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Bol ve ucuz elektrik 
----------------------Bütün yurda elektrik merkezi kuruluyor ------------

Memlekete bol ve ucuz elek/ 
ltik kuvveti temini yolun-
daki çalışmalar mühim bir 
safhaya girmiştir. 

Hükumetin İkinci be.ş yıllık 
sanayi planı projesine göre 
z~nguldak ve Kütahya mın
takaJarı santırallaTma ait fen
ni şartnameleT bitirilmiş ve 
bunlara ait bazı firmııılardan 
teklifler ahwuıfbT. 

Zonguldak santıralından alı
nacak enerji güzergahı teshil 
edilmiş olan eHiiki kilometrelik 
bir havai hat ile Ereğli lima
nına kadar götürülecektir. 

Küthya santralından alına-

cak alcktriği İstanbula kadar 
nakledecek hava hattının gü
zergahı da arazi üzerinde 
tetkik ve tesbit edilmiştişr. 

Elektrik istihsalinde Ankar 
İstanbul, Eskişehir ve Kütah
ya mıntakalarıoda [Kömür, su 
linit] Sivas, Amasya, Erzrum, 
Erzincan, Kars, Malatya, El
azığ, Diyarıbakır, Antalya ve 
civarı mıntakalarmda (Su) dan 
istifade edilecektir. 

Elektrik işleri Etüd idaresi 
su kuvvetlerimizin tesbiti yo
yunda yurdun her tarafında 

- De•amı 3 ncü ıayfada . 

Hariciye Vekilimiz 
Kahireden avdet etti _, _________ _ 

Doktor Tevfik Rüştü Aras Berut ve Halepte halk 
tarafından coşkun tezahüratla karşı1anmışhr 

Halep 17 (A. A.] - Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik 
Rü~tü Aras dün Beruta muvasalat etmiş ve bu sabah Halep
len geçmiştir. Bay Rüştü Aras Berutta, Halepte merasimle 
karşı!anmış ve halk bu iki şehirde Trabulusta ve yollarda 
-coşkun tezahürat göstermiştir. 

Fransız ali komisyonu Berutta vekilimiz şerefi ne bir öğle 
Yerneği ver mittir . 

A:ıkara 18 [A.A.] Hariciye Vekil Doktor Tevfik Rüştü 
Ara!I bu sabah Kahireden dönmüştür. 

İngiltere 
Hükumeti Fransız baş 

vekilini Londraya 
davet etti 

londra 17 [A. A.] - İngil
tere hükumeti Fransız başve
kili B. Daladiye ile hariciye 
l\aıırını resmen Londraya da
"ct etmiştir. Daveti kabul 
tderı Bay Daladiya hariciye 

'lla.zırı ile beraber bu ay so
!ludda Loodraya gidecektir. ·-

Hallteui ltöp•i: 

Bugün: 
1 - Saat 17 de Dil, 

tarih komitesi toplanacak
tır. 

2 - Saat 20 de İngiliz
Cc dil dersi vardır. 

3 - Saat 16 da Halke
\Ji bi.naStnda gürq ders

_kri devam edecektir. 

Bay Benes 
Sulhun muhafazası için 
elimizden geleni yapa

cağız diyor 
Prağ 17 [ A. A. J - Çekos

lovakya Cumhur Reisi Bay 
Edvart Benes parlamentoda 
söylediği bir nutukta şunları 
demiştir: 

Sulhun muhafazası için eli
mizden geleni yapacağız kom-
şularımızla devamlı bir anlaş· 
maya mani olacak engel yok
tur. Alman teminatı çerçivesi 
içinde Almanya ile de bir ı 
anlaşma elde edebiliriz. dil 
meyli münasebetile de iç va
ziyetimizi değiştirecek hiç bir 
hadise olmıyacaktır. 

Arnavutluk 
Elçisi Tirana gitti 
Belgrad 18 - Arnavtluk 

lıükmctinin Belgrad elcisi kral 
Zoganun g6ğilnll mUsasebetile 
Tiran gitmiştir . 

