .. se-

mutam, Halkevi, Kızılay ve ti- ki Ticaret Banı ,Q8J mv'~crü Adil ıcamc:mmBliillli'H••m~a!!.'ıl•mıım:•-
Hastane rontken cihaıile da

hili ve intani hastalıklarla mü
cadele edecek tertibatı vardır. 

caret odası reisleri ve emniyet l Otay. 

müdürünün hazır bulundukları ı Bu zevatt~ .tn B. Etem Meod
bu toplan tada Büyük Millet Mec I res komitr oio •L· • • l - · l · ıııı;ıncı reıs gın , 
lisi reisi ve milli yardım komi· ı B Süha re · '-· ... ermen muhasebe iş· 
lesi reisi sayın Abdülh:ılik Ren- lerini • ı~ Ziraat Bıtnkası müdü-
danın Başvekilet makamından rü ,• ~ yazı itlerini deruhde et-
vilıiyetlere gönderilen beyatJna- r . , d. 

AlJıer ır. 

mesi okunmuş ve valimizin re· 
- Sonu 2 inci Sayfııda -

Milli 
~ --__....!' • - - -""'-~------ --

Y,. 4rdım Komitesinin 
Beyannamesi 

Misli bı• ,. 
.
1

A tlp .. ınemlckette hatırlanmıyau bir ıelzele bir kısım 
~~l:ı.;re ,..rimiıde korkucç tahribat yapmıştır. [rzincanda yı
al ,..dık b~~a kalma~ı!tır. Şehir dümdüz bir harabe hnlmi 

.a1,tır. Dıger bazı vılayet ve kaza merkezlerimizle köyle
rimiz dahi afetten derece derece müteessir olmu~tur. En 
fccii bu afetin bir çok vatandaş hayatına mal olmasıdır. Can 
kaybının ve yaralı sayısının hakiki miktarını henüz bilmıyo
ruı. Bu dakikada cümlemizi felaket kurbanlarının b tlf ala
rını anmağ~ dul, ~ksüz ve yuvasız kalmış olanların büyük 
ıztırabmı duşünmege davet ederim. Felaket haberinden derin 
bir te~ssür duyan Cümhurrehimiz ve Mılli Şefimiz derbat 
c~ serı "!e etr~fl~ ya~dım tedbirleri alınmasmı emretmiştir. 
Cumhurıyet hukumetı daha Hk andırn itibaren müteaddıt 
ı:ıbhi imdat malzeme ve yiyecek trt>nleri tahrik etti. İki Ve 
k~Hmiz ~u ~a?ah Ankuadan ze1ıe\e m1otakasıaa gitti. Ay
m teessur ı~md~ botu.nan mi\let vekillerimiz dJnkü içtima
tarmda . be~ı~ ~ıyaıetım nltmda bir miHi komite teşkil edi· 
lerek ınılletımızm de yllkselc yardımına müracaat edilme$ioe 
k~~ar verdiler. Kom1te hugi\n Ankarada teşekkül etti. Bütün 
v1layet ve kaza merkezlerinde de hemen şubeler kurulacak· 
tır. Vatanda,larımm nakit ve eşya ianesinde biribirile mü· 
sabaka edecekl~rine &!Jla şüphe etmem. Facianın ıztırapla
rını. anca~ . s~ratlı toplu ve umumi bir yardım ı1efer beı liğile 
hafıfl~tebılırız. Unutmayını7. ki binlerce vatandaşımız kara 
kış ortuında açıktadırlar. Ekmeğe, yuvaya her türlü eşeaya 
mnh!açhrlar. Devlet hara\:ıeleri mamureler haline getire
cektır. Fakat fellketzedeleri inşaat mev!limi sreiinceye kadar 
soğuktan. hastalıktan, ~çlıktan muhafaza etmek ve barın
dırmak Türk milletinin en büyllk ırnane ve faziletlerinden 
olan ysrdıml~şmanın müdesna bir mis11lini göstermek mev· 
kiindeviz Felakete u~rRyan vatandaşların ümidi devlette 
ve sizlerderlir Milli komitenin ve şubelerinin etrafında top
lanınız vatandultk vu:ifecı'ni yapmız. 

