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Aakara, 28 - .s:;. :H. eartiıi 
meclis gruba Ayil)ıı ~flt \S .c;le 
r.eiı •ekili Svp · AUe#>'lsıı diil· 
mi Uranın riyasetinde "*Bel.ap
mıftg. 

Bey.koz deri ~~pile •el
ce Yalvaçte l"Çılan e 1 .. prJ![l• 
yuilrin büyak lt~Jf.jllDUl•cSü
mer bankca İflİ~ ~4i~ ~
lanan deri fabr~~pıpı · Jepaek 
•ilin abl durPJ•tMU l•!IJ~nin 
iktiaat ..ekili ' taı;~~~ ~hı 1 
,. u11U1wı-i aedis~, 'Pil.!!mresi 
hakkında Rasih Kaplanın (i~~
,Jri · • ff'e4ild~ri mJtd~e · .,u. 
daiyeler &zerindeki ~D~tJ ~ P
zerine iktisat Yekili°JtaotJ~an 
.izalaat v.erilmit veı mesel~)&Y
.,njaqa.k ~ .!lir koaüa~u~ ~ıyfı 
surette tetkiki için ~"~ -;J<fp
laa tarafnıdaa Qrilen ,ikiııctl bir 
takrir kabul edilmit Ye vaktin 
ıl'IÇ olma•ıu:t.G riJıa•etce cel
Be)!e DıiJıayet verilıuiştir. 

~ 

Ticaret Vekilimiz· 
Bu akşam lllUJyoda tütün 
ltniistahsiUerirae bir mü

sa habede bulunacak 
Aakar.a, 28 - Haber aldığı

mıza gö!'e 't'l9 ,kincitetrin ak,a-
mı salt 19,40 - 19,SO arasında 

Ticaret-Vekili Nal'mi Topçootlu 

Ulttin milstahsllleri ve diğer müs
tabıillerle radyoda bir müıaha· 
bede huluaacaktır. 

~ 

Türk ticaret1hey..eti 
Lonaraya vardı 
Lonclra, 28 tRadyo) - Türk 

ticaretl-ft ekonomi heyeti, Na· 
maa MoaemenejQğb11u111 .r.iyaıe
tinde bu•aya muvasalat et~r 

Avam kamarası 
Kıtaılm· bir~tkile .aÇJldı 

Londra, 28 - sAvam kama
nnma yeni -biti iqtima denesi 

bugiln kralın yeni hir nat~dle 

aetlacakhr. 
tlaıveldl Çemherlayn pertem· 

be gilna hfl'P Y9kayii haklrmda 
beyanatta 'buloaee•kbr. 

Londra, 28 (Radyo) - lagil
tere kralı ve kraliçesi bugün 
parlamentoya gi~rek ~ilan 
yeni celsede hazır bulanm•tlar
dır. Kralın nutku çok kısa ol-
mattur. 

_, .•.. 
lngiliz tayyareleri 
~lınan •razi~inde uçtıdar j 

J..o,m4rı1, 28 (Radıo) - 1:;181ra 

ıauaıetjpip lo~jii: 1 
İngiliz haJJA luaırvatl.ri din 

poe-Alma.,l\&ID 4imal garbiıi 
izcabade mttflaffakiyetli keıif 
uçtlf&.1)1 yapmıılarcLr. 

Londr•, 28 - Şi111al def;zin
de bir lıpgiliz kruvaıörun~ 3 
Alman tay1areai hücum ed~rPık 
14 bomba at~ııtır. 

7 Alman tayyaresi ikinci bir 
hücum dalıa yapmıısada hu hü
cumlardan hiç biri muvaffak 
olamaıqaotır. a. a. 
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SAYI 694 

Mayıs ~yında 
Halkevlerinin umumi 
resim sergisi açılacak 

Parti Genel ·sekreterliğinin bir tamimi 
Cuınhruiyet Halk Partisi Genel Sekreterliğiain, güzel sanatlar 

faaliyetinin memleket ölçüsündeki tezahürlerinden birisi olarak 
Halkevlerince açılan resim sergilerine hususi bir alaka gösterdi
ği malumdur. 

