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H. Vekilimiz 8. Ş. Saraçoğlu lzmir mıntakasında 
Kadeş vapurile lstanbuldan 1 Devamll surette ha.; 

Moskovaya hareket etti reketiarz oluyor 
Hariciye Vekilimize Sovyet Rusyanın Ankara 

elçisi de refakat etmektedir 
~ ..................................... ~ ....... . 

büyük 

fıtan\;ul 22 - Moskovaya gitmek üzere dlin 
aktam Aakaradan hareketle buglin lstanbula 
muvasalat etmiı olan hariciye vekilimiz Şükrü 
Saraçoğlu bu sabah 10,30 da Parepalasta ıa
ıetecileri kabul ederek aıagıdaki bulunmuştur. 

racoğlu bugln saat 15 de Kadeı vapariyle 0-
desaya hareket etmittir. 

Sovyetlerin Aakara bllyük elçi•j de Hariciye 
Vekilimize refakat etmektedir. Hariciye Veki· 
llmtz rıhtımda kalabalık bir halk kitlHinin 
canlı tezahllrlerile uğurlanmışlard1r. B. Potemkiain ziyaretini iade etmek için 

Moıkovaya gidiyorum. Orada iki memleketi 
allkadu eden meseleleri konuıacağız. Her 
feyden evvel Türk efkirıumumiyasine tevzih 
etmek isterim ki, memleketlerimiz arasında 
donluk ve emniyet hissi arzu edileceği kadr 
ıailamchr. 

Hariciye Vekili Şllkrü Saracoğlu vapurda 
Dahiliye Vekili Faik Ôıtrak, vali ve belediye 
reisi LOtfi Kırdar, lıtanbul komutanı general 
Haliı Bıyıktay, lstanbul Parti mOfettişi Konya 
mebusa Fikret Stlay, Üniversite rekt6rft Cemil 
Bilıen, lıtanbulda bulunan ecnebi sefirlerle el
çilerimiz yerli ve yaMacı matbuat erkinı ta· 
rafinda11 hararetle uğurlanmıştır. Son zamanların beynelmilel karıeık hidiseleri 

aramızdeki emniyet ve menfaati sarsmak ıöy
le dursun billkis takviye etmiıtir. 

Hariciye Vekilimiz vapurda Taı ajanıı mu· 

Size ıo•yet memleketinden iyi bayadiıler 
getireceğimi llmit ediyornm. T&rk milletinden 
Sovyet milletlerine doıtluk hiıleri g&t6receğim. 

lıabiriae aıağıdaki beyanantta buloamu,tur. 
Moık~Yaya hareket edeceğim fU anda Taı 

ajansı vaııtaıiyle TOrk milletinin Sovyet, milet· 
leriae Hmimi sellmlarını rBndermekle bahti-
yarım. iki memleket araıındaki emniyet bağ· 
lannı taltviye ederek Hyahatimden dlnece 
ğimdea eminim. 

Bu suretle memleketin samimi arzularına 
terclmu e& ... jmta emieim. a.a. 

fstanbul, 22 - Hariciye Vekilimiz ŞllkrD Sa-

Varşova önünde kanlı 
muharebeler oluyor 

• 
iki lngiliz 
tayyaresi 

99E; 

Mütemadiyen tayyarelerin taarruzuna Batan bir vapurun müret-
"' h . k . h ) tebatını kurtardılar 

Ugrıyan Şe nn ÇO yeri arap 0 muştur Londra 22 - lngitiz kuvvet-
leri bir kurNrlf ifiai bqarmıf
lardır. itti aakeTi tayyare atlan
tik Gzerinde devriye yaparken 
bir Alman tabtelbahiri tarafın· 
da• torpilleaen bir lngitiz va
puruoun imdat işaretini almıı· 
tardır. Tayyareler mezkür va
purun batmakta olduğu mahal
le yetiımesinde 34 kitilik mn
rettebahnto tahlisiye sandalına 
binmit ve bfı' kısmının da sandalın 
kenarına tutunmuş olclağuna 

girmtlıtür. 

Ankara, 22 - Don gece ya
rııından bugün saat 12 ye ka· 
dar aftean haberlere göre va· 
zfyet : 

V arıovadan hildiriliyor: 
V 8'f09anın ti mal garbisinde 

Alman zirhh kıtaatının taarruzu 
ilci Polonya siivari livasının hU 
cumiyle geri püskilrtiUmüıtür. 
Ditfmanın Rediao mezarlığı ci
vanadaki taarruzları tardedil
iniftir. Bombardımanlar netice· 
ıinde ,elııirde korkunç tahribat 
olmaktadır. 

