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Halkevinde 
Sanat okulu sergisi 
Ankarada sergi evinde 19 

Mayıs bayarmında açılacak 

kız ve erkek sanat okulların
da teşhir edilmek üzere böl
ge sanat okulumuz tarafından 
hazırlanan ve bir hafta miid
detle halkevimizde halkımıza 
gösterilecek olan sergi dün 
saat 17 de törenle açılmışbr. 

Açılma töreninde ilbayımız 
Özdemir Günday, saylavımız 
Doktor mazhar Germen hü
kümet, ordu, belediye, parti, 
halkevi cemiyet ve müessese
ler müdür başkanları ve öğ· 
retmenlerimiz, Güzide ve mü
nevver bayanlar bulunmuşlar
dır. 

Törene tam saat 17 de 
balkevi bandosunun çaldığı 
istiklil marşile ba.7lanmıştır. 

Bundan sonra Okul direk
törü Emin Erbey şu veciz 
söylevi vermittir. 

Sayın arkadaşlar : 
Bizce bir noksandır ki. llar

şılaşbğımız imkansızbklan ye
nerek varlığımızı size tanıta
madık. Büyük bir güvenle 
Miyliyorum ki: bu tanıma Türk 
endüsrtisi ile, yarımn bu alanda 
çalııacak Türk san' atkirlarile 
bir tanışma olacakb. 

Bugün açacağımız küçük 
mikyastaki sergi filhakika bi

( De..amı 2iıııel .. hıfede 

Halkeoi. 1ıa,..i: 

Bugün: 
1 - Saat 14 te Etem 

Medres tarafından orta okul 
talebelerine parti mevzuu 
tizerinde konferans verilew 

2 - Saat 16,30 da kurs· 
lar şubesi komite toplantı
sı vardır. 

3 - Saat 17,30 da spor 
şabesi komitesi toplanacakbr. 

4 - Saat 19,30 da spor 
bölge salonunda temsil şu
besi umumi heyeti toplana
caktır. 

S - Saat 20 de halkevi 
salonunda doktor Şevket 
Kırbaşın bulaşık haetalıklar 
nıevzulu konferansı ayrıca 
tnüzik konseri vardır. 

6 - Saat 20 de motör 
dersi devam edecektir. 

7 - Halkevi temsil salo
nunda açılan sanat okulu 
segisi her gün saat 17 den 
22 ye kadar herkese açıkhr. 

Misafirlerimiz memleketlerine 
dönüyorlar __________ ..;.. __________ _ 

Dün İstanbul valisi şereflerine bir ziyafet verdi -·------------
Ankara 1 [A.A.] - Yunyo 

başvekili ile, Romen hariciye 
müsteşarı dün akşam Anka
radan ayrdmışlardır. 

İS tan bul 1 [Radyo] - Şeh
rimizde bulunan Yunan baş
vekili Ekselans Ceneral Me-

taksas ile Romen hariciye 
müsteşarı Ekselans Komnen 
ıerefine Vali Muhiddin Üstün-

Hatay meselesi 
müzakeratında bu
lunacak heyetimiz 
hareket etti 

Ankara 1 ( A. A.) - Ha
riciye vekaleti umumi katibi 
Numan Menemencioğlunun re· 
faktındaki heyetimiz Cenevre
de Hatay meselesi hakkında 
cereyan edecek müzakerelere 
iıtirik etmek üzere dün ak
şam Ankaradan hareket et
mişlerdir. -···-iş Bankasının 
ikramiyesi 

Ankara 1 ( Radyo ) - iş 
Bankasının küçük cari hesap
lar ikramiyesinin 938 ilk ke
şidesi banka merkezinde No
ter huzurunda çekilmiştir. 

4107 ve 6188 numaralı he
saplara biner lira ikramiye 
isabet etmiştir. 

··-
Karadenizde 

Fırtına bütüD hızile. 
devam ediyor 

Sisop 1 (Radys) - Karade
nizde çok yıllardır görülmemiş 
bir fırtına devam etmektedir. 

Etrafta kar üç metreyi bul
muştur. Münakalat kesilmiştir. 

dağ tarafından Perapalasda 

bir öğle yemeği verilmiştir. 

Ziyafette Romen ve Yunan 
elçileri ile Atioa ve Bükreş 
elçilerimiz bulunmuştur. 

Muhterem misafirlerimiz öğ
leden sonra müze ve cami

lerle şehrin diğer yerlerini 
gezmişlerdir. 