Genel sekreterlik alakalı ma· 
kamlara bir tamim yaparak, 
asgari çalışma plinına göre her 
Halkevinin kendi muhitindeki 
reıim amatörlerinin eserlerinden 
müteşekkil olarak şubat ayında 
açması icap eden resim sergisi
nin de fotograf sergisi gibi da
ha geniş bir sur ette ve daha 
teşvik edici mahiyette yapılma
sını bildirmittir. 

Bu maksatla baza esaslar da 
hazırlanmışt ır . Bu esaslara göre 
herhangi bir Halkevi, bir resim 
sergisini asgari olarak teşkilden 
mahrum bulunduğu takdirde o 
eve mensup veya o evin muhi
tinden olan amatör eserlerini, 
en yakın kasabadaki Halkevin· 
de, o olmazsa o kasabanın tabi 

zatlığıo çok defa büyük bir sa
nat vadi taşıdığı unutulmıya
caktır. 

Serginin küşadından bir gün 
önce kabul edilmiş eserler ara
sında jüri r bir seçme yap.ı.cak 
ve de receler 'verecek, bu dere
celer teşhir esnasında eserlerin 
üzerinde bir etiketle >. österile· 
cektir. 

Sergiye iştirak eden amatör
lerin sayısı üçü geçmemişse bi
rinci, beşi geçmemişse birinci 
ve ikinci, beşten fazla olduğu 
takdirde birinci, ikinci ve üçlln 
cü tayin edilecektir. 

Derece alan eserleı f', ait ol
duğu Helkevi uygun ve müm 

kün görürse bütçesi nisbetinde 
nakdi bir Halkevi mükafata ve-

old11ğu vilayet merkezindeki ' rilecektir. 
Halkevinde açılan sergide aynı Bu mükafat, mayıs ayı içinde 
haklarla teşhir edebilecektir. Ankarada açılacak olan Halk-
Sergide teşhir edilecek resimle- e vleri umumi resim sergisi Parti 
rin mevzuu serbest bulunmak- mükafatını kazanmıya mani teş 
tadır. kil etmiyecektir. Derece alao 

Yağlaboya, suluboya, pastel, 
1 

eserler mayıs ayında Ankara 
guvaş, ofort, tahta üzerinP. gra- Halkevi salonunda açılacak o-
vür, ka ra kalem, desen gibi re- lan Halkevleri umumi resim 
sim sanatına dahil her nevi eser sergisinde teşhir edilmek ve 
teşhir edilebilecek ve te şhir edi- mükafatına namzet olmak üzre 
lecek resimler doğrudan doğru- nihayet 15 nisana kadar C.H.P. 
ya tabiattan yapılmış ol ~ caktır. Genel Sekrettrliğine gönderile· 
Kartpostaldan veya herhangi cektir. 
bir orijinalden yapılm ı ş kopya- Derece alan resimler dahil 
lar ve büyütmeler kabul olun- bulunduğu halde birinciliği ka-
mıyacaktır. zanmış amatörün ilç, ikincinin 

Etiketlerle veya n umaralarla iki, üçüncünün yalnız derece a-
teşhir edilen eserlerin sahibi lan tek resmi gönderilecek ve 
gösterilecektir. Serginin müd- bu eserlerin münasip bir yerine 
deti on beş gün olacak, açılma kazandıkları derecelerle bera-
tarihi on beş gün evetinden ilan ber sahibinin adı ve mensup 
olunacaktır. Eserlerin verilmesi olduğu Halkevi iıaret edilecek-
için muayyen ibir müblet kabul cektir. 
edilecektir. Bu müblet b.ittiği Ankaradaki Halkevleri umu-
güoün akşamına kadar eserler mi resim sergisi jürisi gelen re-
Halkevine teslim edilecek tir. simler arasında ayrıca bir seç· 
Bundan sonra getirilen eserler me yapmak, sanat balumıodao 
kabul olunmayacaktır. umumi sergi için zayıf bulduğu 

