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Paznrtesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Çin-Japon arbi bütün 
şiddetil evam ediyor 

Çin kuvvetleri ilerleyor Milli Mudafa ve Wal:ye 

10000 Kişilik bir Japon . 

kuvveti tard edildi 
Ankara 2G A.A - 1 büyük bir kısrnile 

Şiına li Çinde, Çin '"fengsiene Ya rn11ş
ınukabil tc1c:H-r~ızu lardu-- Diğer bir 
hütün siddetivle de- Çin kuvveti de Yen
van1 e~ınekte:lir. çeinye yaklc1şınak-

tadır. On bin ki::;ilik 
Çi ıı kuvvetleri yen hi r Ja pa n ku V\'et i 

çein Binsenğ h<1ttı büyük zayiatl:ı tard 
Üzerindeki Japon 

1 edilnıiştir. Hurbbü
nıevzi lcri ne (ri rn1is- t ii. ı siddet1 vlc de-,..., "ıi • ., 

ler ve kuvvetlerinin , vanı etnıektedir. 

Vekillerimiz 
İstanbu1da 
1\lilli ~lüdafaa ve

kili genercı l l{fızıııı 

Öz.t l p ,~e ~1a 1 iye ve
kili Fu~ıt Ağ-ralı bu 
avın ~5 inde i~tan
bu la gi tn ıişlerd i r. 

l~tisa~ Ve~ilimiz 
Ankara' ~a 

Romanya~~ heyeçan ! s!~~~~~~s:~~~ı~~~~ 
A 

gün Ankaraya gel-
ı manya miş İstasyonda bir 

T b 
çok zevat t.arafın-

Ufla üzerinde ir harp dan karşılanmıştır. 

filosu bulu~_dur~~ak . ı Tü.~iye-Suriye 
Ankara '27 A.A - ıçın verdıgı karar 

Al ıınnya . ıııı l'una Ronıanyada heye 1 Dostluk Paktı 
can t: Y 1 nuş ır. · Ankara - Türkiye-Üzeriı1Je bir harJJ ı a 1Llır t ı 

f İ losu hu lundurn1a k. Suriye iyi komşuluk mu 

..... 

' 

Kuruluş yılı 1 Aj?ustos 1927 

Hariçteki Almanlar hakkın
da bir nutuk söyledi 

Ankara 27 A.A - Alnıanları kendi hu 
Hitler söylediği bir dudları. içine nlınak 
nutukta söyle de- tan yaz geçnıiştir. 

t 
" Ancak bunun için 

nıış ır: ı • 

Al b
. l . hır sart kosuvoruz. 

« n1anya ırÇO{ · · .. .. 
~ 1 kan kardeşlerınıız-

Menemenciogv Ju den a.yrı k~ınıak fe
ıaketıne hır de taz-

İstanbuida yik ve zülun1 inzi-

Ankara 27 A.A -

Cenevrede Hatay . . 
seçını nıznnınanıe-

ına nı etınesin.» 

Tiran Elçimiz 
İtimadnamesini Verdi sinin t .. nzinıi rnü- ı 

znkerclerine istin\k . .. . 
. : • 1 Yenı Turkıye orta 

eden hevetHnız reı-
1
' I . . H l . F d 

~ e çısı u usı ua 
si hariciye ve~ftleti Tuğay kıral tara-

genel sekreterı Nu- fından kabul edile
nıan ~leneınencioğ- rek ınerasinıle iti
lu bu sabah İstan- ınadnan1esini ver-
bula gehniştir. nıiştir. 

ü~ır©\ ü~D~ırü 
Mütehassısı 

Ankarada tetkiklerine 
başladı 

1 
1 ahcdesinin tarafımızdan Anka radu bulu- IJ" ı, 1, ff k' • 

Span Ya a rbl• teshedilcti~H mahinıuur. . . 1 • .. Url\l\UŞUnUn muva 8 IJBİI · ı:r , " , na ıı ıcra ıs en nıu-ta \!:ıs ajansının Şam- Türk ku~u sorı giioler-

~ 
. en ı .. , ~an. bil?irdiğ·ine göre, 1 tehassısı proft sör de h~niiz dünya µlanürcü-

f ranLı'stler AL enıze u ıl o met re ~urıye ıle akdedilecek Levınan Ankara lii~Uııdc yer :ılmaıııı=.: ak-1\ l yeni iyi komşuluk an- · " d· · . ' , · d t t- rulıasi figürleri y:ıpmıya 