Yeni Çekoslovalı 
ı elçisi 

Ankara 1 [Radyo ) - Çe· 
koslovakyanın yeni Ankara 
elçisi Bay Roben bu sabah 
Ankaraya gelmiştir. 

Elçi istasyonda Çekolovak .. 
ya maslahatgüzan ve ha
riciye vekileti erkim tarafın
dan karşılanmıştır. 

Çinden gelen bu elçi ev• 
velce İstanbulda konsolosluk 
yapmıştır. Bay Robers hari
ciye vekilimiz Bay Tevfik 
Rüştü Aras tarafından kabul 
edilmiştir. ........ 
Vakıflar Müdürü
müz Ahmed 

Haber aldığımıza göre şeh
rimiz vakıflar müdürü Ahmed 
Yuce Adana vakıflar müdür
lüğüne ve Aydın vakıflar mü
dürlüğünede Nazilli vakıflar 

müdürü Kadri Kulaya tayin 
edilmişlerdir. 

Ahmed Yuce viliyetimizin 
vakıf emvalini idarenin mü
him bir gelir kaynağı haline 
getirmiş olması itibarile bu 
işlerde ihtisas sahibi olmuş 
kıymetli memurlarımızdandır. 

Kendisine yeni vazifesidde de 
muvaffakıyetler dileriz. 

~Hayatt~ae•ler: 

H alkevinde : 

Zeytincilik 
Kursa Bitti 

Halkevimizde 15 şubat 938 
günü açılan zeytincilik kursu 
dün bitmiş yapıtan imtihan 
sonunda dört muallim, 27usta, 
ve 12 çırak yetişerek ziraat 
vekaleti belgeleri dağıtılmışbr. 
Halkımızm zeytinlerini timar 

ettirmek için ellerinde fotoğ-
raflı hüviyet cüzdanları bulu
nan nstaları tercih etmelerini 
tavsiye ederiz. 

Dil, tarih ve edebiyat pb&
si kemitesi dün Etem Men
dresin başkanlığında haftalık 
toplantısını yapmııbr. 

· ~ııll•· . 
Umurlu 

Kooperatifi yeni idare 
heyeti 

Umurlu 26 [Hususi] - DIR 
saat 14 te 240 sayılı Umurlu 
tanm kredi kooperatifi koutrö-
lör Bay l~n Tavmaam b~ 
lunmasile yıllık genel. topl&11-
bsını yapb. 

• · Celseyi yönkurul baıkaaı~ 
Hasan Toros açb. 

Baıkanlığa Muatafa Solok, 
Sekreterliğe Mehmet Dirik n 
Mehmet O. Bozkurt seçildiler. 
, Yılhk çalııma raporu ile 

kadro ve yeni bütçesi okandu.· 
ittifakla kabul edildi . . 

Yapılan seçimde Yanetim 
kurul başkanlığına Hasan T o
ros üyeliklere de Raci Barlu ve 
Ahmet Demir seçilmişlerdir. 

Nişanlanma 
Alayımız subaylanndan ..

teğmen Ali Riza Aktnğun 
kızkardeşi Bayan Şükriye Ak· 
tuğ ile asteğmen Veysel Gö
nenç nişanlanmışbr. 

Nişan merasimi dün gece 
ordueveinde kalabalık bir da-
vetli huzurile yapılmışbr. 

Cenç nişanlılara saadet di
leriz. 

Dost Romen ve 
Yunan matbuat 
Erhanı lstanbulda 

Dünün meddahlığı, Bugünün istiğnası! 

İstanbul 1 (Radyo) - Bal
kan antantıf konseyi müzake
relerini takip için gelmiş olan 
Yunan ve Romen gazetecileri 
şehrimize gelmişlerdir. 

Matbuat umum müdürlüğü 

İstanbul mümessilliği tarafın
ı dan Yunan ve Romen gaze

tecileri şersfine Perapalasta 
bir öğle yemeği verilmiştir. 

