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Yarı Anadoluyu Saf an Büyük F eliket 
Cumhurreisimiz Zelzele Feliketile Bizzat Alikadar Olmakta 
Ve En Seri Yardımların Yapılması İçin Direktifler Vermektedir 
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Yurdun Her Tarafında Felaketzedelere Yardım İçin Hummalı Bir Faaliyet Başladı 

Dahiliye Ve Sıhat Vekillerimiz F elii:ket Mıntakasına· Gittiler 
Felaketzedelere 
yardım edelim 

27 Kaaunevel gecesi yurdu
muzun bir çok yerlerinde vuku 

bulan ve hilhusa Erzincaıı, S~ 
vas, Trabzon Tokat vilayetle-

rinde müdbiş bir felaket şeklini 
alan zelzele hadisesi yalnız bizi 

değil bütün insanlık dünyasrnı 

derin teessürler içinde bırak· 
mıfbr. 

Bir kaç saniye içinde bir çok 
şehir, kasaba ve köylerimizi bir 

harabeye çeviren, şeı1 ve mesut 
yuvaları enkaz altma gömen, 

binlerce vatandaşı kış mevsimi· 
nin en şiddetli bir zamananda 

yersiz ve yurdsu'T. bırakan bu 
büyük felaketin acısile yürekle

rimiz sızlamakta ve içimiz kan 
ağl ımalctad1r. 

Bununla beraber, her fdike
te ve her acıya karşı emsalsiz 

tahammülü ile dünya milletleri
nin ve medeniyet aleminin tak· 

diri ni kazanmış olan milletimiz 
bu büyük felaket iomda da me· 

tanetioi muhafazaya çalııarak 
bütiio menabii ile felaketzede
lerin y rdımına koşmaktadır. 

Diyeb.lirizki; milletimizin esa 
sen maturu bulunan te1anüt ve 

yardım hisleri bu büyük badise 
kar11 ~ında adeta bir feveran 
haline gelmiştir. 

Mekteplerde mini mini yavru
lardan en ihtiyar ninelere ka
dar her vatandaş gücünün yet-

tiği kadar kara bahtlı ve tali 
siz vataadaşları'la yardım için 
baz rlamyor. 

Bugün milletimizin şefkat ve 
mürüvvetine müracaat edecek 

olau yd rdım komiteleri büt .in 
balkın zaten hazırlanmış olan 

teberrularını bir kaç saat içiode 
toplayacaklarını ümit ediyo ;uz. 

Bu cümleden olmak üzere 
şehri a:ıiz Kızılay cemiyetine da
ha d jnden itibaren tebcrrular 

y ıpılmağa başlandığı gibi Hal 
kivi sinemasının dün akıamdan 
iti 11aren hasılatı ile yıl b aşı mü-

nas_betile Halkevinde varilectk 
balonun hasılatı zelzele feliket
zed !lcrine tahsis edilmiştir. 

Hep beraber vazife başımı !.. 
Agdın 

Ankara, 28 - Dahiliye Ve 
kili Faik Öztrak ve Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vtkili doktor 
Hulusi Alataş bu !labab 9,40 
treoile Sivas üzerinden felaket 
mır:ıtakasına gitmek üzre Anka 
radan ayrılmışlardır. Vt killeri
miz istasyonda Başvekil doktor 
Refik Saydam ve diğer vekiller 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Milli gardım komitesi 
f aaligele geçti 

Ankara, 28 - Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdülba\ik Renda
nın riyasetinde dün akşam te
ıekkül cdea Mılli Yardım ko· 
mite.si faaliyete başlamışt ır . 

Komite birinci taksit ola ak 
Meclis n.ımına 20 bin lir .a Kı 
z·laya vermişt r. 

Milli Yardım komitesi, Meclis 
reisi Ahdulbalik Rendanın riya 
setinde Cumhuriyet Halk Par
tisi g enel sekreteri Dr. Fıkri 

Tüzer, Meclis mü3takil grup re 
is vekili Ali Rana Tarhan ve 
Meclis reis vekili Hilmi Urandan 
mürekkeptir. 

...................... .a ..................... ... 