Eserlerin sergide teşhire la- eserleri reddetmek salahiyetine 
yık olup olmadığı, Halkevi rei- malik bulunmaktadır. Halkelui 
sinin veya güzel sanatlar komi· umumi resim sergisinde birinci, 
tesi reisinin başkanlığı altın~a , ikinci , üçüncü, dördüncü, be-
üç veya beş kişiden müteşe kkil şinci dereceleri kazanan es~r 
bir jüri tarafından tayin edile- sahiplerine ald1ğı dereceye g"Ö· 

cektir. ' re bir para mükafatı verilecek-
Her halkevi jürisini üç veya tir. Buna mukabil mükafatlan-

beş kişiden teşkil etmekte ser
best bulunncaklardır. Ancak e
vin azasından bulıınmesa dahi 
güzel sanatlara vak1f bir kişi
nin ( meseli bir ressam veya 
bir resim muallimi, bunlar bu
lunmadığı takdirde bir edebiyat 
ve estetik muallimi gibi ) jüriye 
alınması lazımdır. 

Gaye genç istidatları meyda
na çıkarmak olduğuna göre se
çilecek olan eserlerde yalnız 

tabiata sadakat ve benzerlik 
vasıflarının değil, a matördeki 
kabiliyetin ve heve in de göz 
önünde tutulması te enni edil-
miştir. Bazı eserle de örülebi
lecek tabiata ay~mlık ve sera-

dırılan eserler partice hediye 
olarak kabul olunacaktır. 

Gaye: 
Geuel sekreterlik tamimde 

ga yenin sanat kabiliyeti olan 

1 gençlere bu kabiliyetlerinin in· 
kişafmda yardımı olmak ve ay-

' ni zamanda hı:ılk•mızıo doğuş
tan mevcut olan sanahevcrliği 

ni ve zevkini şuurlu ve aktif 
bale getirmek olduğunu bildir
miştir. 

Resim sergileri Halkevlerinin 
birinci plana alacakları faaliyet 
mevzularından olacaktır. Bu 
sergilerin ileriki sanat faaliye
tinin bir zemini ttşkil etmesine 
çalışacaktır. Bu faaliyet yapıl-

M~m ç~~~k ishali 1 RADYO 1 
Ç <\RŞAMBA 29/11/939 

ANKARA RADYOSU Memede ve iki yaşından aşa
ğı mama çocuklarında yazın 

ve sıcak mevsimlerde görülen 
sürgündür. Bu hastalık yurdu
muzda ve dünyanın her tarafın
da sıcaklar başladığı zaman 
gerek meme emen ve gerekse 
mama yiyen iki yaşından aşağı 

çocuklar arasında sık sık görü
lüyor. 

Bu hastalık hakkındaki anne 
lerin bilgisizliği yüzünden her 
yıl şehir ve köylerde bir çok 
yavrularımız hastalanıyo r, ölü· 
yorlar ve bu yüzden nüfus ka
yı bımızda çoktur. 

Hali tabiide her çocuk .yirmi 
dört aaatta bir veya iki defa 
büyük apdest yapar. Bunun sa
yısı çoğalır ve apdest ~sulanırsa 
sürgün (ishal) denir. Küçilk ço
cukların kakasının rengi hali 
tabiide kanarya sarısına yakın 
olup kıvamı koyu bulamaç gibi 
veya d aha serttir. Çocuklarda 
apdestin rengi değişir, kıvamı· 

da sulanırsa ilk önce çocuk is
halini düşünmemiz lazımdır, He 
le ishal yeşil renk alır, sümük 
ve kan ile de karışırsa bastala
ğın şiddetli olduğu anlaşılır. 

Çocuk ishali vaktinde baktı 

rılmayıp, tedbir alınmaz ve te· 
da vi edilmez<te pek çok çocuk
ların ölüınüne sebebiyet vereceği 
için buna (Çocuk kolerası) adı 
da verilmiştir. Kolera kadar öl 
dürücü ve teklıkeli bir ishal ol 
doğundan dolayı bu ad takıl

mıştır. 