8. M. Meclisinde 
Ankaka 18 Büyük Millet 1 

Meclisinin bugünkü toplantı
sında bazı maddelerin gümrük 
resimleri hakkında hükumetçe 
verilen karara aid kanun la
yihasını müzakeıe ve kabul 

edilmiştir . Mecliş çarıamba 
günü toplanacaktır. 

Yurddaspor 
Ankara muhteliti Vi
yana takımını2-0 yendi 

Ankara 18 - Şehrimizde 
bulunan merkeıi avrupanın ve 
Avusturyanın en kuvvetli ta-
kımı olan Fürst Viyana takı
mile Ankara gücü ve gençler 
muhteliti arasıoha binlerce 
seyirci önünde yapılan maçta 
takımımız rakibini 2-0 mağ
lup etmiştir. 

ita/ya ile Fransa 
arasında dostane 
milnasebat başlıyor 

Paris 18 - Hükümetinden 
aldığı talimat üzerine Fran-
sanın Roma maslahatküzarı 
Cumartesi günü hariciye na-
zırı kont Ciyano ile görüş
müştilr . 

Maslabatkilzar bu konuş
mada gelecek Mayısta hüku
meti tarafından Roma nezdine 
bir sefir gönderileceğini ve 
müzakerelere başlanacağını 

bildirmiıtir. _ ... _ 
Yugoslaga başvekili 
Milli radikal parti
sini zigret etti 

Belgrad 18 - Başvekil ve 
hariciye nazırı doktor Milan 
Sitadiyanoviç Yuğoslavya mil· 
li radikal fırkasının on dokuz 
ve yirminci bölge daireleri 
tarafmdan verilen bir ziyafet-
te memleketin iç ve dış siya
seti hakkında bir konferans 
vermiştir. 

Musolini 
Yeni Alman elçisini 

kabuletti 
Roma 18 - Bay Musolini 

Almanyanın yeni sefirini ka
bul ederek kendUile uzun 
müddet g6rütm6ftllr. 

Belediyede : 

Karasinek 
Mücadelesi 

Belediye tenbih ve ya
saklan içine alındı 

Belediye dai•i Encümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi Nafiz Karabudajla reis
liğinde toplanmııtır. Encümen 
bu toplantısında muhtaç bir 
asker ailesine yardım kararı 
vermiş ve belediye tenbih 
yasaklarına aykırı hareketleTİ 

görüldüğünden dolayı hakla
rında zabıt varakası tutul•uş 
olan bazı suçluları para ceza
sile cezalandırmıştır. 

Bir takım sari hastalakların 
sirayetine vasıta olan karaıi
nek mücadelesi için vilayet 

hıfzıssıha mecliıince ittihaz olu
nan karara tevfikan qğıdaki 

hususabn yapılmasını belediye 
tenbih ve yasakları içine al
mışbr. 

1 - Şehir dahilinde mev
cut umumi ahırlar sıhhi şart
lara ve ahırlar talimatname
sine uygun olacaktır. 

2 - Umumi ve hususi ahır
larda gübre teraküm ettirilmi
yecek, hayvanların altından 

alınan gübreler ya sinek gir
miyecek tekilde yapılmış fenni 
gübreliklerde muhafaza edi
lecek veyahut belediynin gös
tereceği umumi gübreliklere 
nakledilerek orada imha edi
lecektir. 

3 - Gıda maddesi satan 1 
bütün dükkanlarda, umumun 
toplanmasına, yatıp kalkma
sına, taranıp temizlenmesine 
mahsus olan yerler de ihtiya
ca göre mütaaddit sinek ka
panları bulundurulacaktır. 

4 - Eskiden mevcut ve 
açıkta yapılmış olan gayri 
sıhhi halilar koku nefl'etme
yecek ve sinek girmiyecek 
şekilde ıslah ettirilecektir. 