Cümhurreisimizin 
Erzincan Valisine Telgrafları 

Ankar2, 28 - Zelzele felake tinden pek ziyad e müteessir olan 
Reisicumhur ismet loönü, Erzincan valisine Eliizığdan aşağıdaki 
ttlgraf ı gö 1dermişlerdi1'. 

Erzincan felaketine pek müteess:r oldum. Bütiin millet Erzin
canla yakındau alakadardır. Cümhuriyet bükümeti felaketin ısh" 
raplar m hafifletmek için akil tedbirler almıştır 

B zi en f.ızla müteessir c:den nüfosca uğradığımız pek acı zayi
attır. Mllddi basan mi 1letimiz pek az zamanda tamir edecek ve 
mamureler yaratacaktır. Bütün hükümet memurlarının fcdaklrhk 
ve vazi fe~everlil<le birib"rlerile müsabaka edercesine çalışacaklarına 
eminim. ı1erşeyden evci ı;ükfınet muhafaza edilmelidir. Bütün mil
letin Erzincaola candan nlakadar olduğu halkça bilinmelidir. 

Milli Yardım komitesi s<ın yer 
sar3ıntısından felakete ı•ğrPyan 
yurddaşlara yardım maksadile 
nakdi ve ayni yapılacak yardım· 
!arın komite namına Kızılaya 
yatırılm:.ısı ., e tekmil vilfıyet ve 

' mülhak atta tali komite lt: r teş 
kilini bayır sever vatandaşlar

da o rica etmektt'\.dir. 

Erzurumun gardımı 

Erzurum, 28 - Alınan ma

lümata göre d ünkü hareketiarz 
eınasında geç t istasyonundaki 

köprünü "J yıkılması yfiziincien 

Erzurumdan kalkan tren geçit 
ista ıJyo •unda kalmışhr. 

C. H. P. Aydın merkez 
kaza kongresinde 

Sayın Valimiz B. Sabri Çıtak'un 
sö~ledikleri nutuk 

Erzuruınun Erzincınla demir 

yolu mu vasalası bu suretle in· 
kıtaa uğramışt ır. 

Erzincandaki felaket haberi 

Cumhurreisimiz 
Elazığdan Diyarbakıra 

harekt:t ettiler 
Eiizık, 28 - Reisicumhur ve 

Milli Şefimiz İsmet loanii Ma 
latyadan şebr:mize gelmiıler ve 
saat 14 de Diyarbakıre doğra 
hareket etmişlerdir. 

Parti teşkilatımızın saym mü
messilleri : 

Aydıo merkez kazasının muh · 
telif ihtiyaçları hakkında her bi· 
tin izin dileklerini ve istedikleri 
şeyleri ve bu hususta verilen i
zabah çok derin bir alaka ve 
zevkle, aynı zamanda verdiğiniz 
izahahn göıt7rdiği bazı feci va

ziyetleri de teessürle dinledim. 

Malumunuzdurki devlet teş· 
kilitı halk içindir ve bu bükü 
met halk hükllmetidir. Sizler 
balkın mümessili olmanız itiba
rile daima hükil.metio zahiri ve 
muavini bulunuyorsunuz. Sizim 
işlerimizi teshil edecek sizleni
niz. Hukümet katiyen sizden ay
rı düşünmez. Halkın ihtiyacını 
dinlemekten zevk duyar, mem
nun olur. 

İstediğiniz ıeyler çoktur. Fa
kat bu çok tabiidir. Çunkü iı
tipda t d evrinden devir aldığımız 

eksikler o kadar ço~ tur ki Cum
huriyet devrinde bunların henüz 

binde birini yapamadık. Eğer biz d~ 
onlar gibi ç ıı hşsaydık hiç bir şey 
yapamazdık. Bununla beraber, 
Atatürk '!ençlik ve enerjisinin 
verdij'i kuvvet ve kudretle ba
fardığımız işkr çoktur. Biz bun

ları göremiyoruz. Fakat hariçten 
görenler, bunu iyi görüyorlar, 
takdir ediyorlar ve çok ileri g. t · 
tiğimizi de müttefikan ta!!dik 
ediyorlar. 