T. B. M. M Reiqi ve Milli Y :'lrdım Komitesi Reisi 

1 ABDÜLHALiK RENDA 

~~-----------------

Zelzele felaketi hakkında Ba vekil 
Refik Saydamın izahatını diniydi 

Muhtelif mütnhassıs meyanın· 

da Bursa mebusu operatör Sadi, 
Edirne mebusu doktor Fatma 
ve Erzincan mebusu eczacı Sa
lih de bulunmaktadır. 

Ankara, 30 - C. H Par tisi 

1 ineclis grupu ve Pa ı ti m jsta kil 

I hüt etmeleri kabul edilmiştir. 
Roznamede başka hir madde 

grupu dünkü toplantıs nı reis 

vekili Hılmi Uranın riyas tinde, 

yurdua bazı mmtak~larmda vu

kubulan ve hakiki bir felaket 

halini alan ze 'zele felaketinden 

zarar görenlere hükumetçe ya 

pılan ve yapılacak olan yardım 

tedbirlerini dinlemek için yap

mışlardı. 

1. olmadığından celseye nihayet 
verilmiştir. 

Riyasetçe m:.izakere açılma

dan, bu felakete kurban giden 

ve içimizdt.n ayzılmış bulunan 

yurddaşların hatıralennı tcziz 

için bir dakika süHıta davet e

dilmiştir. 

Mıizakr!re açılıı ca evcin Meclis 

reisi Abdülhalik Renda, riyase· 

tinde teşekkul eden milli yar

dım komitelerinio ne şeki • de ça 

lışmayı plfialamış olduklarmı i 

zah etmiştir. 

Müteakiben kürsüye gelen baş 

vekil doktor Refik S ıydam, bu 

felaketin haber alınmasını mii· 

tcakip hükümetçe ittihaz edılen 

ve bundan böyle ittihazı düşü· 

nülen tedbirleri etrdlıca iznh 

etmiştlı'-

Hükiim · n 

grupça ittia 

kabul edılmiş 

aldığı tedbirler 

teşekkürle 

Yiue ayni c ıer mebu-
sun felaketzer.e r \,İn hemen 
asgari yüzer lira ~dım taob-

- _...,....._ - ....--.ı.• -:;::-:=;====:'i'.·================-=ı:::ı 

Milli Yardım Komitesi Aydın 
Şubesinin Beyeınnamesi 

Aziz yl•rdd şlarımu: 
Kışın şiddetle hüküm sürdüf!ü yurdumuzun geniş bir kıs· 

mmda "ukua ge1en zelzele felaketini duvdunnz. Binlt"rce 
kardtşlerimi?. enkaz nltınd!l ezilerek öl~ü ve y rnl nrlı. Yine 

biolerce kardeslerimiz karakıfın öldürrcü so~uldarmdft k;tr
lar altında ve harabeler nnsındft çırıl çıplak, aç VP. iliçsır. 
kaldı Hepsi bizlerin \'RTdmıını, hiikümetin $efkatini bekliyor. 
Cumh1•riyet hükümeti bu ff'liketzedelerio imdadınA kostu. 
biıleri de ka rde~lerimiıin yardımına çqğmyor. S1cak ıroba· 
larımızın başmdR sıcak çorbamızı içerken, kaba döşf'kleri
mizde rahatca yatarken, bu perişan icardeslerimizin ııtırao