Ayrıca belediye tarafından 
ilan edilecek olan bu yasak
lara aykırı hareket edenler 
veya mecburiyetlere riayet 
etmiycnlar belediye ahkamı 

cezaiye kanununa göre para 
cezasile cezalandıracaklardır. 

Hava dilzeldi 
Bir haftadanberi sürekli bir 

surette devam eden yağmur
lana arda bugün keailmlt .e 
bava tamaaüle açdmlfbr. 
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Pearlık ! 

· Bu uıta.. ,_.telerin'9 alış Ymifte ~ık us .... 
kaldıran Wır kanun "rihasınaa llazırla•tnn .. ideliy~n gftlıel 
bir habtr ekuduk. 

HiikWaeliD, hayab ucuzlatmak için bir çok teclWrler aldığı 
şu sırada bilhassa ticaret ahlakımızı tanzim edecek ve mem
leketimizde bir ticaret ablikı kuracak olan bu kanun liyiha
sının ne kadar liizumlu bir ihtiyaç olduğunu seylemeğe hacet 
a-örmüyoruz. 

Artık, çekişe çekişe pazerlık etmek için kıymetli vakitle
rimizi boş yere 6ldlrecek ve israf edecek devirler çoktan 
reçmiftir. Türkiye ekonomisinin gayri milli unsurlar elinde 
bulunduğu zamanlarda yine bu unsurlar tarafından icat edil
wp muhakkak olan allf veritte pazarlak usulünden tikiyet et
miyen ve bu usulün kaldırılmasını arzulamıyan tek bir adam 
tasavvür edebilir misiniz. 

b<:ri bir millet iddiasında bulunan türkiyede iptidai bir 
zihniyetle kurulmuş bir orta çağ ekonomi sisteminin sürilp 
gitmesini mümkün görmiyen Cumhuriyet hükümeti bu çirkin 
taaİnillü ortadan kaldırmakla istinasız bütün memleket hal
kım sevindirmiştir. 

Siyasi hayatımızda olduğu gibi bundan sonra ikitsadi ha
yabmız da da parolamız fU olacaktır. Pazarlık yok ! .. 

Genca 

İgiliz - İtalyan anlaşması 
iki Taraf Mukabil Taahhüdlerle Dünya Sulhunu 

Korumuş Olacaklardır --------Roma 17 ( A.A. ] - lngiliz şacak ye milletler cemiyeti 
ltalyan anlaşmesı dün Romada kontJeyinin önümüzdeki toplan-
imzalanmışbr. tasında ltalyanm Habeşistanm 

Bu anlaşmaya nazaran iki üzerindeki hukuku biikmüra-
tararf Akdenizde, Kızıldenizde nisinde tanınması meslesini 
Aden körfezinde, M11ırda, Su- azi devltlerin vaziyetlerinin 
danda, Şarkı ltalyan Afrika- tavazzuh etmesi için teşebbüste 
sıncla, İngiliz ıomalııında, bulunmak niyetinde olduğunu 
Kitenede, ogandaki kuvvetleri beyan etmektedir. ltalya ile 
bakkıada muayyen zamanlarda Mısır arasında iyi komşuluk 
malumat taati edeceklerdir. anlaşması da imzalanmıştır. 

lta.lya Suudi Arabiatamn ve 
Yemenin şark ve cenubunda 
bulunan topraklarda Aden 
mıntakasında siyasi bir nüfuz 
aratbrmıyacak lngiltere de bu 
mıntkkada Suudi arabiatanın 
vey• yemenin istiklal ve ta• 
mamiyetine dokunmıyacakbr. 
iki taraf biribirinin menfaat· 
lerine ve iyi münasebetlerine 
zarar verecek neşriyatla ve 
propagandada bulunmıyacklar 
ve ltalya Taına a-ölll mınta
sında lngiltere menfatlerini 
teyid edecek prki ltalya Af
rikasındaki yerlileri polis hiz
metinden gayri aakeri hizmet
lere mecbur etmiyecek, lapan• 
yadaki yabancı gönüllülerin 
nisbi bir tarzda geri ahnmua 
hakkındaki lngilir formülünü 
kabul edecek, lapaayada Ba
lear adalarında denizatın ls
panyol topraklarında, fasta 
biç bir mülki ve siyasi mak
sad gütmeyecek mümtaz bir 
vaziyet araştırmayacak bura
larda müsellah kuvvetler bu
lundurmıyacak lır. 