Asayiş itibarile çok ileriyiz. 
Kasdim umumi a -ıa yiştir. Zirai 
asayiş üzerindt:ki dıleklere ge
lince; h lkımızuı yüzde ~ekseni 

çiftç;dir. Çiftçinin ir seoe alın 
teri dökerek vücude getirdiği 

r•bsulünün harap ve mahvoldu
gunu görmesi cidden acmacak 
bir şeydir. Bunu önlemek üzre 
bükümet ciddı tedbir almaktadır., 

Sonu 2 inci S:ly(a<la 

Diyarbakır, 28 - Cumburre· 
i:Jimiz İsmet İoönü saat 20,30 
da buraya muvasalat buyurmuş 
lard r. 
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l Belediye Reisimizin 
l Milli yardım kom -
l tesi reisine telgrafı 
l ~·~ 

Sagtn Abdülhalik RenJa 
Büyiik Millet Mecli~i ve Erzin 
can ve ha valisi felaketzedeleri 

milli yardım komite•İ reisi 
Aukara 

Aydıolıl,rın, Erzincan ve ha · 
lisinde felakete uğrayan yurd· 
daşların acılarına kalpleri kı· 
nayarak iştirak etmekte ol
duklarını aonsuz say ılaramla 

ı 
arzeylerim. 

~ ~e,tJye reisi 
~ M•ntlre• 

~ ................. ~ ...... ~ 

duyulur duyulmaz vali, belediye 
ve ticaret odası reislerile sıbat 

müdüründen mürekkep bir yar· 

dım komitesi teşekkül ttmiş ve 
halk büyük bir allka ile para, 

eıya, yiyecek vesaire teberru 
etmeğe batlamıtbr. 

Malatgadan 1200 ekmek 

Malatya, 28 - Erzincan fe
laketi burada duyulur duyulmaz 

il1' yardım olarak belediye ta· 
rafından trenle 1200 ekmek 
gönderilmiştir. 

Yozgadda 

Y ozgad, 28 - Blitün memle

kette duyulan dün sabahki zel
zele Yozgadda da duyulmuttur. 

Madende imdadısıbbi binasının 
duvarı çatlımıtbr. Dabala kö-

yünde iki çocukla bir kadın en
kaz alhnda kalmııhr. 

Ankara, 28 - Siyasal bilgi· 
ler okulu talebeleri dün akşam 

zelzele felaketzedelerine ilk yar 
dım olmak üzere ( 1000 ) lirayı 
milli yardım komitesi emrine ver 
mitler ve zelzele mıntakaıında 

bilfiıl çalışmak için hükümde 
müracaatta bulunmutlardır. 

Parti vilayet idare 
heyeti toplandı 
C. H. P. vilayet idare heyeti 

diin reis 8. Etem Mendresin re
isliğinde mutat toplaobıını ya-
parak rüznamesinde mevcut mu 
eleleri konuşmuştur. 

~ 

Balo komitesi 
toplandı 

Yıl başı balo komitesi dün 
Halkevi reisi a•ukat Neıet Ak
korun reisliğinde toplanarak son 
hazırlıkları tetkik etmiş ve balo 
basılihnın orta ~nadolu feli· 
ketzedeleriae tabtisine kaHr ve 
rilmittir. 

·~ 

Halkevi köşesi 

Halkevi reisliğinden 
1 I 1 I 94Q qrihinden itibaren 

HalkevimİJi •por ıubesi tarafın
dan beden terbiyesi sabaıı bi· 
naıında iiğretmen Raufun ida· 
resinde boks dersleri verilecek· 
tir. 

Tali pi erin Halkevi biiroıuna 
milra~aatla iıimlerini kaydetttr · 
meleri rica olunur. 

-



YÜZ ı 2 AYDIN 

iKTiBASLAR 

Alman - Romen 
ticaret anlaşması 

A. Şükrü Esmer 

Ziraat fidanlığından 
MEYVELİ, MEYVESİZ FİDAN
LAR SATIŞINA BAŞLANDI 

Almanya ile Romanya ara11n
da bir mUddettenbtri devam 
eden ticuet milzakereleri niba
yetlenmit ve iki devlet araıın· 

da bir mukavele imzalanmııtır. 