larını duyduğumuzu ancak onlara çok acil vard1m elimizi 

uzatm~kla göqterebiliriz. fn11ant ve milli vazifemiz bize bunu 
emred=yor. Vicdanları bu ft"caat k"rtısınd11 s1z1ıyan blltün 
vurddPşlarımııı y.ıırdıma dAvet edivoruz. Vilavet merkeı:inde 
reisliğim altında bir yerdım komite9İ kuruldu. Bu ko.nite, 
feliketzed~ hardeşlerimi7e biitün yurddaslarım,zm ve "cek
leri para ile ~ivec·ek ve yiyecek eşyayı kabul e 'erek, 
mukabilinde miHi yardım komitesi Aydın şuhecıinin makbuz
larını verecektir. KomitP. bu yardımın kolaylıkla ten-ini için 
kndın, erkek bıız1 arkadaşlnrı siJ:!ere ve evlerini! \..!!~&T 
gönderecektir. Müracaatlarınr1a, yapacağınız yardımı, ı i>İ 
ve miktarile t:rnhhüt ,•nekle btraber, kendilerine Ytya Hal
kevinde daima fulivctte bulunan komite dairesine de mak

buz mukııbilinde tedim edebilirsiniz. 
MilM hizmetler uğrunda daima ön safta yer alan Aydınlı

ları el birliğ le bu büyük vazifeye davet ediyorum. 
Milli Yardım I' ımiteıi Reisi 

Aydın Valisi 

SABRI ÇIT AK -' 
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Dün Viliyef "makamında f K~~~;e"::ü~:~:b;;i·ı:l ~za id~r~ ~eye- 1 ~:~~:8;::s~=~~:ukuk 
. ' B .. .. ki . . d tınde r ıs ıntıhabı Karacaıuyun Boyasin köyün· 

Y 1 A b. t 1 t d f 1" k t 1 uyu erımız en ı c h . t H lk p r . den sekiz Haıan oğlu Veli va-
apı an umumi Jr 0p an 1 a e a e - f } k ukm ur_ıdye ha t~r ısı n~ler rislerinden Raziye Haıao Ha-

• • •• • i ge en cevap ar ez aza 1 a re eye rno seçı en . ' . . .' 
zedeler yardım komıtesı teşekkul ettı ~ zevat dün partide toplanarak lıl, s~~~yman ve ~lıfı~ ~kame 

i Aydın merkez kaza kon re- { reis ve muhasip intihabım yap eyledıgı davada mur11lennıa ec-

8 t f 1 · hlf d { d ki f ft:.k t d 1 . . f si münasebetile büyüklerimize 

1 
mış reislig· e avukat Süleyman dadından iotikalen nizaıaz Je - a, ara 1 ncı sa e e - e ece er ve e d e ze e er ıçın . . , 

• "b" 1.. 1 1 çekılen tazım telgraflarına ge- Eraydm ve mubasip1ig· e A .. af fasıl•sız tasarruf edegelmekte Milli Yardım komiteJinin çamasır ve saıre gı ı uzumu , .k . . d' -• 
toplantı,.1 •• • 1 ki d len cevaplar : · Gökbel seçilmişlerdir . ı en yırmı ye ı sene ev-V~.v.e· 

., eşyayı top ayaca ar ır. f t"l k d'l · ._ ld - d 
Ö .. · · Et k ı a ı e en ı erıne .a ıg ın an 
ğleden sonra yine valimiz ?ğleden sonra i~ın bamıyet· azı Etem ~endres Ka racasu sulh hukuk ve ayni teki d~inti~alef.l.,o't ıih· 

B. Sabri Çıtak'ın reisliğinde lerıne müracaat edılecek zevat ·t b . t . · 
toplanan Milli Yardım komitesi, Halkevine davet edilmişlerdir. C. H P. kongre t eisi ı mahkemesinden: fen 

1 
t rı seneı·ı ~ızf vt~l 11~t.ıab~tz tve 

M "lh k A d ası asız ma ı t ıı a ı e a ı a-faaliyet proğramının ve diğer u a atta : Y lD Karacasuyun keprc köyünden 
E K · teoıı'z d ı sarrufJarında bulunan Alemler ıütu"b!~rımızda aynen neşretti- vetki güo Ç nede ve kayma- <?ngrenm uygu a- m ebmet oğiu b·mmet alparsla-