lngilterede bu teminab fenet 
ittihaz c,ierek lıpanyol m~ıe
ıini~ lutlU için bu a,I maoın 
meriye\~ Jir~esi irn ıart ko-

-··-
Şehirlerimize iyi 

su getiriliyor 
Tekirdağ, Mersin, Tokat, 

Bergama, Zonguldak ve Urfa 
belediyeleri su projelerinin 
gerçeklqmesi için belediyeler 
bankasından· borç alm1tlardır. 
Belediyr.ler imar heyeti bu 
belediyelerin au projelerini ya
kında ihale edecektir. Merzi
fon belediyesi 87000, Tekir
dağ belediyesi 165000, Tokat 
belediyesi 150000, Bergama be
lediyem 80000, Zonguldak be
lediyesi 120000, Urfa beledi
yesi 175000 lira ödllnç al· 
mlfiardır. Bunun dıımda ola
rak 19 belediyemizia au itleri 
ihale edilmiş ve bazı beledi
yelerimiz tesis ve inıaya baı
lamıılardır. Bu belediyelerimiz 
Adana, Tarsus, Bornuva, Bu
ca, Zara, Menemen, Mersin, 
Anteb, Maraş, u,alr, Eikiıe
bir, Kütahya, Aydua, Isparta, 
Malatya, Elazığ ve Bandırma
dır. 

imtiyaz sahibi ve Umıaaai Neşriyat 
llOdlrif ı Etena Mencfr.ı• 

81ı11ildıta 'er : 
C. H. P •• ~wl 

• 

Çocu larda uyku ve 
dinlenme itiyatlan 

Büyükler için bir çok yor
gunluklardan kurtarıcı bir rol 
oynayan uyku, çocuk için 
büsbütün başka bir manayı 
haizdir. Küçük çocuk 
uyku dolayısile kendisi için 
çok mühim olan bir takım 
faaliyetlerden mahrum kahr. 
Oyununu, etrafla temasını 
bırakıp uyumak çocuğun pek 
hoıuna giden bir hal değildir. 
Bunun için bu sahada itiyad 
teşkili . mühim bir iştir. T.ek
rar edelim, bu mühim işin en 
milhim tarafı iotizamdır. Ge· 
çen yazımızda yazdığımız gibi 
muayyeo saatlere çok dikkat 
etmek gerektir. Uykunun baş-

lıyacağı saat mutad haricine-ev
vel olsun, sonra olsun - yirmi 
dakikadan fazla çıkmamalıdır. 

Muayyen saatin nizamı na
mına da yapılacak diğer ted· 
birler vardır. Bu tedbirlerin 
en başlıcalarının sayıyoruz: 

1 - Gece ve gündüz uy
kularından evvel gürültüllı, 
heyecanlı, tahrik edici oyun
lardan ve masallardan kaçm
malıyız. Sakin oyunlar, boş ve 
gürültüsüz masallar uyku için 
iyi bir başlangıçtır. 

2 - Bu oyudlardan kaçm
makla beraber faaliyet, hare• 
ket, heyecan telkin eden oyun
cakları da uyku zamanmda 
çocuğun gözünden uzak alma
lıdır. Meseli vapur. tren oyun-
cakları gibi. · 

3 - Odadaki ışık, harici 
tenbihleri kesecek şekilde az 
olmalıdır. 

4 - Odanın havası temiz 
bulunmalı, ve oda fazla sıcak 
olmamahdır. 