Şunu ı&yliyelim ki eğer Alman
ya ile iki demokrat dev
let araımda bir harp çıkmamıı 
ve bu harp neticesinde de Sov
yetleria şarki Polonyayı iıgalle· 
ri Dıerine şarki Avrupa vaziye· 
ti yeni bir istihaleye girmemiı 
buluosaydi, m.üzakereler o ka
dar uzun sürmez, Almanya "ha
yat sabaıı,, içine aldığı Roman· 

Şehrimiz Ziraat fidanlığında 
yetiıtirilmekte olan meyveli Te 
meyvesiz fidanlann takdir olu
nan bedellerle halka tevziine 
Vilayet Daimi Eac&meni hra · 
fından karar verilmittir. 

Bu ıene 4943 tane meyveli, 
48/5 tane meyvesiz fidan satı
lacak ve arzu edenler meyveli 
fidanlardan 15 ve meyvesiz fi
danlardan 100 taoe alabilecek
lt rdir. Satııa çıkarılan fidanla· 
rm cinslerine göre miktarı ile 
fiyatları aıağıda gösterilmiştir : 

yayı tehdit ederek her istedili Cinsi 
Meyveli fidanlar 

adedi fiati 
ıartı kabul ettirdi. RQlllanyanın 
Almanya ile uzun bir pazarlığa 
iİrlşmesl, ıarkl Avrupa memle
ketleri üzerinde Alman tazyi· 
kinin hayli hafiflediğine delil
dir. Bununla beraber, Romanya

, Zerdali - Kay11 
Şeftali · Kayıı 
Badem - Şeftali 
Şeftali - Şeftali 

381 
683 

30 
272 

Kr. 
20 
15 
20 
20 

nın Almanya ile yaphğı yeni ' çı1'_mazdao evvelki sekiz ay. 
ticaret anlaşması kendi lehine 1939 ıenesinin vasatisi alınır
deiildir. Bir defa Almanya ile : ken harp çıktıktan ıonraki ay 
ttcaret meselesi, Alman politi-- , ıatıılarının hesaba katılmama-
kacılarının keyiflerine tabi bir ııoa 1ebep, bu aylar zarfında 
muamele halini almııtır. Onda nakliyat zorluğundan satıııo 
asla devam ve istikrar aramaz. döşmüt olmasıdır. Ve iıte pet-
1,ıerine elverirse tatbik ederler. rol mt1elesinde Almaoyaoın ge-
Romanya ile imzalanan yeni lecek aylar zarfında karıılaşa· 
mukavelenin akibeti de bu ola- cağı zorluğun ıırrı da burada-
cakbr · Bundan baıka Almanya, dır. Almanya harp çıkmazdan 
ticaret münasebetlerine giritti- evvelki aylar zarfında Roman-
ği memleketleri piyasalarını bo- yadan ayda yüz: on bin _ yeni 
zak onları yavaı vavaı iktisadi ticaret mukavelesindeki rakam-
hegemonyaıı içine almak siya- lara göre , yllı otuz bin _ ton 
ıetini takip etmektedir. Yeni 
Romen ticaret mukaTelesi bu· petrol alırdı. Eylül ve birinciteı · 

rin ayları içinde bu miktar alt
nun yeni bir delilidir. E•ki mu-
ka vele ile Romanya parasının 

kıymeti, bir marka karşı kırk 
iki ley olarak teıbit edilmiıti. 
Almanlar bu defa ticaret müza
kerelerine baılarken marka na
zaran Romanya parasının kıy· 
metini düıürmek iıtemiılerdi. 
Bir rivayete ıröre markın kıy

metini yetmit beş ley, bir riva
yete göre de altmış ley olarak 
tesbit etmei'i teklif etmişlerdir. 
Hanii rİ•ayeHa doğru olduğu 
bilinememekle beral:.er, herhalde 
kırk dokuz buçuk leye indirme
ğe muvaffak oldkları resmen 
bilditilmektedi. Bu, demektir ki 

Almanlar, Romanya mallarını 
yilzde yirmi tenzilat ile alacak· 
lar ve kendi m~llarıoı da yüz
de yirmi daha pahalı satacak
lardır. Ancak pek ağır al•n ba 
ıartlar bile-, gerek iktisadi ve' 
gerek siyasi tazyik ile daha 
aju tartları empoze etmek için 

bir merhaledir. Gelecek ticaret 
mukavelesi müzakerelerinde Al· 
manya markın kıymetini altmıt 
ve hattl belki de yetmiş beı 

leye çıkararak Romen malları· 
aı daha ucuza alacaktır. 