B ilmiyorum İzmirde de öy
lemiydi. İstanbulda atlı 

! tıramvaylar zamanında , 
kalabalık ve virajlı yerlerden 
geçerken, tıramvayın önünde 
bir vardacı koşardı .. Bir adam; 
elinde boru, bramvayın önün
de alabildiğine koşar, boruyu 
öttürür, rayların selametini 
temine uğraşırdı.. Ve:zneciler, 
o zaman, İstanbulun en kala-

balık semti idi. Maliye neza
retinden - Şimdi tıp fakültesi
başlıyan hafif bir iniş, Zeynep 
Kamil konağma - Eski darül
fünun - doğru fazlalaşır ve 
orada, daha darlaşarak sağa 
bükülürdü. Onun için, en teh
likeli yer burası idi.. Burada 
aşağıdan ve yukarıdan gelen 
bramvayları, aşağıda ve yu-

-Devam1 2 foc:i s&yfad.a -
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~ l!!!ir rlpert•Jltırı : 

S_ali,Lmuı:a zertin 
Saym okurlan_. bundan 

6İlceki yazımda neşredeceği
mizi bildirdiğim matehauaa 
Bay F errub barlas'm broşörile 
lkti .. t Wekileti bülteninden 
6nce kıymetli mütebassısla 
yapbğım son mülikab arzet
meği faideli buldum. 

İtiraf edelim ki zeytin yata· 
ğı olan ilimizde ağız tadile 
lalamura zeytin yemekten 
mahrum bulunuyoruz. Yine 
çok acı bir hakikat olarak 
ilive edeyimki, Aydın halkı
nın sofrasında yabancı mem
leketlerden gelen salamura 
zeytinler yer alır. 
Aydında salamuralık zeytin 

yok mu? 
· Salamuracıhğı öğrenemez-

mİ.)İZ ? 
Bu mülikat bu soruların 

kartılığını verecektir. 
- Aydın zeytinlerinden iyi 

salamura olmaz kanaatı var
du. bu doğru mudur ? 

- Zeytinler yağlık ve sa
buiıuralık diye umumiyetle 
ikiye aynlırlar. Gerek yağlık 
ve gerekse salamuralık zey
tinlerde evsafına nazaran 
muhtelif nevilere ayrılmakta
dirlfır. Türkiye zeytin nevı1e
ri 'henüz ilmi bir şekilde etüd 
edilmemiş olduğundan bir çok 
·yerlerdE; bu meyanda Aydın- • 
dada salamuralık zeytinlerden 
fenni şekilde işlenerek istifa
deı edilecek yerde yağhanele
re sevkediliyor. Bu suretle 
bilğ-İ$izlikten milli servetten 
bu bakımdanda layıkile fay
dalanamıyoruz. 

ı!Jr ~isil : İtalyada ufak 
bir şişe içinde konserve edil
miş on adet yeşil zeytin sa
lamurasımn 100 kuruşa sabl
dığım işaret edersek yeşil 

zeytin ·nlamuracıhğınm neka
dar ebemmir,etli olduğunu 
tebariz ettirmiş oluruz. 

_:_ Aydında ve mıntakanı

xın diğer bölgelerinde salamu
ralak zeytine raatladınız mı ? 

- İspaoyollann meşhur 
Gardales Fransızl•nn Pişoline. 
ltalyanlann Asgalana, Yunan
hların Kalamata, Galas zeytin 
soylarından evsafca çok daha 
iyi salamuralık zeytin soylan
mız olduğuna rast geldim. Mi
la!ın Selimiye nahiyesinin 
Bafe civarında Tavşan yüre
ği yeya ters yaprak dedikle
ri zeytin soyları gayet güzel 
salamuralık nevilerindendir. 

Yapılan etüdlerde 80 ta
nesinin bir kilo olduğu görül
müıtür. Bundan başka İzmir
de muhtelif zeytin mıntakala
rında mahalii isimlerle anılan 
Devedişi, memeli, memecik, 
şehir zeytini, eşek zeytini gibi 

O. Becerik 
bir çok zeytin nevilerine rut
lanm1Şbr. lzmirde 80 muhte
lif zeytin soylan üzerinde ya
pılan etüdlarde muhtelif dört 
ç.cşit eşek zeytini bulunmuş

tur.. Halbuki bunlar arasında 
pek çok farklar vardır. Zey
tincilik enstitüsü kuruluncaya 
kadar mahalli tanınmış, gerek 
yağlık ve gerekse salamura
lık zeytinlerden aşı almmak 
suretile delicelerio ıslahı cihe
tine gidilmelidir. 

- Bugün için salamuracı
lıkta aranılan e\l'saf nedir. 

- Bir kere salamuralık 
zeytinlerde aranılan en mü
him evsaf, çekirdekle et kıs
mının biribirinden kolaylıkla 
ayrılabilmesi ve aralarındaki 
nisbetin asgari 115 olmasıdır. 