5 - Çocuk bir kere yata
ğına girdikten sonra diğer 
kimselerin mütemadiyen firip 
çıkmalar, kağıt gürilltiileri, 
oda top;aoması gibi hareket-
ler çocuğa, s&k6netten ziyade 
uyanıklık telkin eder. Bunuo 
için çocuk iyice uyuyuncaya 
kadar bu hareketlerin de ya
pılmaması lizımdır. 

Bu bu.asa ait amerikah bir 
çocuk pisikologinin bir misa
lini yazmak faydalı olacakhr, 
zanındayım : Bir çocuk ak
şaşları ıaat yedi ile dokuz 
arasında evin altı bilyilğü ta
rafından nizamsız fasılalarla 
ziyaret edilmete olduğu için 
son ziyaretçi gelinceye kadar 
uyuma.-kt:alla 8lyilldere 
neden dolayı çocupn yanına. 
böyle girip çık' ıkları soruldu
ğu zaman, her biri çocuğwi 
bili uyanık olup olmadıpoa 
anlamak mabadile . ıelmek~. 

-olduklarını söylilyorlar. De· 
mek ki çocuk bu gelişleri bil
diği için tam iki saat yata
ğında uyumamakta ve bekle
mektedir. 

6 - Bilhassa asabi çocuk
ları uyuturken, meseli elbise
lerini ve oyunr.aklarını da uyu
mak üzere bir sandaye üzerine 
yerleştirmek gibi haraket
ler uykuyu kolayleşhrır. 

Ancak oyuncak çok fazla 
olmamalı ve yukarda uykudan 
evelki oyuncaklar hakkında 
.CSylediğimiz vasıflarda bulun
malıdır. 

7 - Çocuğun gece giydiği 
şeyler sıcak fakat ağır olll!a
mabdtr. 

8 - Çocukların uyumadan 
uzanmamalanna mütMade et
memelidir. Sabahliyin uyanan 
çocuk da yataktan çıkmali 
veya fikren bir mevzu ile iyi- · 
ce meşgul edilmelidir. 

Şimdi sık sık uyanmaların. 
ve az uyumanın b;aşhca; sebeb
lerioi g6relim; 

a) Mide bozuklukları, 
b) Uyumadan evvel çok ağır 

veya çok az yemek yemiş ol
mak, 

c) Nefes yollarında zorluk 
veya hastalık, 

d) Fazla yorgunluk veya 
fazla heyecanı mucib alaşılma· 
mış bir vaziyet, 

e) Çok sıcak oda veya az 
bava, 

f) Az kanlılık , 
g) Geceden korkma, 
Bu belli başlı sebeblerden 

maada bazan tamamen manevi 
sebeblerin de bu hususlarda 
rol oynadıklarlDI görilyoraz. 
Meseli muhiti tarafuadan ken
disine çok fazla ehemmiyet 
verildiğini sezen ve daima bir 
dikkat merkezi olmak isteyen 
çocuklarda da uyku azbklan 
veya nizamsızhkları görülebi
lir. Zaten unutmıyahm. ki bli· 
tnn kilçük çocuklar kendile
rine çok kıymet verildiğini 

sezmekten hoşlanırlar. Bunun 
için çocuğun kendisi yanında 
uyumadığından israr ve esefle 
bahsedildiği m&ddetçe sırf bu 
ıaarar ve esefin devamı namı
na uyumayan çocuklar vardır. 

Tam aksi bir halde de, . ço· 
cuğun çok fazla kontrola tabi 
tutulduğu ve bu aaretle çok 
fazla rahatsız edildiği muhit
lerde de ayni neticeye varırız. 
Bunun başlıca sabebi yukarıda 
ki gibi . dikkat merk~zi olarak 
muhitte heyecan ve endife. 
uyandırmak delil bel1'i biltün 
~ keacli.iai rabat.aı eden 
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Pazar günk Ü maçlar. ---Karapınar Çineyi 4-1 yendi 
·•azar günü havanın bozuk

luğu yüzunden Sökespor ge
lemedi ve Aydınsporla yapıla
cak maç ta bu yüzden yapı
larnadı. 