Fakat Almanya bu derece 
müsait ıartlarla imzaladıj"ı bir 
mukavelede o büyük istifadeler 
temin edemiyecektir. Çüakli aa
tuı alacağı eşyayı nakletmekte 
zorlukla karıılaıacakbr. Alman· 
yanın bugünkü tartlar altında 
her şeye tercihan petrol oakle
deceğine ıüpbe yoktur. Bu defaki 
ticaret mukavelesile Romanya 
Almanyaya ayda yDz otuz bia 
ton petrol satmayı teabhüt et
mittir.· Bu, 1939 seoeei ilk ıe· 
lriz ayının vasatisidir. Yeni harp 

mış ve dokHn bine diiştü. Bu· 

nuô 1ebebi Romaayaoın petrol 
satmıya muvafakat etmemesi 
detil, nakliyatta tesadüf edilen 
zorluktur. Almanya satın aldıjı 

petrolü kısmen Akdeniz, kıs
men de Tuna yolile nakletmek
te idi. Akdeniz yolu kapandık
tan ıonra Tuna ve timendifer 

yolile nakletmeğe l:aıladı Fa
kat her iki yol da büyük mik
tarda nakliyata mfisait dağildir. 

Bilhassa Tuna kış ayları donu · 
yor. Bundan başka İngilizler, 
Tuna üzerindeki nakliye vasıta
larının mühim bir kısmını kira
lamışlardır. 

Almanya Romanyadan satın 

alacığı petrolil nakletmeğe mu
vaffak olsa bile, bu maddeye 
olan ihtiyacının ancak çok kü
çük bir ciizüııü karııhyabilecek
tir. Romanyadan satın aldığı 

petrol senede bir milyon iki yOz 
altmış bin tona baliğ olmakta· 
dır. Halbuki Almanyanın bu
giinkü ihtiyacı senede on mil
yon tondur. Almanyanıa Ruıya
dan mühim miktarda petrol sa
bo alabileceği çok şüphelidir. 
Çünkü rus petrolü, sanayileşen 
ve makioele,en Rusyaoıo ihti
yacına ancak kafi geleceği gi
bi, bu meselede nakliyat daha 
büyük zorluklar arıetmektedir. 

Hulisa Romanya ticaret mu
kavelesinin imzasiyle, İngiliz ah· 
lukasınm Almanya üzerindeki 
tazyikı mahsus surette hafiflen
mİf olmuyor. 

lmtlyu aahlbl n Umumt Netrlyat 
ll&dllril ı Etem Men4'r•• 

Ra .. ldıtı yer 
C H P Ba•ıınevl 

• • 

Zerdali - Erik 25 10 
Ayva - Armut 18 15 
Ayva aşısız 470 5 
Turunç 1164 20 
Ceviz 1350 10 
Frenk elması 447 75 
Çam fıstığı 105 15 

Yekiin 4943 
Meyvesiz .... agaç fidanları 

Okaliptüs fidanı 1692 5 
Ak uya 168 5 
Diıbudak 847 5 
Tesb h 92 2,5 
Gülebrişim 397 5 
At kestanesi 35 5 
Gazolina (ltal- 1490 15 
yan çamı) 
Gülhatmi 46 5 
Palmiya 108 10 

Yekiin 4875 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından: 

Ovaemiri köyünün Kokluca 
köyu mevkiinde tarafları doğu· 
su kabaklı Ömer battıı posacı 

ıade Talat kuzeyi Bekir ağa 
tarlası güneyi azmakla çevrili 
1 hektar 1028 M 2 mıktarındaki 
tarla hacı kırlı namile anılan 

Şahin oğullarmdao hacı Meh· 
medid bili senet ve bili niza ve 
bili fasıla tasarrufunda iken 
mumaileyhin 30 seue önce vuku 
vefatilc mirasının karısı Hafize 
ile oğlu mutaf Tahire kaldığı 

ve Hafizenin de 20 sene mukad
dem ölmeıile onun da hissesinin 
münhasıran oğlu hacı Emine kal· 
dıiı ve hacı Emioio de 935 yı· 
lında ölmesi!e verasetinin karısı 
Zeynep ile oğlu Ahmet ve kız-
ları Fatma ve Afet ve Hafizeye 
munbasır bulunduğu ibraz olunan 
tHdikli ilmühaber münderica
tından anlaşılmıştır. 