~ '-k d b ı 1 köy~nün Arap Hasan yeri 111~· ğimiz· beyannamenin hazırlan- kanmı reidiği altında umumi rına teşe11: ü r e e r aşarı nr run ikame ey'c diği d .a vada ec 
d kiiade kain ıukan ~ara M~-

masile melwul olmuş ve vatan- bir toplantı yapılarak kaza yar- ilerim. dadrndc n ı rsen müotekil ve ell i 6 J J met ve•eseleri garben teke 
daılar tarafından ' vukubulacak dım komitesinin teşkil edildig-ri ı smet nönü ı seneyi mütec. viz bir zaıcandun 

Mehmet vereseleri timalen ~-
teberruların ne suretle kabul ve komitenin dün öğleden son- Etem Mendres beri nizasız ve fosıla '!ız tasarruf l .__ 

1 mı.ız Ha!an verese eri cena..,_ 
edileceğini, nerede muhafaza ra ilk içtimaım yaparak faali- ı C. H. P. hongre reisi ve zilliyedi altınd a bulundurdu- yol ile sınulı otuz döa&m mik-
olunacağı, merkeze ne suretle yete geçtiği vilayet parti reis- Kongrenin hakkımdaki duy- ~ gu yanice köy ünün bayr:ım te- tarındaki tarlanın namlanaa ta-
göoderileceğini tesbit etmiştir. li_ğine gelen rapordan anlaşıl· gularına teşek kür ederim. f pe altı mevki nde şarkcn şehirli puca tesciline karar teri\tfelint 

Geç vakte kadar devam ~den ~ıştır. ' ı Başvekil ı oğlu süleyman, garhen yo), şi· talep eylemelerile cari._ ba~e-
komitenin bu içtimaıoda teber- Paıti geuel sekretc:rliğindea Dr. Refik S•ydanı malen yol, cenube n kuyucnkh 

1 
mede itbu emval hakkınd a all· 

ruat İflerinde çalışacak yardım- vilayet parti reisliğiue gelen oğlu ke im ve hacı ismail oğlu kadarların itirazları olup olma-
cı komiteleri de tesbit edilmiştir. telgrafı da aynen yazıyoruz: C. H. P. merkez kaza abmct ve 1uıcı a l;d ur rabırı an ve· dığını on 

100 
içinde sqıhkt n e-

Ayrıca vilayet makamından C H p kongre reisl i ği :ı e r ese!e r il s•nı rlı eşc3rı müsmi- ye bildiaıelari için lliaeQ. teuJi-
kaza ve nahiyelere telgrafla • • • Aydm reyi havi tarlanın tnpuca tesd · g· at icraiına karar verilmif :o14 
t b ·- t 1 k b w 1 v·ı A t "d h t" Partm arkadaşlarımın gös- ı · 1 ·ı . . t l c .ıga yapı mış, mer eze ag ı ı aye ı are eye 1 ıne rn rar verı mesını a ep ve makla bermucibi karar keyif .. 
nahiye müdürleri ile parti reis- reislig"' ine terdikleri içt . n duygulara te- dermeyan e ylemekle cad mu- yet Hanen te':>lii olunur. 
leri bugün için Aydına davet i şekkür eder hepinizin gözle- ı hakemede işbu emvalin alaka- (l74) 
edilmişlerdir. Memleketimizin uğradığı son rinden Öperim.' lıları varsa itirazlnrı olup olma-