Karapınarla Çine takımları 
arasındaki-kaç çok heyecanlı 
oldu. , 

Çine takımı sahada hakem 
oynaıuasma rağmen 4-1 gibi 
açık bir sayt farkı ile mağlup 
olınaktan kurulamadı. 

Oyunu asıl hakemi B. Erem 
gelmediği için Aydın sporun 
kaptanı Turgut Barlas idare 
etti. İlk vuruşu Çine ilk hü
cunıu da Karapınar yaptı. 

Oyunun başladığının ikinci 
dakikasında Karapınarlılar ani 
\re sıkı hücumlarının semere
sini aldılar ve bir gol attılar. 

Rüzgar sert ve tamamen 
Çinenin aleyline esiyordu. K -ı
tapınarhlar bundan istifade 
etmesini bildiler ve sık sık 
Çine kalesini ziyarete başla
dılar. 

Yedinci dakikada bir penaltı 
kazanan Karapınar takmı~ bu 
suretle ikinci sayısımda yaptı. 

Fakat Çine de yavaş yavaş 
açılınağa başladı. Çine forları 
güzel ve yerden paslarla oyu· 
?u Karapınar nısıf sahasına 
10dirdiler. Hakimiyet Çineli 
lerde, güzel oynuyor. Fakat 
sayı çıkmıyor. 

Nihayet Karapınar aleyhine b. 
ır penaltı oldu. Penaltıyı 

Çineden Cavit çekti. Fakat 
~==::=~~~===~~=== 
insalardau bir nevi intikam 
almaktadır. 

Mesela dört yaşında bir ço

cuk yedi sekiz saat uyumak

ta ve uyandığı zamanlarda 

txıuhitiııi taciz etmektedir. Ço

cuğun ailesini tetkik ettiğimiz 
Zaman gördüğümüz manzara 

Şu oluyor: Bu çocuğun günde

lik hayatında hareketleri hep 

tenkid edilmekte, mesela iki 

saatte yüz defa düzeltil

txleğe kalkı.smakta ve günde 

%şt altı ker;e dayak yemek-
edir. 

Uyku itiyadı hususunda umu

llti olarak kaydettiğimiz bu 

noktalardan sonra bir kerre 

-daha ilave edelim ki munta
za111 b saatlere riayet edersek 
u &ahaya aid müşkiJlerimizi 

Çokkolaylıkla hal edebiliriz. Bu 

suretle çocuğumuz sihbatte 

<>lduğe zamanlar uyku saatler· 
•nde kendi kendisine uyumak 

:rı.uau gösterir ve hatta biz

en kendisini yatırmamızı ister. 

bunu kaleye atacağına üst 
direğe attı ve böylece bir sayı 
fırsatını kaçırd!. 

Mamafih oyun yine Çinenin 
baskısı altında devam ediyor. 
Nihayet bir fırsatı iyi kulla
nan sol iç bir de gol attı. 

2 - 1 vaziyete gelen takım
ların oyunu arasında bir mu
vazene tesis etti ve devre so
nuna doğru Karapınarın bir
biri arkası sıra iki gol daha 
yaparak birinci devreyi 4 - 1 
bitirdi. 

İkinci devrede rüzgarı leh
lerine alan Çine takımının 

birkaç sayı çıkaracağı bekle
niyordu. 

Fakat hemen hemen devı-e 
Karnpmar rıısıf sahasında oy
namasına rağmen Çine takımı 
be~ altı gol fırsatım da kaçı
rarak bir tek sayı bile yapa
madı ve sahayı 4 - 1 mağlup 
olarak terketti. 

İstaobulda et meselesi 
İstanbul - hayatı ucuzlat

mak lıusuQuuda kararlar alan 
h~kfı.netiıı ilk önce İstenbulun 
et meselesini de aldığı ve 
bıı yolda devlet ve beldiye 

gdirler inden de müstehlikler 
lehine haylı fedakarlıklar yap
tığı malumdur. 