1 
laşl)lasl mt·ı··zaker·eleı·ı·ne ıc.ra '.ll r esı n e t! a· lıl t - başlamı~tır. ~iııı ıyı: k::ı-

y81\ aş 1 ar Fransa hükftmeti namı- kıklerıne devanı et- dar ınötörlü Tayy:ın·l~rle 
Ba iştirak edecek olan ın(·ktedir· Daha bir yabılabil ı bu figürlerin 

Ank~r~ 27 ı\.A -
İspanyada frankist

lerin t~arruzları de
Va111 etmektedir. 

f • delegasyonun bugünler- krı ç gün sürecek o- planiirle tatbiki, ilk <lafa 
Akr enıze GO kilo- de Ankaraya gelmesi l b t tl"lpl .· · l Ankaratla vaki olmakta-
ınetre kadar yak- icap etmektedir. Fakat a 11 u e ~ 1 ~ er 

1111 dır. Hu iftihar ı•dilccek 
buhususta Hariciye ve- hitir<lıkten sonra, tf·crübPlcr bütüu <lünya 

laştıkla rı söyleni- kaletinde mah1ınat yok- İznıire gidecektir. havacılık lokallerine bil-
yor. tur. ilirilmiştir. 
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Hayatta Er1 büyük bir arzu 
Daima geııç kalmak 

(F=\\ aiwa geııı: k:d ht·r ~ahah diinya>·a yPnı 
lb:::!/ ınak !{~ulın \''' Er ııaz ır:a lıakıyor=-aııız ve o 

kek ı ı,:m lıayatta gürıiiıı 1:-;ı•rı ı:;i1.tle sevin ·Ji 
en büyük bir arı.u, dil<'kt·ı . l;ir lı:w~ıZ uvandmvor~a 
F:~k.a~ lıu .di~e.k bir arap / g-;.ırıı_·.;i rı.iz. Ün;rünüzilıı so-
şaınnırı uılegıne ueıızer. 11111111 kadar ıren ç kalırsı-
~air dileklerioi ~öyle ta - r:ı 

nız .. 
vir ediyor. 

1 - Dıiııy;tda 

ulına::,ayui, 

ülii ili 
':c n~liğinizi makiy~ıj, 

t ıı ' ':& it t ,.n jiııırıa~tikle ıııu
Jı:ıfaza edeıncz:siniz. Fik-

2 -- lns:mlar ilıtiy:ı rla-: riuiıiıı. dü~ünceııizin <lai
nıiyarak daima gerH; kal- • nıa ~erı;; k:ılınasın:ı çalı

salaruı. ı ıı ız. 1 l:ıyattaki her yeni-
:'.3 - l\I ı>v~im her rn

mı.m bahar ve geceler ıııeh 
t ablı ol a~ tl ı. 

G iizl'l uir tenwnni de
ğil mi? Eğer şair şimdiye 

)·adar yaşamış ol~:ıy<lı lm 
gCinkü tebalıet ilmiııiıı ü
lümr çam lıulıııak i<;in 
~ aptığı tecriibeleri VP <:a
l malan gür:-ı\~•di kim lıi 

lir ne kadar ~r·virn•cekt i. 
C'alıuk ihtİ\·arlunwıııak . ~ 

liğ-~ alaka gü~teriııi7., Ya
~ıın iJnrJPcli diye yp·:::c tlü~-
• ., ' ıt 

nH'yirıiz. II:ı ~·at ııı t~ıdı de 
ğ·i~ını'. iııdcdir. 

Y 0lrne ·ak h:ıv~ıt !!C(·ir . ., ' 
rııekteıı sak ııııııız. Çünkü 
iıı~aııi \.'abuk ihtiyarlatır. 

Gcznıeııin. ~Pyalıatm da 
gc~ı:çlı)~uıe ve g-cnı; kalma 
liı.eriııde lıii~· iik tr·~iri var
dır. B:ı:o;ka bir Rf'lırc Sf:\' :t-. . . 
lwt l'tnıC'k iıııktmrnı uul 

genç k:ılınak in auııı elin- ıııaısanıı lıillıas~c lıu ıııev-
<lc olan bir ~eydir. İhti- !'.'İnıdc :;:l' lıir iı_:iııdt• :,rezin-
yarlamanın, en ı;ok ı;:ılı~ - ! tiln !Ntip ediniz. Kırlara 
~.ayan. diinıdii~ lıir lı:_ıyat j t;ıkmı. z. doktorlugun Hağ
surerılerle rııut r·nadıyrn Jı ı( <ikütlı·rine riıı\'ct. cui
yaşını hatırlayarak ı1U:;iin • ııiz. ihtivarlık ı:;izlİcrı kilo· 
ceyc tlalanlarda naş gö:ı- uı etn·lP r;·c uzakrn. kalır. 
tcrdiği artık lmgüıı ._abil .radide ('aijlar 
olmuş bir lıakikattır. 1 .. • 