. Çocuk ishal{nin başlıca._ 

sebepleri 
İshalin en baş sebebi mevsi· 

min sıcak oluşudur. Küçük ço
cukların yaşayış, giyiniş ve yi · 
yeceği üzer?nde bu sıcağın bü
yük tesiri vardır. Sırf ana südü 

Vilayet makamından: 
Memuriyet vazifesini aui isti

mal etmekten suçlu eski Aydın 
Hususi Muhasebe tahsildarı Alim 
Bilğin bakkıoda vilayet idare 
beyetince müttebaz 22111/939 
tarib ve 268 sayıla lüzumu mu
hakeme kararı suçlu Alim Bil-

ğinin ikametgahının malum ol
maması yüzil11den tebliğ oluna
mamıştır. ~ işbu ilin tarihinden 
itibaren beş gün zarfında suçlu 
Alim Bilğiain itirazını vilayete 
bi ldirmediği takdirde kararı mez
kôrun katileşeceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilin 
olur ur. (119) 

mış tabloları toplayıp bir ıergi 
halıode teşhirden ibaret kalmı
yacak her balkevi kendi m!ıhi
tindeki resme istidadı olan 
gençleri bulup onlara çalışma 
imkanları teminine gayret ede
cektir. Bu gayretler hilbas3a 
şu iki noktada teksif edilecek· 
tir: 

A) Her halkevi kendi muhi
tinde bulunan bir ressamın ve-
ya bir resim hocasının bu gibi 
gençleri haftanın muayyen bir 
gününde veya bir kaç gününde 
çalıştırmasını temin etmeğe 
bakmaladır. 

B) Halkevinin bulunduğu yer
de resme. ait sehpa, tuval boya 
fırça ve saire gibi malzeme bu· 
lunmıyorsa ev bu malzemeyi 
oraya getirmeli resim istidadı 

ile beslenen çocuklar eğer sağ· 
lık yollnrile bakılırsa sıcakta 

ishal olmazlar. Ancak ana sil
dü pek yağlı olup ve çocuk ha
zımda güçlük çekerse sıcağın 

tesirile çocuğun mide ve bar
saklarmın bozularak ishal ola
nilmesi mümkündür. 

Ana südü emrneyen, inek ve
ya kutu südü ile beslenen ço 
cuklarda mide ve barsak bozul 

ruası çok olabileceği için sıcak 

mevsimlerde bunlarda iıbal çok 
görülür. 

İnek südü veya kutu südün· 
den hazırlanan mamalar her 
defasında taze taze hazırlanıp 
verilmezse, çocuğun mide ve 

barsaklarınını bozacak ve isha
le seuep olacaktır. inek südü 
için çocuklarda bu süt sağılmaz 
temız k aplarda saklanmaz ve 
pişirilmezse az zamanda kirlenip 
mikroplanacağı gibi, yazın ağ
zı acık kaplarda bırakılan süt
te sıcak tesirile mikroplar üre-

yerek zehir (Toksin) ifraz ede· 
ceklerioden bu ~ibi sütlerden 
.çocuklar beoı zehirlenebilir ve 
hemde ishal olurlar. 

Yazın çocuğa hazmedemiye
ceğı miktarda fazla verilen 

süt ve mamalar mide ve bar · 
saklarda ekşiyerek bir çok mik 

ropların hazım yolunda ürqme
sine ve barsak zarını tahriş e
derek de ishal yapmasına se· 
bep olur. 

Çocuk yıkanırken veya terli 
·ken ilşütülürse-, nezle olabilir . 
Mikroplu sümüğünü yutan ço · 
çuklarda hazım boruları vasta· 
sile mikroplar barsaklara geçer 
ve barsak nezlesi yapabilir ve 
ishal oluı lar. 