Diğer taraftan şehrimizde mev zeb:ele felaketi Clolayısile Tür· C. H. P. g~nel sekret~ri dığıoı on gün içinde mahkemeye 
cut parti teşkilatı ve mahalle kiye Büyük Millet Meclisinjn ta- } ErzuruIQ mebusu ~ bildirmeleri iç in ilanen t ebligat Aydın tapu ~İcil 
mümessilleri gece saat 21 de lebi üzerine merkezde teşkil o- l Dr. Fikri Tuzer f icrnsın lrnr a r verilmiş olmakla muhafızlığındap 
Halkevi salonunda ve B. Etem lunan milli yudım komitesine .... • .. .._..,."' .. .-. .._.......__.._. __...,.. l>ermucibi kHar keyfiyet ilanen Tekin köyllnün dede boğazı 
Mendresin reisliğinde toplana- müzahir olmak üzere vilayeti· --....._...::=_. tebliğ olunur. (l 73) mevkiinde hraflan doğusu. C1!-
rak mütterek faaliyet esaslaıı nizde de bir yardım komitesi Türk Hava Kurumu ~ - - ~-~- · mal oğlu Gemal batısı te.pe ku-
üzeriode konuşulmuş ve kendi- teşkili kararlaştmlmış ve bu Aydın şubesinden Aydın apu Sici) Mu- zeyi hali arazi guneyi Mehmet 

lerine icap eden direktifler ve- bapta vilayete icap eden tebli- Her vesile ile büyük ve kuv- hafızlığından : oğlu Hüseyinle çevrili 8771 M2 
rilıniştir . • gat yapılmıştır. vetli memleket sevgisini gö te- 111iktanndaki tarla maliye bazi-

B t bl. 1 k d h'l Çe~tepe köyün ün azmak mev- · · ı b l t•ı Bııgün: n e ıgata uyu ara a ı ren ve işgalde Aydın abali~ine neaının o up orç ımma sure ı e 
olacag· ınız yardım komitesinde l k lciinde ter flerı doğu"u yol a ve bedeli 20 senede adenmek 

Dli k .. t l t d b l sıca' ucag· mı açan Koçarlı hal k o" n u op an • a ayan arı- felaketzede kardeslerimizin elem t ı · ö ~e me r kuzeyi evvelce üzere 95 lira bedel karıılrğın-
d f 1. · d · 'f d · kı bu defa hava l< u rumuon cid -mızın 3 aa ıyetın en ıstı a e Ye ıztıraplarını teskin içio alı- Bebç.et verese i i eo şimdi lc.ir t da t kin k6yünden Mehmet oğlu 

d'I · t k .. tt•• · d h den kıy':Detli ve bü ••ük v. a :-d ım H K d ld d f d l -e ı mesı a arrur e ıgın eu şe nacak bütün tedbir ve yapıla- , amza g üneyi B şir çavuş ile a irf' sah ı~ı e ter ar ıgın 
rimizin münevver bayanları bu cak her türlü mesaide sizden da bulunmuşlardtr. Aş ğıda isim çe\·rili 4 b k t r miktarın..:ı aki 23/11/939 tarih Ye uy111z mii-
gün saat 11 de Halkevine davet başarılar diier ~özle •ioizden . leri yazılı y üksek hamiyetli yurd tarla hacı bey oğlu A bdullah ve zekkeresile bildirildiğinden 1515 
edilmişlerdir . Bunlardan teşkil öperim. daılar birer koyun, keçi vermek karı n Havvnnın ceddinden kol- numıuah kanunun hllkllmlerioe 
olunacak yardımcı komiteler ev C. H. P. genel sekreteri suretilc memleket müdafansına mak suretile sene h 'z olara ı, ta . tevfi kan tasarıufunun te.sbiti 
leri dolaşarak kadınlarımızın Erzurum mebuıu 1 yardım etmi,lerdir. Kendile ı ine !>arru fl arında ik 0 hacı hey oğlu içiu mahallin~ 8/1/340 gitnllne 
şefkat haıniyetlerine müracaat Dr. A. F. Tuzer t te~ekkür eder;z. Abdulla '1 o 320 seaeqiode vefa- rastlayan pazartesi pnil tahkik 

------~~~ ... ~~~... ı' Haydarlıdao Mehmet Uçkun, memuru göoderileceği,Dden bu 
= '" tile veras !tı kal" ısı Havva ve o-

Mustafa Pehlivan, Ahmet Bat- s:;ayri m enkul fizetine herhanri 
E • d C H p İ ğullnrı Ahmet ve S ide lrnld ı gw ı b' t f h k "d fZIDCaD an 1 tal, Muharrem Günay, Abmt t ır asarıu veya aynı a 1 • 