Atalarımıi'.ll1 "llıti~·:u· Ka.ıın ve Moda sayfamız 
ols:ırıı da ~ünlüm tazedir,, U 
sözU ınana~ız değ-ildir. Fa- gelecek ~efa 
kat gönül gençliğine dü-
şilucc gençliğini de ilft \ 'C 

etmek li.zımu1r. 
Dü:;;ünce.niı genı; ise, 

D a h a Z engin bir 
şekilde çıkacak· 

tır 

Kadın Güzell iğinde 
Dişlerin rolü 

Kadın güzelliğinde diş
lerin sıhhat ve tamamlı
ğının ne önemli bir rol 
oynadığını taktir etme
yen bir kimse tasavvm· 
olunamaz. 

Şenlik ' 'e giizeJliğ·in 

en birinci şartlarından 
birinin tam ve hakiki 
bır sıhhat olduğundan 

şüphe edilebilir mi'? 

kadar llzımsa sıhhatın 
başlı gereği ve hazınin 
en önemli uzuvları olan 
dişlerini muhafazaya 
dikkat etmesi de o ka
dar hayati bir vazifedir. 

Şu halde gününün bir 1 
çok saatlarmı tuvaleti 
uğTtma feda etmekten 
c;ekinnıeycn Bayanları

mızın diş tuvaletine de 
bundan küçük bir his
se ayırarak sabah ve 
bilhassa akşamlan fır

çalamak, beş altı ayda 

8[8 (K Ne kadar güze] olursa 
olsun dişi eksik biı' Ba
yanın yanakları çöker. 
Pembe ,dudakları ara
sında reııği bozulmuş, 

1 
çürümüş ve kararmış 

dişlerin gösterecef!i man
zarayı tasavvur etmek 
giiç değildir. 

Bebeğiıııiz tıuk ı ıt lıUzl'I, 
bir dafa Olsun muaye- Toııılıul lıir yüz. toııılıul elll'r; 
ne ettirmek ve en ufak Ma\'i ı~ık ı-:ı~·an ~iizii. 
tehlikelerin önünü vak- l lliı; durıııauau giilcr. gtill!r. 

tinde almak gibi tedbir- ~ 
leri ihmal etmezlerse l ~anı bak. ~~bi be yaz teııi, 
sıhhat ve güzelliklerin- h.ırmızı gııl dudakları. 
den her zaman emin Sevmeyen yok neşe dolu, Güzelliğini kaybetmek l 

istemeyen lıer kadın içini 
sıhhatını korumak ne 

l b·ı · l Penlıe pcnbc \'anakları 
o a ı ır er. ~ 

1 B ir kadın için en büyiik 
iztira.p lıuluncluğu mec-

liste veya aill:! içinde gü
zellik, ı:ıervet, malumat. 
veya zekft noktasindan 
kPrıdini aşağı hi:-5 P-tınesi 

,·eya höylc tı•lfıkki olun-
Jul'"unu görme::;idir. 

H. K. 

A. nne ÇOClığ·ıınu ınuave-1 Saç Tuvaletleri 
netine muhta~· olduğu 

yaşlarda \'C devirlerde Saç tuvale~leri he-
daba ziyad ~C\'er. ı men her mevsımde de-

. ğişmektedir. Kadın saç· 
• ları kesileliden beri bir 

Kadın di0·er bir kadının 
Edebi)':'at, Snıı'at vt• 

f(:n ı;ı.abasında nıu ,·affak 

çok şekillere girdi. Bir 
j;aman saçları tekrar 
uzatmak moda oldu. 

oltluğnnu gördüğü antla Fakat eikisi gibi to-
iftihar ve memnuniyet du· puklara kadar değil. 
yar. omuzlara kadar uzatıl

dı. 

Yeni yılın modası en 
bunun aksidir. Bir kadın çok kısa olarak Ondüle 
k<>ndisindcu güzel, zengin 

1 yapılan saçlardır. Resi .. 
ve şık kadınları muhak- mde gördüğünüz tuva-

Fakat g-üzcllik, servet 
ve zerafet saha:;ında hal 

kak kıskanır. ıet bu yılın en son mo-

• dasıdır. 