- Sonu var -

Musluca köyü ihtiyar 
hey tinden: 

Köyümüz hududunda 645 lira 

60 kuruş keşifli kargir köprü

nün tıtmiri açık eksiltme sure
tile münakasaya konmuştur. 

İsteklilerin 11/ 12/39 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü köy 

odasında ihalesi icra olunaca
ğından yevmi mezkôrde yüzde 

yedi buçuk teminat akçesi veya 
banka m~ktı•bu ile gelmeleri ve 

daha fazla malumat almak isti
yenler köy ihtiyar heyetine mü
racaatları ilan olunur. 

29 5 (120) 

gördüğü gençlere bunları hatta 
meccanen temin ederek onların 
çalışmalarını mümkün kılmalıdır 

C) Eve ait binanın bir yerine 
atölye haline getirme imkanla · 
rı araştıralacaktır. 

D) Bu amatörlere resim ge· 
zileri tertip ettirmeli. Ayrıca 
köy gezilerinde bu ressam ar
kadaşlardan ist ıfade etmeli on
lara manzaralar, desenler port· 
relc>r çizdirmelidir. 

E) Hülisa ev bu müsait gen
çlere resim yapabila:eleri için 
düşüneceği bulacağı her nevi 
imkanı bahşedecektir. 

imtiyaz sahihi ve Umunıi Ne,rly11t ) 
Müdürü : El •m Mendre• 

kP tı ıld ıirı yer 

C HP B11ımevl 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31, 70 m. 9465 Kcı. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği. (Pl.) 
13.30· 14.00 Müzik (Küçük or

kestra Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Sidney Jones : Geyşa o

peretinden potpuri 
2 - Pepi Müller: Küçük se· 

renade 
3 - Fried Walter : Rüya 
4 - Leopold : Nil nehri ke· 

narlarında 

5 - Robert Stolz : Viyana 
geceleyin güreldir 

18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteorolojı haberleri 
18.25 Türk müziği. (fasıl he

yeti) 
19.25 Konuıma {Dıı politika 

hadiseleri) 
19.40 Türk müziği 
Çalanlar: Vecibe, Cevdet Çağ 

la, Fabire F ersao, Şerif İçli, Re· 
fik Fersan. 

Okuyan Semahat Ôzdenıes 
1 - Hicazkar peırevi 
2 - Osman Nihat Hicazkar 

şarkı ( Ellere uzaktan bak ) 
3 - Arif bey- Suzinak tarkı 

(Çekme elemi)\ 
4 - Arif bey - Suzinak şarkı 

(Papusuna erme) 

5 - Cevdet Çağla - Keman 
taksimi 

6 - Müı:ıür Nurettin-Suzinak 
şarkı (Durmadan aylar geçer). 

7 - H . Mehmet - Suzinak 
şarkı ( v adeylemiştin ey peri) 

20.05 Türk müziği Halk tür
küleri. 

Çalan Sadi Yaver Ataman 

Ü.<uyanlar: Ar:ize Tözem, Mah 
mut Karındaş 

20.20 Temsil 
20 50 Konuşma (Haftalık pos

ta kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseticumhur 

bandosu: Şef Ihsan Künçer 

1 - Bryk Al - Türk zafer 
marşı 

2 - Adolf Scbreiner : Yakın 
ruhlar 

3 - F. Scbbert- Rosamunde 
4 - F. Casadeıus : Mistral

ın bir şarkı!'ı 
5 - J. S. Bacb: Toccata ve 

Fugue ( Re Minör ) 
22.00 Memleket saat ayarı 

22 00 Ajans, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik 
23.00 Müzik (Caıband -· Pl) 

23.25-23.30 Yarınki program 
ve kapanış 

Zayi 
Kullanmakta olduğum üç ta

raflı zati mührümü 16 ikinciteş 
rin 939 tarihinde zayi eyledi
ğimden yenisini yaptıracağım. 

Eskisinin mezkur tarihten son
raki muamelitım için hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

Koçarlıda tüccar ta
vaslı Hacı Ali Bircan 

(118) 