- Salamuralık zeytinler na
sıl toplanmabdır. 

- Salamuralık zeytin tane
leri el ile birer birer toplan
malı ve içerisi kağıt döşeli 
sepetler içerisinde nakledilme
lidir. 

Salamuralak zeytinin soyu
na göre yüzde ila 3-6 nisbe
tinde kalevi ( bilfarz sabun
cu sodası ) bir mahlul içeri
sinde acılığını giderdikten son
ra % 3-10 nishetindeki tuzlu 
su mahliilunda birer hafta 
müddetle salamuraya terke
dilmelidir. 

- Devamı var -

Dünün meddahlığı, 
bugünün istiğnası!. 

(Baştarafı lnci ııabifede) 

karıda birer vardacı bekler, 
tıramvay gelince önüne katı
hr, tehlikeli mıntakayı geçi
rinceye kadar koşardı ve bu, 
acayip bir manzara olurdu .. 
Zaman geçti, ath tıramvay, 
yerını, elektrikli fıramvaya 
terkederek tarihe karattı ve 
bittabi vardacılar da ortadan 
kayboldu .• 

Fakat her şeyin mudhik ta
rafını almakta yaman bir usta 
olan Fazıl Ahmet, merhum 
Süleyman Nazif için bu tabiri 
kullandı ve " Vardacılık ,, ye
niden dirildi.. Fazıl Ahmet, 
Süleyman Nazif için "Abdül
hak Hamidin vardacısıdır o ... ,, 
dedi ve bütün mizah gazete
leri, günlerce Abdülhak Ha
midin büyük mikyasta resmini 
yaptılar, önüne minyatür bir 
Süleyman Nazif diktiler ve 
eline kocaman bir boru vere
rek koşturdular. 

Vakia, Abdülhak Hamit 
şüphesiz ki büyük ve şöhreti
ni sınırın ötesine götüren bir 
şairdi. Fakat, o zeman, haki
katen bir nevi meddahlık hü
küm sürerdi.. Bir edibe, bir 

. Halkeviiıde sanat okulu sergisi. 
. ' . 

- Baı:arah ı 1-.d Sayfada
zia bOyük emeklerle bapr
clığımız bir eserdir. BU eıer 
çalıımasım bilen, vazifesini 
seven arkadaşlarımın ve tale
bemin alın terlerile yürüdül
müş, Büyük Atatürklln işaret
lerinden alınan ilhamlarla be
zenmiştir. 

Arkadaşlar: 
Biliyorsunuz ki düne kadar 

Türk san'atkirı, Türk mesnu
atı hekir görülüyordu. Bu 
meslek daha ziyade yoksulla
ra ve saltanat devrinde cemi
yetin dun mertebeli insanla
nna inhisar ettiriliyordu!. Bu
nun içindir ki himmetsiz kalan 
bu meslek erbabı gibi Türk 
endüstrisi de garbın yücelen 
eserleri yanında pek sünük 
kaldı. Bu geri kalıştır ki Türk 
pazannda hala garp mesnu-

şaire hakkından fazla cemile 
yapmak, onu olduğundan çok 
fazla göstermek, adeta bir sal
gın halinde idi ve tuhaf değil 
mi, bu meddahlık hemen he
men şiir ve edebiyat alemine 
münhasırdı .. Biraz şöhret yap
mış olanlar için, bütün yeni 
yetişenler adeta tapınırdı ve 
şöhret yapmışlar da birbirleri 
hakkında ( Üstadı azimüşşan), 
( Üstadı şiirü edep ), (Üstadı 
suban) tabirlerini en mübtezel 
bir derekeye düşürmüşlerdi.. 

·Bir "Tebcili eazım 0 sözü dö
ner dolaşırdı .. 

Son neslin, böyle küçüklük- . 
lere düşmedigini görerek se
viniyoruz, sonra, bu memleke- · 
tin tebcile şayan şahsiyetl~ri
ni yalınız edebiyat vadisine · 
hasreden zihniyetin de iflas 
ettiğini memnuniyetle müşa
hede ediyoruz .. 