Bir Kadın Hastnlıkt:m, Bu sene açık renk 
iztirap çtkuıekten ve saçl ar. moda değildir. 

hatta ölümden korkmaz. Bukleler yine moda
Onun en tok yıldıf!ı ~ey dır. Fakat daha az kı. 
ihtiyarJamalL ve çirkinleş- vırcık , daha yassıya 
mektir . 1 mütemayildir. 

Anne baba. sevğisilc 
Sarılan hu güzel belıck 
Gönüllerde yuYa. yap:uı 
Giil kaııadlı lıir keh:lıck 

~ 
Güler. oynar; şarkı ~öylPr 
Sanki minik ipek ııeslc 

Hep çırpınır ileriye 
Doğru. büyük bir hcvcııle 

El 
Kcıııli gihi tatlı gü:wl 
Bir ftleıııile ya~ar bebek 
Oh ne kauar seviııılidir 
Gül yanaklı. lıtı giil melek 

~ 
Aı;ılınea. bu toıııurcuk 

Bu ~:ıfaktaıı glitt doğuııc:ı 
Y urıl iilk il: e ka' uş:tt·ak 
Çocuk uıııut dolıı ~oııca 

Ziya Kılıcözlü 

Son Moda 

Bir şapka .. """ . 
ornegı 
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Gözler ve Sanat 
Tabiatın varattıuı gü-

2.eli'k • " 
•' 

1 ler biliyoruz <;oktur. 
} ak·tt b . ' unların içinden 
1'.'sanları kenılih·rine ıııi:;-
tık b' . ~ 

ır şekıhle ba11·lamı~ 
olanı· :--

arı azdır. Yıllardan 
h:ıth .. . 
. · Ytiı vıllanlarılıerı 
ııısar l· • .. . . 1 .ır lıu gıızPllıklen 
lı.: \' lı 'll•t .. . . 1 1 • 'r uıl'ı ıııe bov:ı ara 
ll'f;b. . 
.' ıt k:ığıt. iiZl!rindc kc-
hıııe ·ı . · ı '! tarıf \'t•va nota 
l'r·k]' • 
.' ırıde ııı ıı~ik i a lct lPri vle 
1 ~dc~ · r ' etnıcyc c;alı~mı~l:ır 

1~kat yine lıize bu ~üze). 
ıkler'ııı 1 ı· . . l ..,, ·ı , 'Clll 1:-\l!ll l Pgl 

;'~ıeık ~ölge~ini gü::;terı=ı 
}tlıııi~lı>rdir . 
. Bıı ..!' ı ııb ı. ·,ti' 

b.r Y.ızı. lll' , lı ııı •ı tıı lıi 
si ·r · ,..., 1 U1 lı· ı·ıll'ıı lıir rıııı -. i ı-: 
Parçası. Yiiksl'k lıir gii 
tiis. 
}··" \'e aheıık ıııalı~uııı 

Jtr tablo lıizc oııl:ırı \':ı 

Paııların onları ifadt~ ed~'ll · 
ler·ın l 1"k' f'l · l · · l ıa"ı ·ı ı .;ır cnııı uı-

kiki b' 1 .. k d'I • .. ıs erını ·en ı erıııın 

duydukları şekilde \'e tam 
olarak his ettiremez ve 
~11Yuramaz. Sııllz prud 
" 0mrne ı;;öylc ·söyler . 
Herhangi bir fikri ifade 

Hmek. istediğim zaman 
kelebeklerin çiçekler etra
fında <lola~maları gibi 
llıisralar fikirİcrinıin ctra
!!!!,aa ucuş111aya başlarlar. 

Muaseret 
f3u güngti medeni ha7 

yat içinde şereflı 

Bu mısraları mak~adıma 

(J'öre kullan;nak istcdii!iın 
t:o 
va kıt tıpkı kelebckll'ri tut 
ın:ık istediğim zaman gibi 
onlara dokumır dokıııımaz 
kac;arlar ' '" parıırnklanııı · 
da ancak birkaç rPıık par
ça:::;ı kalır. Buııun içiıı en 
l.ıiiyiik ·~Prim hiy okunma
yacak <hıinıa içiuıde lrn
lacak.,, 
~uhaldc keııdiıııiz dııynıa
sıııı lıilrnc1. kPndiıııiı his 
<·demezsek hakiki gii"ellik 
-Soııu 4 üncü s:ıyfaıla-