Bıına rağmen İstanbul ka
st\pları ilk hamlede hükume-

tin kararından hoşnutluk gös

terir gibi olmuşlarsada İstan
bul belediyesinin el: fiyatlarına 

azami narh usulünü tatbik 
etmiye haşlaması üzerine mem 

nuniyetsizliklerini izhar et
meşler ve belediye ile aralarında 
ciddi bir ihtilaf baş göster
miştir. 

Kasapların muhalefeti kar
şısında Belediye iç anadoludan 
kasaplık koyun getirarak pe
rakendeci esnafa satmağa baş-

lamış ve kasaplar cemiyeti de 
nerh dolayisile bazı arzuları-

nın kabulü için Ankarya bir 
heyet göndermişlerdir. 

Bu heyetin Başvekalete 
verdiği istida İstanbul bele
diyesiue gönderilmiş belediye 

de bu metalibio yersiz oldu
madde madde izah ederek 

raporunu İktisat Vekaletine 
takdim etmiştir. 

Bununla beraber azami et 
narhına riryet etmiyenler hak-

kında tatbik edilecek ceza 
hükümlerine " azami fiattan 

fazlaya her nevi et satanlar
dan yirmi beş lira,. ceza alın· 
masım kararlaşlırmış ve bu 
kararını icabedenlere bildir
miştir. 

Halkevi-Başkanlığından: 

Halkevimizde her çarşamba günü verilmekte 
olan ser·i konferanslara 20-4-938 çarşamba günü 
devam olunacaktır. 

Bu konferans orta okul öğretmenlerinden Bn. 
Nimet Ak tarafından verilecektir. (Suyun Öne
mi, şehirlerde iyi bir su nasıl temin olunur) mev
zuludur. 

Bu çok mühim konferansı kaçırmamaları 
bütün hemşehrilerimize tavsiye olunur. 

PROGRAM 
1 - Müzik Konseri : 

A : Tırtıllar 
B : Deniz ~özler 
C : Milli havalar 

Operet 
Tango 

Keman, viyolonsel, piyano 

" " " 

2 - Konferans (Suyun önemi, şehirlerde iyi Bayan 
Nimet Ak su nasıl temin olunur ) 

3 - Müzik konseri : 
D: Titanik Vals Keman Viyolonsel piyano 
E : Siyah gözler Tango ,, 

" " F : Milli havalar ,, ,, ,, 
Davetiye yoktur, herkes davetlimizdir. 

bol ve ucuz 
elektrik 

(Baştaraf lnci sahifede) 

taramalar ydpmaktadır. 
Vilayetimiz mıtakasında is

tihsal edilecek elektrik ener
jisi için Çine barajında büyük 
bir santral tesis edilecektir. 
İktisad vekaletinin elektik 
işleri etüt dairesinin mütahas
sıs mühendislderi buradaki 
tetkiklerini ve etütlerini yapa
rak bugünn İzmire gitmişler
dir. 

Bundan başka Sakarya neh
ri, İzmit gölü, Adana, Kayse
ri mınt~kası suları, Eğe sula
rı, Fırat nehri ve kollan üze 
rinde yapılan etüdler haylı 

il er lem iştir. 

Fırat nehri barajt yapılması 
bakımından Kemah, Kemali
ye, Keçepan, Keyiktaşı, Ka
rakilit, Güngörmez ve Murad 
çayında Arduşir ve Hun bu
ğazları mühim görülmüştür. 

Bu yerlerden yalnız Keban 
boğazında kurulacak santıra

lın 400000 beygir kuveti rad
desinde bir kudret temin ede 
ceği daha ilk hesaplarda an
laşılmıştır. Kemaliye, Keban, 
Kadıköy, Bakıran, Karakilise, 
Arduşir, Palo ve Erdende ku
rulan rasad istasyonlarile ba
rajlardan ne miktar su ve 
enerji temin edileceği hesap· 
lanmaktadır. 