Fakat, yine görüyoruz ki; 
dünkü nesil kadar paye, fuzuli 
erike dağıtmamak suretile 
ciddi ve olgun bir temyiz ka
biliyeti göstermek kudretinde 
olan bu nesil, " Kıymet., terin 
hakkını vermekte çok titiz, 
adeta cimridir. I 

Dünün ifrabna, bugünün tef
riti cevap verebilir.. Bir za
manlar, ikizli bir tekil alan 
meddahlığın mukabelesi ve 
haklı cevabı, şüphesiz ağır 
ve ciddi istiğnadır. Fakat, 
"kıymet,, in hakkına, kıymet 
ibresile vermek te, son neslin 
ink1!ipçı ve ağır başlı aklıse
liminden beklenecek bir ka
dirşinı-.slıkbr. 

Bu fikri çerçeveler verir, 
muhitlere indirir ve yalnız 
kalemi ile, fırçasile, nazariye
sile, müsbet iddiasile şöhret 
yapmış olanlara hasretmekten 
çıkarırsanız, bütün iş bölümle
rine, onların yapıcı ve başa
rıcılarıoa teşmil ederseniz, bu 
fikre yer yer, pekala tatbik 
mahalli ve takbik kahramanı 
bulabilirsiniz f.. 

G0NC0 

abmn ıürilm temin edebilme..
ıini mümkün kibyor. 

Arkadaılar; Fazla inceleme
yeceğim. Fakat itiraf edelim
ki daha çok çahımak Ye geç-
mifde yaıadığımız ızbraplı 
devirlerin avdetini imkinım... 
kılacak inkişafa vucud vermek 
mecburiyetindeyiz. Biliyorsu
nuz ki : garp endüstrisi en 
hummalı faaliyet devirlerini 
yaşıyor. Bizde bu yarışa işti-

-;;k etmek, Adım mesafeleri· 
mizi biraz daha fazla açmak 
yüküm ündeyiz. 

İşte arkadaşlar: Bugün eser
lerini göreceğiniz Türk sanat
karları bu hakikati kavramış. 
Bu lüzumu takdir etmiş, Türk 
endüstirisini yüceltmek için 
andiçmiş bulunyor. 

A!'kaşlar : Sözlerime niha
yet veriyorum. Sergimizin ta-
şıdığı hüviyet, görecegıoız 
eserlerin yaşatacağı mana 
arzettiğim hakikatleri Türk 
münevverlerine, Türk halkına 
ihsasa matuftur.· Bizler bu. 
eserlerimizin Tür~ . sanatkirı
nm iktidar derecesini tanıt- . 
mak ve bu suretle muhtaç. 
bulunduğumuz yakın alaka ve 

1 

sempatiyi elde . etmek istiyo-
ruz. . Sizlerden isteklerimizin . . . 
yerine getirilmesini ~ler, kıy-
metli yardım ve öğütlerini 

daima içten gelen sayga ~e . 
şükranla ·anacağım İlbayımızla · 
beraber hepinizi selamlarım. 

Direktörün söylevinC:len son
ra makas İlbayımıza 'verilmiş; 
ilbayımı~da açılma resmuıı 
yapmasını saylavımız. doktor 
mazhar Cer menden . rica et
miştir. Saylavımız : 

- Bir milletin. yükseliş ve 
istik 1 al inin end ii~~iirile,ı:nekte 
ileri ha~leler yapmasi~e kabil · 
olduğuna inanan bir' nesliıı 
bir ferdi olmak sıf atile heye- . 
can duyuyor, sitayiş ve yük
sek takdirle muvaffakiyet d._ 
leyerek açıyorum .. 

Diyerek kapıyı bağlayan kur
delayı kesmişlerdir. · · 
Açılma resminden aonra 

sergi gezilmiş daha sonra san 
at okulu dirktörlüğü da
vetlilere halkevi salununda 
100 kiıilik bir ·çay ziyafeti 
vem-.lştir. ' 

Sergiyi diin akpm benden 
fazla halk gezmiıtlr. ~ 

Sergi 6nümüz~eki pa'zar 
günOne kadar hergihı saat 
17 den 22 ye liaw umuma 
açıktır. 