Nurstlin Akyay 
·~~~~~~~~~ 

Güzel Göz için 
Güzel Kiprik Gerek 
Gözlerin g ü z e 11 iği 

kirpiklerin sayesinde 
artar. Dökülen kirpik-
1 eri kuvvetlendirmek 
için ya onları keı:mıeli, 
yahud köklerine alel
ade Hind yağı sürme
lidir. Himmel.i veya ma
şayı sui istimal etme
mek kirpiklerin sağlığı 

ve güzelliği bakımın

dan iyi olur. lllevkiler ve vaziyetler 
kadına verilmiştir. Fa
kat her Bayanın bunun 
ne şekilde ve nerelerde 
Olduğunu bilmesi H1zım
dır. Bunun içiB arasıra 
sayın ı Bayan okuyucu-
~~rım~ için kısa bir şe- 1 
ılde ı muaşeret kaide

ler· · 

Bir kadının güzelliği 
bakı~larındadır. Bakış
ların güzelliği ise göz
lerin güzelliği ile kaim
dir. Güzel lıir lıakışta, 
hülya, şevk, heyecan 
ve semimiyet vardır. 
Onun için gözlerinize 
iyi bakınız. ını yazacağız. 

'yolda rastlanan erkek 
tanıdık ve bil- ------k-k __ _ 

diklere evveli kadın görmeyen er e yalnız 
s ı Reverans yaparak eğil-
.. ~ lınını kabul edece- mekle iktifa eder. -
gıni bildirır bir tarzda 
Rlllümser. Erkekler Ba- Kadınların birbirlerile 
y -Opüşmasi kibar. me-
anı ondan sonra selA- · d h lnbırlar. clislerın e •ş görül-
~ mez. 
I;. vveıa. erkek kadına 

takdim olunur. 9avan her yerde baya 
t. El aıkmak veya öp- takaddiim eder. Yal-
~rmek hakkı kadına nız merdivenlerden er
:~ttir . Kadında böyle keklerin önden ~ıkması 
ır harekete temayül caizdir. 

• 

Güzel bir 
Şapka Modeli 

1 

lit'r :-:orılıalıaııla artık 

i>lıl ıi kl ··ı i i 'laııı.l!tti!1 iıııiz 

~ınpriıııelcr yiııt· lıu yılırı 

llkbahar ıııodası olıırak 
ortaya çıkmaya. başliyor. 

Bu güzel kuuıa~ların 

Çok 
güzel 

ve 
orijinal 

son 
moda 

çiçekli desenleri llklıabar , _____________ ....., _______ _ 

çiçekleri ile gönüllere yn
nilik ve ferahlık verecek. 

Emprimeleriniı yırtıl

dımı hiç üzülmeyiniz. Bu 
yırtığı tamir etmek için 
ğayet basit Ye ucuz bir 
çare vardır. Yırtıµ:ın kc· 
narlarııu iyice biri:;;tiriniz, 
soma kumaşrn i<: tarafın
dan yırtığın üzerine lıir 

flaster bandı yap1~tırınız. 

Olur gider. Flasteri hil
has8a operatörler kulla
nırlar. Her lıal<lc eczoılıa

nedc bulur::;unuz. 

.EKOSh' 
Ekose yine Jl/,bahar 1 

modası oluvor. Bu kumaşl 
billsasse J aketler için kul
lammz. 

Ekosedcrı yap1lmış bir 
Eteklijin sizi çok şişmrm 
gösterece{jini de unutma
!Jl1l ha .. 

MANTOLAR 
Bu aenenln İlkbahar 

Manto modaları açık renk 
yUnHl kamP ,1ardan (Bej, 
Gri, Kır • gibi ) Manto
lar olacalttır. Bllhuaa dllz 
biçimler, buan da hafifçe 
Kuraue olanlar raibette-

1 

dlr. 
Ayni kumaıtan kllçllk 

,apkalarıncla bu maatolar 
için bir atla olarak kulla
nacaiJnı aantmayınız • 

Anne 
Yaşamak isteyen her 

memleket gürbüz, münev
ver ve muktedir bir ue!:-lil 
üzerine istinad etler. Bu 
gen~liğin miktarı ne ka
dar fazla olursa memle
ketin vüksefü; sevivesi de . \ . 
o kadar büyiik ulur. Bu-
nu temin edebilmek için 
birbirine bağlı çok oııcmli 

iki safha varchr. Birisi do
ğan çocukları yaşatmak, 

diğeri yaşayan çocuklara 
memleket ve uluı:s ruhunu 
a~ıJamak. 

DoO-an ı·ocukları va-o ~ • 

atmak bugün Türkivc-\ . 
ıniz için ün plfrn<la gelen 
en önemli işltmleıı biri
dir. 