1515 numarala kanunun hü
kümlerine göre tasarrufunun tes-
biti için 7/1/940 tarihine ra!>th
yan pazar günü mahalline tah
kik memuru gönderileceğinden 
bu gayri menkul üzeıinde her 
haoği bir tasarruf veya bir ayni 
bak iddiasında bulunanların el-
lerindeki resmi vesikalarile bir
likte tahkik gününe kadar 1427 
fiş uyısile Aydın · tapu sicil mu 
hafızlığına veya tahkik günü 
mahalline tahkik memuruna mü
racaatla itirazlarını bildirmeleri 
ve tahkik günü komşularının da 
mahallinde hazır bulunmaları 
ilin olunur. (165) 

Söke malmüdürlüğün
den: 

5/12/939 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle iltizamı ve Uç 
seneliği müzayedeye çıkarılan 
Azap Avşar ve Siirüklü srölü av 
yerjae talip zuhur etmem~si yü
zünden müddeti müzayede 27/ 
12/939 g ·ioiioden itibaren ( 10) 
hiln müddetle temdit edilmiştir. 
ilan o!unur. (164) 

i"...... Abone ıeraiti ........ : 
ı Yılhgı her yer ıçin 6 lira. : 
ı Altı aylı;ı 3 liradır. ! 
1 3 aylağı 150 kuruştur. 
1 idare yeri: Avdında C. H. 
i P. Buımni. . 

ıazeteye ait yaaılar için 
i yazı i•leri müdürlül{Üne, ilin
! lar için idare müdürlüfüne l 
! 'ftÜraca,.t t'!ditmelidlr. i ........................................... ... 

SAYI: 720 

C. H. P. Aydın merkez 
kaza kongresinde 

Sayın Valimiz B. Sabri Çıtak'ın 
söyledikleri nutuk 

B:ı, tarafı blrlncl aah!fcde 

Demek oluyor ki, bugünkü kır 
bekçi teşkilatı lbtiyeca kafi gel
miyor Kır ve köy bekçilerimiz 
bu vazifeyi yapm- ğa kifayet et
medikten başka mevzudımızın 
da bunları temin edecek lrnv-
vetli mlleyyideleri olmadığı an
laşılma!: tadır. Bunu anlayan hü-
kilmet, zirai asayiı, kanunu ya· 
parak meclise verdi. Üzerinde 
çok durulan ve çok emek çe
kilen bu kanun, çok ehemmiyetli 
bir kanun olduğundan alelacele 
çıkarılamadı. Ümit ederim ki bu 
sene meclisten çılcar ve bu dert 
de tamamen ortadan kalkar bu 
suretle de halkın eu mühim dert 
ve ihtiyacı halladilmit olur. 

Dilekler arasında en çok te
mas olunan mevzulardan biride 
maarif ve yol meseleleridir. Bu 
ay içinde vilayetin gerek kaza· 
ve nahiyelerini ve gerekse mü
himce köylerini j?'eıdim ve gör· 
düm. Gerçi oralnrda uzun müd· 
det kalarak tetkikatımı derin-
leştiremedim. Maamafih bütün 
bu tetkiklerden aldığım netice, 
balkın batlıca dilekleri maarif
!lizlikten olduğudur. Karacasuda 
bir köyde 50 - 60 köy çocuğu 
etrafımı aldılar. Ne istediklerini 
sordum. Mektep istiyoruz diye 
bağırdılar. İnsanın böyle bir man 

zara karşısında çok teessür du
yacağı tnbiidir Bu ihtiyaçları 
merkez ve ma lıalli hükümet teş· 
kilitı onlar kadar görüp anla· 
yorsa da asıl bunu parti kong .. 
relerinde sizlerin dilekleri te
yit ediyor. Bunlar umumiyetle 
bütçe ve para işidir. Köylüler 
bana mektep yapacağız diyor
lar. Oblarn mektep yapmayın 

demenin ne kadar zor olduğunu 
takdir edersiniz. Fakat yapın 

dersek, yarın ders levazımı is· 
t~yecekler, haydi onu da temin 
ederler. Fakat muallim ... 

kadaşlarımın hepsi yol ve köprii 
dileği serdettiler. Bir bil "netre 
yol 10 bin liraya çıkar. Vıliye
tin yol ihtiyacı ise çok mühim· 
dir. Bilhassa askeri ve iktısadi 
yolların acele yapılması çok lü
zumludur. Viliyet diğer masraf
larda n ta!larruf ederek yol işioe 
ehemmiyet verecektir. Bu se
bepdendirki maarif dileklerini 
şimdilik karşılıyamıyacağız. 