Sergi hakkmdaki · görüt.le
lerimizi bilihara yazaca;ıs.. 
Fakat yarablan eser: k&l"flsıo· 
da duydugunıuz h•yraiıhk ve 
takdir hislerimizi direktör. 
talim heyeti ve yarının büyük 
sanatkirları talebelerimize ar
zederiz. 

lmtlru aahlbl n Umum! Netrlr•t 
llBdllrG ı Etem lleadfet 

Baaıldıiı yer ı 

C. H. P. 8-•--•I 
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ı ~ Şükrü Kayanın :An~ar.a Halk. 
,· evinde verdiği nutkun metni -:Atatürk prensiplerinin veciz bir ifadesi olan 
bu 'nutku her yurd..faş ve her Halkevli 

dikkatle okumalıdır 
-5-

Arkadaılar, 1 
Halkevlerinin geçen yıllar--1 

da yaptıklannı ve bu sene 
yapacakların• kısmen anlatmıı 
bulunuyorum. Ve evvelce de de
diğim gibi bugünkü şartlara 
göre mucibi memnuniyettir 
diyorum. Fakat Halkevleri ve 
Halkevlcrinin faaliyeti milleti
mizin yüksek idealine ve de
rin ibtitaclarmı tatmin edecek 
bir verime gelmediklerini der
hal söylemeliyim . 

Yurdaılarım, 

Bu memleket ve milletin 
son asırlarda geçirdiği büyük 
felaketler ve tehlikeler ciha
nın maliimudur. Bunu en çok 
idrak edenler şüphesiz ki gene 
Tirklerdir. · O gUnlerin, acı 

batiraları ibret alınacak ders
lerle doludur. Siyasal varlığı 
yok· edilmiş ve tarihinin sahi-
feleri kendisine ebediyyen 
ka~tılmış sanılan Türk mil- 1 
leti, her sahadaki yoksullakları 
içindeki ve etrafındaki zor-

lukları yenerek tekrar mede- [ 

niyet alemi içerisinde batarı 1 

sayılan hakkına ve haysiyetine ı 

riayet edilen yepyeni bir dev
let oldu. "Alkışlar" 'f. , 

Milletiıı seciyesin~ .v.e ,ku~-
ret~e en çok güvenen ve is
tikbaline en çok inanan ve 

•. ı 

onu yüksek bilgisi, çelik ira
desi ve sonsuz vatan ve millet 
muhabbetile kurtaran Atatürk 
oldu. (Sürekli alkışlar) 

O günkü şartlar içerisinde 
vatanı ve milleti esirlikten 
kurtarmak çok güçtü ve adeta 
imkansızdı. O zaman milletin 
kalbinde acı bir hasret ateşi 
gibi yanan vatan kaygusu, 
Atatürkün dimağında ve vic
danında insanlık kudretinin 
imkanlarını aşan ve muvaffa
kiyet şartlarınr bulan bir kuv
vet oldu. 

En çetin günlerde bile ... 
Vatan ve milleti esaretten 

kurtardı. O zaman bu kadarı 
kafidir zannedenler vardı. Va
tan istiladen, millet esaretten 
kurtulunca memleket ve millet 
de kurtulmuş ve artık yapıla
cak bir şey kalmamış zanne
denler ve bunu tavsiye eden
ler eksik değildi. 

Bilmiyorlaı:-ve görmiyorlardı 

ki bu vatan ve milleti en 
yüksek zafer ve ikbalden esir 
olmak, mahvolmak derekesine 
düşüren maddi ve manevi 
menfi ve muzır elemanlar mil
letin verhğını az zamanda ge
ne kemirecek, belki daha. az 
zamanda daha fena a"ıbetlere, 
sürükliyecekti. 

- Sonu yarın -

Milli Aydın BankaBı tJmuml heyetine idare meçlisi 
tarafından 1937 senesi muamelA.tına ait takdim 

Xılınan rapordur 
(Dünkü Hyıdan devam ve son) 

karşılayamazdı. Büyük bankaların ranseyoeman fişlerinde yer 
bulamayacak küçük esnaf ve küçük krediye muhtaç kimseler 
it• müessesenin ortadan kalkmasile temamen açıkta kalacak
lardı. itte bu bakımdan İzmir Esnaf ve Ehali bankası bu 

~ mıessescnin en hayırli bir halefi olabilirdi. İdare heyetinizin 
plnız ve yalmz Aydm'ın iktisadi ihtiyaçlarını göz önünde tu
ıtarak yapdığı bu teşebbüs idi bir demagojile karşılaşpııştır. 

Burada şükranla kayt etmek llzımdırki bu tek demagog 
·Aydın' da kendine yardakcwk edecek ikinci bir kimse bula-
• -.mlfbr. Bu suretle güya Milli Aydın bankasını Aydın'bların 
·iZ malı bırakmak perdesi arkasında yüz elli bin liralık var-
' liı üçte bir noksanile fWUl buna peşkeş çekmek ıiyaıeti 
.acim kalmışbr. itiraf etmek lizımdırki bankanız bu decliko· 
4lıldar yüznden hayli maddi zararlara düçar olmu~ur. 