Doğan bir çocuğun 

Çizgili Kumaşlar ya~ayabilmesi ve sağlam 

Çiıgili Kum aşlar yine olması için onun, hasta 
moda olmağa. haşladı. olmadan büyi.ime::;ini te-

Bunlarla güzel Kom- ıııin ve bu husus için itina 
lıinczonlar bulabilirsiniz . etmek ~arttır. 
Mesela düz renkli bir etek- Yeni doğan bir <;ocuk 
liklc ı;izgili lıir Jaket Ye ı -Sonu 4 üııc·ü sayfede
vahut, cıksine olarak <;İz 
gili uir eteklikle dü~L renk- Birazda Şaka: 
li bir jak~t son nıollaya 
en uyi"run bir gcvini::-; tar-.. n .. , 

z1dır, 

~oraplann Renkleri 
Koyu renkli Çoraplar 

moda olmağa başlam1ş
tır. LflCiverd, çok koyu 
yeşil, hatta siyah renkte 
Çorab en çok geyilmeye 
başlanmıştır. Renk ne olur· 
sa olsun gayet ince Ça
raplar modadır. 

Bayanlara bir 
ta:vsiyem 

Get;cn gün gazetelerin 
birinde okumu., ttmı. Bir 
Doktor hıvıklı erkeklerin 
ötekilere gfüe daha az 
nezleye tutulduklarını söy
Jiyorınu~. Bu va1.ivı okur-.. ... .. .. 
kcn kendi kendime Pyvah 
-Sonu 4 Uncii sltyfede

GözlWU Amea 



J flAR EHANESİ 
Eakl Halkevi Blaaai Hld1Wi Daire --·- -

Telğraf Acheel 
.Mardinde "Clus Sesi,, 

Anne 
- 3 üıwü sayfadan mabat-j büyütülür \'C nihayet ço

bir çok hayvan yavrula
rından çok daha zaif YC 

tamam ile miidafaasızuır. 

~leselft: bir Ci \'cİ v ufak 
olduğ·u halde ynınurtau:ııı 
c:ıkar <;ıkınaz lıarid etkim 
vP dü~uıanlanlan keneli-

' 
sini korumak uıaksa<lı ile 
derhal amwsinin kanatla-
rı arasına saklaııaujlir • 

cuk na11ıl terbiye edilir 

mevzularını öğ'rennıiı-:, kav-
~ .. 

ranıı~tır. 

Çocuğwıurı hn~ta ol

duğ'uııu ~ııliya.nıiyacak ka
dar cahil olan :rnneler çok 

şilkiirkü gittikcc azalmak

tadır. Bu noktanında ebem-

ıniyPtİ çok lıiiyiiktiir. 

\_'iinki lı:ı:;-lanğıçta b:ısit 

olun fakat lıakıın ihıııalı 
koşar oynar, \'C nihayet 
:ınne.J vermese Lıilc kt>n
disirH' göre az çok lıir ylizı1nc1en iiliiınle netit·c-
hesin bulabilir. Bir Balık len{;tı bir ~uk <;ocuk has. 
y:nrrusu da yuınurtasııı- talıkl:m :ıııcak doktorun 
dan ç~k:ır çıkmaz anne:5i ı· yardım \'U ınn:ıveııeti ile 
ııin yardımına ıııuhtaı; ol kıırı :ırılabilir. Bunun içiıı-
m:ıllan yüzıncğe ve ~a- de ne olduğunu hilıııek 
~aması için lfızım olan ve doktoru her zaman 
r.ksiklerioi tamauılaınaµ:a hatırdan çıkarnıaın:ık. lfi~ 
ba~lar. llallıııki bir çotıık zırntlır. 
doğduğu and:ı ni!ıa.,•et 
a~Jamaktan ,.e kendi~inr

gürc ba•it :-;esler <;ıkar 

maktan lıa\kn bir ~ey 
yapamaz. Çocuk taıııanıi 

le annesinin kolları arn-

1 

1 

sına ve anııe se,·gi::;i sa- 1 

yesinde ya~ama durumu- 1 

na <lütmUştiir. Eğer rınııc· 

<;ocu~·una Lakahilirt-c onıı İ 

ya~atabilir, aksi h:lldc onu 'ı 
kaybeder. 

Bir anneııin çucuguıw. 
bnkabilıııP:;i için kafi tle
T(•redc bilgi sahilJi olma
sı lazımdır. <;ocuk ııedir, 

nasıl bakılmahuır? 