Su kuvvetlerinden istifade 
ile yapılacak santrallar ve te
sisattan yalnız iktisadi değil, 
zirai ve sıhhi sahalarda da 
faydalanması ıçın etütlerde 
bu cihetlerde nazarı dikkata 
alınmaktadır. 

Mesela Seyhanın yukarı ta-

Dikiş kursları faa
liyetini bitirdi 

Sultanhisar ( Hususi ) 
İki aydanberi Navrnan dikiş 
yurdunun Sultanhisarında aç
tığı yurd bugiin kapanmıştır. 

, Sultanhisarında büyük varlık.:. 
lar yaratan öğretmen Bayan 
Hayriyede bu sabah Aydma 
hareket etmiştir. İki ay zarfın
da yurttaki öğrencilere yük
sek istifadeler bahşettirmiştir. 
Kend1sine son bir teşekki.ir 
yapmağı vazife bilirken uğur
lar olsun deriz. 

Açık teşekkür 
Uzun zanmandanberi anne

min görmiyen gözlerini haza
katle ameliyat yapmak sureti
le onu günlü günlere ulaştıran 
doktor Şevket Gözaçana de
rin teşekkürlerimin iblağma 
sayın gazetenizin tavassutunu 
dilerim. T. C. Ziraat bankası 

Aydın şubesi 

direktörü 
Şevki Önen 

(447) 

raflarında hazine bendleri ve 
elktrik santralları yapılırsa 

elde edilecek faydaların baş
lıcaları şöyle hulasa edilmek
tedir: 

Feyzan sularının hepsi veya 
bir kısmı hazine bendlerinde 
tutulmakla Adanada Çukuro
vada su baskım tehlikesinden 
kutulacak, Çukurovanın su

lamnası en elverişli şekilde 
taLzim edilmiş olacak, mah
sul zamamda ekilerek tohum 
yetişecek, nehrin yatağının 

dolmasının önüne geçilecek ve 
arazi de batlık hale >relmiye
cektir. 

• 
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Bozdoğan Belediye Reisliğinden: 
Bozdoiaa ka.-buınıa elektrik ile tenvirine karar verilmiş 

o)dupnc:lan aaa kuvvetile istilıul olunacak elektrik santrab Ue 
tebeke proje•i tanzim ve kefifnameu yaptırılacakbr. 

Talip olanların ihtisas vesikaları ile birlikte Bozdoğan Be
lediye Riyasetine milracaatlan ilin olunur. 
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DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 

Hutalannı Her gün park caddainde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrclıiı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene aaatlan : 
Sabahları 8 kadar 
Alqamlan 3 - 8 

;~ BAKTERIYOLOO 

~ Doktor Şevket Kırbaş 
~l Jt. Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
t•- Hiiktmet caddesinde Hava Kurumu karşıaındalci 
t:ı~ maayenebane8İncle, hergtln aaat yediden sekize ve 
s içten yediye kadar baatalannı kabul ve tedavi 

1 ı: eder. Her t&rlli kan, idrar, balgam muayeneleri icra ~ t 
t•• edilir. Veremliler, en son tedavi vaııta11 olan ı 

Pinomotorakıi ile tedavi edilir. (353) 1 

: ..................................................... : 
: DOKTOR : 

İ FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf DahiU Çocuk Hutahldan Miltabauııı : • • 
: Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisub i 
i Muayenehane: ~.ychnia Gazi Bulvanacla Bafalıoıla dikkifaıaıa : 
: üzerinde her pn ubahdan akıama kadar Hutalannı kabul eder. : . . ' ........................................................ 

C. H. P. 

= =z=z = =-- === e==-

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel •ofalrlııla, Fir•n•i oe Cilt latıstalılıları mf telaasıııı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karş111nda kite batında 

.~···· • • • • • • 
' • 
' 

Taze ve ucuz ilaçlan 
Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannı kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

AYDIN 
ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.,. lıinlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağ am 

Cilt işleri 