Banka hisse senedlerinin kıymetini düşürmek için aistama-
: tıllcman yapılan bir propaganda karşısında tevdiat sahiplerinin 
paniğe tutulmasım gözönünde tutmağa mecbur olan idare 
laeyetiniz işlerini daraltmış ve her ihtimale karşı diaponi
Wliteıioi arbrmaşbr. Bilançoda göreceğiniz veçbile bu vazi
yet safi karımızı geçen seneye nazaran biraz azaltmış ise de 
..Ocadelede manen muzaffer çıkmamıza mani olamamıştır. 

Gerek şahsi '/C gerek Memleketin umumi iktisadi menfa
•tlannı çok iyi bilen Aydı'ın münevver tasarruf sahipleri, bu 
korkunç propaganda karşısında özmallan olan bankaya karşı 
İtimatlannı bir zerre sarsmamışlardır. Büyük bir yurd sever
lk telekki etmeğe mecbur olduğumuz bu yüksek jesti minnet 
ft şükranla kayt etmegi bir vazife bildik. 

Yalmz, idare meclisinizde dahi yer almış olan tek bir 
lri•ae bir ara hayli mlllıim tevdiatını mDbim biF faiz fedakar-

1 - Müzik Konseri 
BiRİNCi KISIM 

A: Siyah gözler Tango Orkestra 
B: Bitmemiş senfoniden parça Vala ,, 
C : Şen dul ,, ,, 
E : Kızıl bulutlar ,, ,. 

2 - Bulaşıcı hastalıklar esbab ve vikaye konferans Dr. Ş Kırbaş 
3 - Müzik Konseri 

A: Efenin bayramı 
B : Yanık Ömer 

İKİNCİ KISIM 
Milli hava 

" " Bu toplantı için davetiye. yoktur, herkes davetlimizdir. 
On iki yaşından aşağı çocuk gelemez. Sanat ve orta 
okul talebeleri muallim ve velilerile gelebilirler. 

lığı da yaparak bankamzdan alıp başka bir müesseseye gö
türmüştür. En büyük bir suikast telckki olunacak bu hadiseyi 
en acı bir iç sızısile buraya kayt etmekten nefsimizi men
edemedik. 

İhtiyat akçamız tediye edilmiş sermayesinin yüzde ellisine 
baliğ olunduğundan ve bankanızın da devamı bilinmediğinden 
yeni bir ihtiyat akçesi ayırmağa lüzum görülmemiştir. 

Bilançoda görülen 43,824.05 liradan geçen seneden müdevver 
9, 128.62 lira hariç tutularak kalan 34,695.43 liradan 11,072.86 
lira idare maşrafı ile tevdiat faizi olan 7573. 53 lira ve . emvali 
gayri menkule ile demir baş eşya amortismanı olarak 921. lira 
ve muhtelif zararlar karşılığı olarak 3,128.04 liraki ceman 
22,695.43 lira tenzil edildikten sonra kalan 12,000. Jira safi 
karın aşağıdaki şekilde tevziini teklif etmeği muvafık gördük. 

Statüko mucibince hissedarlara faiz olarak yüzde beşten 
5,000.- lira ile bankalar kanununun 31 inci maddesi hükmüne 
göre % 5 muhtemel zarar karşılığı olarak ayrılan 600.- lira ki · 
cem'an 5,600.- lira tenzil edildikten sonra kalan 6,400.- liradan: 
% 20 müessisler hissesi · 1,280.- lira 
<}o 10 İdare meclisi hissesi 640.- ". % 7 memurin hissesi 448.- " 
% 3 murakıp hisse~i 192.- ,, 

ki cem'an 2,560.- · \, 

Lirada çıkarıldıktan sonra kalan 3,840.- liradan 2,500 li
rasının hissedarlara %2,5 temettü hissesi olarak tevzi edilmek 
üzere tefriki ve bundan sonra kalan 1,340.- liranın gelecek 
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sene kinna devri idare meclisinizce tensip edilmiş oldiiğun-
dan heyetinizce de kabulünü rica ve faiz ve temettülerin 20 
gün sonra tevziini tensibinize arz ederiz. · 

Bu sene karından gelecek sene karına devir edilmek üzre 
ayrılan 1,340.- lira ile 936 senesi karından devir edilmiş olan 
9,128.62 lira ki cem'an 10,468.62 lira 938 senesine devr edil-
mek suretile bankanın tasfiyesi veya başka bir şekle kalbi 
tahakkuk ettiği takdirde bankanın 150,000.- liralık varhğı tam 
ve kati olarak emniyet albna alınmış olacaktır. 