Bir nnııcyc tabiatın 
'<.'rtliği ili, vasıf ~efkat 
\ (' muhabbettir. Fakat n~ 
yazık ki, bu iki nıezivet 

bir çocıığ·ıııı yaşaması iÇin 
kafi gelmiyor. Hatta bun
ların su· istiıııul edilmesi 
c·.::~eriya c;oc.:uğ'un ölümü 
ile neticel<.:niyor. Şu halde 
t.ıın vı: miikcınrnel lıir an· 
nn olabilmek için hımla.

r:ı. üçiirıcü bir . ev <lah:ı • .ı 

ilfı. \ e et ıııek lfızırı ı gcli-
york i oda <;ocıı!!nn Lrnkı

mıdır. Hatta lm bakıın 

ı-e,· gi. n.ulıabbet ve "ef
katten ıfrıha iistiiıı olııı:ı. 
dılır. 

Sedad Y eaügey 

• 

Birazda Şaka: 

Bayanlara bir 
tavsiyem 

- 3 cü ~ay fadan ıııalıat-

uedim. Ikıoek bı~n bu 
altmı~ııntlan soma lıo~nna . . 
hı\'ıkları kazııııı~ıııı. Kı~ııı . . . 
nezlP<lt•n göz :ı<;tığ·ıııı ~·ok. 
Bizim zavallı karı nıf'mli! 

ycti~tirınekten, yıkamak

tan bıktı ve m;andı 

Acaba. doktorun dc<.li
ğ·i doğTıı ııııı: ~roha o da 
benim gibi kılıbık ta, kör 
oğhınıın lıuyrıığ'ıı ile kaz
tlııdığı bıyıklarma aciya
rak, uazı g~ıı~ler :.ır:ısııı
da nıoda olan ıızıırı \'l~ 

ince uir bıyık l.ıırakınak

nıı istiyor? Bunu bir <le 
bi'l.iın Ulus Scsi'ııin yaslı . . 

Umumi Nefriyat ve Yazı işleri 
Direktör& 

~1. Siret Bayar 
Ba•ıldığı yer: (ULUS SESİ) Basıcıevi 

·~----------------------~----

Gözler ve Sanat 
- 2 inci s:ıyfatlan malıa.t -

her r.J.man bizden 
kalac:ik. 

uzak 

Güzellik nıiirPkkep hir 
hrr:ıberliktir. Bu berahcr
liktl' iiylu tr·fern:at var
dırki taııı bir ~Pkilde lrnıı· 
tarı ııe bir ktıleuı ııc bir 
fırça ne de bir y~ıy ifade 
eılt'lıilir. Onıın' giizı·lliğ·irıe 

ııüfıız iç.in ve o giizclliğ·i 

tam bir serho~ltikla rulw 
sindire bilmek iı:i1t İııl"arıırı 

onu görınc$i laııııı<lır. 

Kalemin ifade edt·ml'
di~ini fırçanın yapunıa<lı

ğını musikinin ı:-öylcycme
ılığ-ini hize gözler söyll'r 
gcizler dinletir, göıler 

yazar. Bütün güzellikler 
onlarda doğar \'c: onlard·ı 
ölür. Onlarda <.lcıil·an fakat 

~ 

onlarda ülnwyen tek bir 
~c·y van1ır, a~k. Çürıkti 
a~k onlar<la söıı<lii •rü, oıı· . ~ 

J:,r a:;;ka ıııez:ır oldııkl:ırı 

aıı hiitün nıatı<1$HH gfü}ı'I' 

ka~·bedcr. Bu iı il>arl:ı tı:ı· 

kiki :ıı;;k gözlerJc <loğ·;ın 

k:ıJptP ölen, lllalleVi IJil' 
ralııta dı·gil, gfülerdc do· 
i!:a n \'C 011 J;u l:ı 1 ıcr:ı Jıcr 
~föll'ıı ruhi bir uop.lantıdır. 

IT aya ta ma ıı:ı vPren 
a~kııı ue~igi \'C mezarı 

olan gi>zlcr. Onların hep· 
~inde her rrnklisinde lHı~· 
ka bir giizellik \'ardır. 

Nurettin Alı'!Jay 

ha~lı doktoruna soralım. 