Merkeze ait dileldere gelince: 
Meseli Lise açmak dileği; 

Burada Lise açılmak için, 
Vılayet Umumi Mecl ıs ı1 Hu· 
susi muhasebenin mah olan yiiz
bin lira kıymetindeki Orta r.ı .k
tep binasmı beşbin lira gibi çok 
ucuz bir fiyatla Maarif vekale
tine devretmiştir. Vilayet umumi 
mectisioin yaptığı bu fedakarlık 
Aydında bir lise açılması imki· 
nını temin etmek maksadıoa 
matuf bulunuyordu. Bu hususta 
Vekaletle mubaberedayiz Sene
lerdir Parti kongrelerinin en 
mühim dileklerinden biri olan 
Lise davasının başarılacağını 
umuyoruz. 

Köy kalkınmaları Cumhuri
yetin en ileri ve mühim işlerin
den biridir. Bütün işlerin nüvesi 
köy teşkilatıdır. Köy ne kadar 
mütelcamil olur, ne kadar kal
luomış olur.sa bükümet ve halk 
o kadnr refah ve saadet bulur. 
Bu sebepten bunların bütçel eri· 
ni ve hesaplarını düzgün tut
malan lazımdır. Köy katipleri 
lüzumludur. Fakat bazı l~öy mub· 
tarla rı bu işleri yapacak vazi
yette ise o köye ayrıca katip 
tutulmaz değil eler, üç dört köy 
arasında birlik teşkil edilerek 
müşterek katipler tutulur. Eğer 
istihdam edilen katiplerden ba
zılarının liyakatları bu işleri yap 
mağa kafi gelmiyorsa bunları 
tavin edenler mesuldür. 

Beş sınıflı bir mektebe beş , Hulasa olarak, muhterem kon 
muallim lazım. Bunuo masrafı ' grenin bu dileklerini kanun mü-
iıe maliim. Vilayetin her ~ öyü- saadesi oisbetindc yapmağa ça-
oe mektep yaparsak maaı if büt lışacağ.m . Vılayetin be~ hangi 
çcsi Ttlıiyet bütçesini tamamen 1 dairesinde işini yaptıramıya_n 
bei' eder ve yine yetişmez. De- vatandaşlar her saat her dakika 
min burada bir arkadaıın teklıf makamımda bana mürncaat ede 
ettiğ-i gibi bu ihtiyacı karş·la- bil.rler. Şikayetlerini her zaman 
mak için bir maarif vergisi ih- ıçın memnuniyetle dinlemeğe 
das etmek ve bu vergi gelirini 

1 
hazırım . Mesai saatinde her da-

tamamen maarif işlerine sarfet· kika her kesi kabul eder 
mekle maarif davasının halledil- ve dinlerim. Vılayetçe tanzim 
miş olacahını tabmin .ediyorum. olunan kabul sıtatinin haricinde 

Bugün vilayet bütçesinin mü bile müstacel i,ler için müracaat 
bim bir kısmını maarife, ikinci edeıılerin şikayetini dinler, tet-
mühim bir kısmım da sıhhiyeye kik eder ve cevaplarını veririm. 
veriyoruz. Az bir miktar yolla- Bütün erkadaşlarımdan ken-
ra kalıyor. Baytar ve ziraata dilerini buraya gönderen halkla 
biraz serpiştiriyoruz. Birazını da temaslarında bu noktayı söyle-
teşkılat sarfediyor. Yol meselesi mehriui ve izah etmelerini rica 
bütün dileklerin en mühimmidir. eder, hepinizi hürmet ve mu-
Burada görllyorumki sayın ar- hnbbetle selimlarım. 
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