Bankanın bir senelik muamelab ve geçirdiği muhtelif saf·· 
balar hakkında verdiğimiz malumat ile birlikte hesabat ve 
izahab muvafık gördüğünüz takdirde idare meclisinizi ibra 
etmenizi ve nizamname hükümlerine göre yeni intihababa 
yapılmasını rica eder ve 1938 senesinin bankamız için iyi ve. 
ferahlı bir devre olmasını dileriz. idare meclisi 

Murakib Raporu 
Milli Aydın Bankası Umumi heyetine 

Sayın hissedarlar, 
Bankanız murakibliğine seçmek ıuretile gösterdiğiniz iti- ' 

madın bana tahmil ettiği kanuni ve vicdani vazifeleri ifa ettim. 
Bankanızın yaptığı işleri mükerreren ve teferruatile göz

den geçirdim. Huzurunuza getirilen 1937 senesine aid bilan
çoyu tetkik ettim. Defter kayıdlarile mutabık olduğunu gördüm. 

idare meclisinizin mesai ve mukarrerabnın verimini ifade 
eden bilançoyu tasdik ve idare meclisinizi ibra, yüksek takdir-
ve kararınıza taalluk eden işlerdir. 

Takdirinizin selametine inanan ve verdiğiniz (salahiyeti,. 
gösterdiğiniz itimada layık şekilde kullanmif olmanın hamu 
duyan murakibiniz sıfatile sayğılanmı sunarım. 

Murakib 
tzmlr Esnaf ve Ahali Bankası 

Umum m1ld1lrO. 
Atıf lnan 



· .Vey$.el K:ültü~ 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi ; Belediye karşısı 

V. Kültür 
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Kt~ BAKTERiYOLOG · ~•1 

SJ Doktor şevket Kır baş f !1 
P3 Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı [tl 
t•l Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [t] 
i~~ muayenehanesinde, hergün saat yediden dokuza ve ~·~ 
v,,+e_ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ~·i 
~·ı ı- k 'd b ı ı . . =-· -= ~.~ eder. Her tür u an, ı rar, a gam muayene erı ıcra t+l 
ft~ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan {tl 
W~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) [+l 
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....................................................... 
i DOKTOR : 
• • • 
İ FAHREDDİN SÜGÜR i 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassw : . : 
ı Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisuh : ! Muayenehane : ~ ydın-Ja Gazi Bulvanuda Bafalıoglu dükkinılllll : 
ı:::rinde her gün .aabahdan alqa~a kadar Haatalannı kabul eder. ! 

......................................... ~········· 

AYDIN 
İlin; her köşesine dağılan ve.en . 

çok okunan bir tane gündelik j 

gazetesidir. 

C. H. P. 

• • • ' . 
. t! 

Paris b p fakültesi hastanelerinden mezun ~ 
e.•A 

[t] Muayenehane: Park karşısında yeni yapbrdığı evinde [+] 
[+] her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. [t] 
[•l 130 f+1 
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~ D O KTOR i 
g Fuat Bayrakdar 411 
~ Bel aofuhlala, Firengi ve Cilt haatalıkları mütelaaasısı 41 
~ Muayen ehanesi: i i Çocuk parkı karşısında köşe başında · 

~ Muayene saatleri: 
~ Sabah saat 7 - 8 11 
P Akşamları 15 - 18 kadar 4İ 
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C•l Taze ve ucuz ilaçlan • =+1 f ~ı Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan f 

L Y•ıı f 
+ • 
! Emniyet Eczanesinde :. 
• • Bulursumn 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarilai yeni manaslle anlamaaın lnr

metli bir örneti olan AYDIN T ARIHİnl Aydında Belediye kartıuada 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphaneahıden tedarik edebffhı.. 
siniz. 

Aydının bütün tarihi malfı..ıatandan bafka cotrafi tabii .aıu.a
iını da bu kitaptan öğreneeekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiı... 
Fiab 250 kuruştur. 

Basım evi 
En temiz, En .çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

' 
......................... 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

.. 
" -