Ne ise .. bu yazıyı oku . .-------1111•1

-• PİYASA-11 
yunca ben im gibi kış lıo- ı 1 ·----------.--K-i-lo_s_u_ 
yunca nt•zlı•tlen kurtul- U lUS SIESİ Cinai K;:-1 Sn. 

mayan ve her be.,, daki Bıı:!da~· 4 : 
kada. bir enfiye kutu;:;u ABONE ve iLAN Arpa -- --=~ ı · 50 

elinden dii~nIPyt>ıı erkek- Şartları -li ıı ( Bi~ıı \'al l Gi'JO -ı 
leri İ<;İn mendil vef istir- --•-.•- Il:ırı ;~ 
mektun \'O yıka.nıal;tan Abone Sartları ~\olnıt - - ~ :;o 

1 -

usauan Bayanlar ic;in ak- .--------------Q;------- Jlt>rciıııek __ :l 1_ rıo 
hından şöyle bir üw. iye ı ~· .~ PiriıH: 1!) 

. A.•:lı~:ı ... = ... -
gcçtı: '. o·- . __ ::·_·a 

Koral:ırıı11z:ı kışın ıııen
dil yeıi~tirıııektı·n lııkıyor 

ve u::-a::iyors:ııııl onları 

altı ay i1;iıı lııyık bırak

tırnıava <·:ılı:-:ıım .. . . , 

Ileuı siz :·:.tim t Ptler!'iİ

niz. hem de kı~m erkP!der 
ic;in Lıyık lmakıııa bir 
moda olur. 

Gözlüklü Amca 

=-- ::- ' 

l\.ıırıı~ Kıı rıı~ ı 

Oç Aylıp;ı :~oo 

4;)0 1 800 
1 

, soo :1500 

iLAN ŞARTLARI 
İlanın hener satırından 

(10) Kuruş alınır. 

Sade Ya•l-- _ .... 
')' l -< re ~· :ı µ:ı 
ZPvliıı va.'i·ı . . ı--

Yiin 
·----

l>cri --
Badeııı 

1\1 

< 'evi'l. 
Cı·' i·ı. iı;i 
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Günlük besini !ıc ol
duğunu ne gibi ihmal 
'e bakım hatalarınıu <;o
cukta lıaRtalık doğ·urabi

le<·e~ini lıilebilwelidir. Bu 
sor~uların karşılıklarını ve
rebilen hiı' anne memle
kete, memlpketin istediği 

şekild bir çoeıık vcrcbi
lirki esas o·avc ve mak-

Beiediye .m• w BU GÜNKÜ 
R · · 1 1 P O S rı, A L A R 1 

İlfın neşrinden mesu 
liyet kabul edilmez. 

1\ l'~ıııe:'j~kPı· 
'l'oz ~ı·ker 
l\alıve 

S:ı bıııı 

ı ;30 
:;o 

:~ıo 

:W 

b • 

satta budur. 

Bugün ınekteplerinıizt• 

çocuk bakımı hakkımla 

dersler konuluıuı;;:tur. Bu 
sayecic kızlarımızın bu 
üıwınli sahada.ki cksiklc
ıini tamamlamak kabil 
ol maktadır. 

Orta tahsilini bitiren 
Lir Türk kızı ea Çocuğa 

nasıl l>akılır, çocuk nasıl 

ıyasetınaen 
Brlediye meclisinin ui 1 B ) l 

. ı uQ·ün g·c ece { tren 
san nas mutat toplantıı:;ı ..... 
1/ 4/938 Cuma ıriinii s:ıat 1 postası yoktur. 
ı;~ te yapılacak \'O a .. ağı- ı 

da. yazılı ruzname müza
kere cclilcı•ektir. 

1 - !J38 lıiitçı•si 

2 - ~lnuzanı tahsisat 
kararları 

3 -- Caddenin genişlet
tirilmesi içi ı bir kaç. dük
kanın kı~mcn ü;tiınlfı.ki 

4 - Anıt- meydanının 

tes\'iye ve te~cili 
5 - Zuhur c<lecek sair 

belooi işler 

Bu gün sabah sa
at n da Cizre, ~lid
yat, Gercüş, Savur 
postaları gidecek ve 
saat 13 te nıezk(ı r 
postalar gekcektir. 

Bu akşaın gidecek 
tren postası yoktur. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

Pt•lrnıı•z 20 --- ~ 

Hal 40 

~3 ı-~-ııı;iıll·ıı.k --·4·0---
N Ü~©\ n 1 Y urtdaş! 

~ocu~ Haftasının 

~aşlan~ıcı~ır 

Yiyece<>·in o·evcce-
b ' h .J 

ğin velhasd her se-
vin verlisini kull;1~ı-
w "' 

nıayı yeni içtinıai 

kahalenıreder. 