• • • 1 Koçer ve Ahmedin de 332 sene~inde diaunda bulunanların ellerinde· 
~ - ~ ... -- l ölmesile m·r .smın oğlu Sndıka k i resmi vuikalaıile birlikte 

Gönderilen ilk yaralı treni Cuma ocag"' ının faaliyeti Güdü~lüden O sman Arsl .. n, Mus kaldıö ı v~ Hav\•anın da 336 se- t 14 f 
tafa TUfekçi, Mehmet Öıço .>a n d 1 tnbkik gününe kadar 4 İf 

Ankara, 30 - Sivasdaki tet · 1 Partimiz Cuma ocağına men · D!"iD e ö me ile ve ra.et inin oğ ·ı A. d t · ·ı b 
kl'kler'ıoı' bı"tı'rerek Erzı'ncana h .. - ·ı·ı d 16 k f ' Hnlil Kurarı,Ahmet Kavurucu hı Sait ve k end isi den evvel Ö· sfayl ısı e y ·n ah~ukııcı mu a-

~ sup partı ı er en İıJi ela ız ığı a veya ta ni gllnü ma-
rekd eden Dahiliye ve Sıhal ketzedeler için aralannda 10 Karadut köyiinden Şerı f Ali le n oğlu · Ahmedin oğl u S d.ka hallinde tahkik memuruna mii-

k Coşkun, Ham İbrahim Özdemir, intikal eyledigw i i'lr2z olunan 
ve illerini hamil tren Knraköy lira 65 kuruş toplayarak ocak d ki ı h 

Nuri Aydan. tas · i i mü a e r mündcricalın-
racaat1a it i razlarJnı bildirmeleri 
ve tahkik rünü budud komşu
Jarımn da mahallinde hazır bu
lunmaları ilin olunur. 

istasyonuna 30 kilometre mesa- l reisi vasıtasile Halkevine teslim 
Yeni köydeu Halil Molla Öz- d an anlaş lmı $ tır . 1515 numnralı 

fede tipiye tutularak yoluna de- ı etmişlerdir. k 1 
kan, Mustafa Taş, Hüseyin Bı- nnunun hü <Üın leri ne t e vfika n 

vam edememiştir. Cuma CJcag· ı ayrıca Partiye · t f t b't• · · 13/l/ 
çakçı, Isa Karadtmir, Abınet asarru unun es ı ı ı çın 

Felaketzedelerden bin kişinin l kayıtlt bayanlardan beş kişilik 940 t ·b· .. d 'f · 
Evren, Hasan Murak, Halı l Ça· cl rı ille musa ı cumartcsı 

~~:i:~:a r:~asbi:at:y·~:;:d!eı:ıı~ıs~=~~ 
1 

bir komite ~~ş!-~~miştir. ğıl g~~u~ r~~h l~ i.n ed t a hbkik m~muru Abone ıeraiti ........ i 
· Çakmar köyünden Celil A p, gon erı ecegın en u p,-ayrı men- Vılhr b~~ yer it 6 lira. ı 

ıar• mumkün olduğu aıııaşıım.~tı .. su·· mer Halkevı·) ba- kuı üzerinde her h. ng i bir t.ı- ı Cincin ko" .. d n Ah t Y 1 Altı ayh~ı 3 liradır. ı 
Erzincandan hareket eden ilk yun e me ' saıruf veye bir nym hak iddi- 3 aylığı tSO kuruştur. ! 

yaralı tren Divriğe gelmiştir. losu da tehı·r edı·ldı· il ma
7

, Hasan Kamalı asında b .. lun nl U ID ellerinde lri fda r l" Vl'ı'0 ' 6. ycltl'dıı c R. i 
S . Satılar köyünden Mehmet Kn- ves'ıka la · ı'le bı"rlı'l te tabkı" l< gu" - : P B : ıvu yolunun açılması geçi- · : . asımev . • 

kirse bu kafile vehametleri de- Yılbaşı gecesi Nıızilli Sumer baca, Mehmet Keskin. nüne kad r 1428 fı ş sa yısile gazetey~ alt yazılın içia ! 
recesine göre Malatya, Elazık 
ve Diyarbakara yatırılmak üze
re sevkedilJcektir. ikinci kafi
lenin de Sivasa nakli mümkün 
olamazsa yine cenup istikame
tine gönderilecektir. 

Kayak kursu 
Beden terbiyesi genel direk

tiSr lüğiloce 5 ikioci kioun 940 
dan 25 ikinci kanun gününe 
kadar devam etmek üzere Ulu 
dağda açılan kayak kursuna 
çağırılan bölgemiz beden ter
biyesi spor eğitmeoi Mustafa 
İber kursa iştirak etmek Ü?:ere 
bugün Aydından 'hareket etmiş 
tir. 

H ık · d t t• d'l h 1 - A d : yau i,Ie'1 mü dürlüo1une. ilin- : d evın e er 'P e ı en a o- - y m tapu sicil muhnfızl g· ına ,.. 
Ç. T .. k H K ; lar id11 iti ( f! r-1iidff1'lf tft"@ i 

nun zelzele felaketi münasebe- ıne ur ava u- ve\•a t "" bkilt g'inü mah.-llir dr. · 
J n ·.nün(':l"'~ t•tH! melldfr. : 

tile tebit edildiği haber alın- · rumu şubesinden : tahkik me murun a miiracnat la -~:.:-:·~.:=···!'9!1··=··=-··~··!!EJ;;,..· __ ~~ 
' mıştar. Kurumumuz bu seneki kurban- itirazl l rını bıldırmeleri ve talı - ·~ - fı:ntlyaz 1nhlbl Ye Uırı uıut Ne trlyat 

Ml!dürtı : Eteı • M~.ıc<re11 

Sınırteke - Erbt!ylide 
yardım faaliyetleri 
Sınırteke - Radyolardan şar· 

ki anadolunun feliket haberle-
rini duyan köylüler enkaz ve 
kar albna inleyen vatandaıları
DR yardım olmak üzere ilk fır· 
satta otuz lira l(adar bir para 
toplamışlardır. Ve toplamakta
dırlar. 

Er beyli - Burada yt r arsın
tısı fe!iketini duyanlar kahvele-
ri dolaşarak ilk fırsatta oo lira 
bir para toplanmıştır. Toplama· 
ğa devam edilmektedir. 

deri Ye b-rsaklara 25 birinci kik günü komşularımn da ma-
f a11ldıiı y15r 

CHP Buımevl kinun 939 tarihinden 15 ikin- hallinde hazır bulunmaları ilan 
cikaoun 940 tarihine kadar yir- olunur. (172) 

mi giin mMddetle açık arb· ma
ya konulmuştur. Deri ler için 
(250) barsuklar için (50) lira 
teminatı ınuvakkatn akça sı ya 
tırılacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyen 
alacalilıların İzmr, İstanbul, 
Uşak, Aydın .. ocOeaizli, MLığla, 
Söke, Na.. .. .il'. raca u ve Boz-
doğan ava Kurumu şu-
beleri. jb .. racaatları. 

6) 

. ~ 3 7 10 
"' ' 

(1) 

Ay ın vilayet imi encümeninden 
Tu -tarı T a h n in kıymeeti beheri A det Cin:.i 

Lira U ra K. 
2600 6 50 400 lki kişilik oku1 sırası 
Yuka rıda cin~i \'C müferedatı yazıla d6rt y8z ıtde-t orta boy 

ilk okul sı rası 4/11940 tarihinde ihale edilme.c üzere yirmi flD 
müddetle clcsiltmey-. konulmuştur. 

Ş-rai ti öğrenmek iofryenle in her g ön lzmir maaraf müdiirl&
ğüne ve Aydm rn:ıarif müdurlÜj?'Ü kalemi ile .eacllmell. kalemine 
müracaat1arı ila olunur. 16 20 26 31 (145) 
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