2 numaralı radyo merkezinin 
verdtti ha herde: 

Mlzede bir çok toblolar ha· 
rap olmuftor. Eıki Polonya hll
kllmdarınıa Gornova mubarebe
.tai temsil ech• meıhur tablo 
ltartarilmııtar. Sovyet sefaret
haaeıi ha•ara uğrayan biaalar 
aranndad11.; Buraya 10 bomba 
iAbet etmiıtir. 

Romanya ıefarethanesiyle i
libiyat akademisi hasara uğra
mııtır. Saat 20.30 da Alman 
tayyareleri kızıl baç haıtaneıini 
bombardıman etmiftir. HHtaae· 
nin llzerinde J?8rllnecek şekilde 
İfıretler vardı. 

Tayyare ve topçu kuvetleri
nin liombardımanına ratmen 
Vırtotida hayat dvrmımıft1r. 

-

Mtlnakalit ot&bBslerle temin e· 
dilmektedir. a. 8 • 

Pette, 22 - Polonyayı itıal 
eden Alman kıtaatı saat 14,40 
da Polonya - Macar hududunda 
Lavonteye gelmittir. Alman kı· 
taatından bir heyet hududa ge· 
lerek Macar lutaatını sellmla-
mııtır. a. a. 

Moskova, 22 - Bir Alman 
askeri heyeti Rusya ile Alman
ya araıında Polonyadaki hudu
dun tahdidi meaeleaini Ruı er
kiaı harbiye beyetile görilterek 
halletmiıtir. Şimdilik yapılacak 
tahdit muYakkat olup aııl hu
dut Polonyanın takıiminden ıon· 
ra y•pılacaktar. a. a. 

Tayyarelerden biriıi devriye 
yaparken diieri denize inmiı 
ve 14 tayfa alarak havalanarak 
digeri denize inmiı ve müteba 
ki 14 kifiyi kurtarmıftır. 

a.a. 

Romanya başvekilini 
Öldüren katiller suikasdin yapıldığı 

yerde kurşuna dizildiler 
Bükref, 22 - Romen kabi

neıi ceneral Ergcıanonun riya· 
1etinde teşekkOI etmiıtir. 

Kalincskonun katilleri diln ak
şam ıuikaıdın yapıldığı yerde 
kortuna dizilmiılerdir. Bunlar 9 
kitidir. Öğleden ınra· 61t11 2 

kiıile beraber ceza görenl~r 11 
kitidir. a. a. 

Bükreı, 22 - Yeni Romen 
baıvekili şu beyanatta bulun
muıtur. 

Kalebetko vazife başında va
Su•u 'l lnd S•yfıJıı 

İzmirde bir çok duvarlar çatlamış 
ve bir ev yıkılmıştır 

Zelzele en çok Dikilide tahribat yaptı 
lzmir, 22 - Bu 1aliab lzmlr- Memleketimizin muhtelif yer· 

de vukoa gelen zelzele hakkın· lerindea aldığımız haberlere göre 
da meteoroloji ·ratat merkezin- Kocaelinde 2,30 de Eıkişebirde 
den alınan haberde : 2'30 da ve 4,30 da T~kirdağın-

Sabala saat 2,37 den ıaat 
6, 10 a kadar yedi defa zelzele da 2,40 da Aydında 2,40 da 
bissedilmittir. Bunlardan en tid· Akbiıarda 2,37 de Gebıutda 
detliıi birinci sarsıntı olup 15 j 2,26 ve 6,45 ua11nda btf defa 
Hniye devam etmiştir. Sarsın- Alaçayında 8 defa yer sarsın-
tıdan raıat merkezinin aletleri bıı olmuştur. 
karma karışık olmuıtur. lzmirde Canakkale ve lzmirde beıer 
bir çok dıvarlar çatlamıı ve bir hareketiarz olmuştur. Hareketi-
ev yıkılmıfbr. arz lzmirde duvarları catlatacak 

Zelzelenin en ıiddetli tahri· derecede ıiddetli olmuıt. 
batı Dikilide olmaıtur. Bu ka· Bergamada 2,40 de şiddetli 
sabanın Oçte ikisi enkaz haline bir yer sarsıntısı olmuştur. ilk 
gelmiıtir. Kaymakam ve ailesi haberlere göre evler yıkılmış 
enkaz altında kalmıısada bil- ve baz' ziyanlar vukubulmuıtur. 
ahara kurtarılmıtbr. Dikiff mtU- a.a. 
bakabnda da çok zarar vardır. lımir 22 - Dün geceki zel-
Ôlü ve yaralıların çok oldutu zeleden Ç•ndarlı, Tepeköy, Ur· 
anlatılmaktadır. la ve Karaburunde dahi ufak 

Vali Etem Aykot, emniyet tefek hasarattaa baıka kayda 
ve sıhhat müdOrleri kızılay yar· ıayan bir hidise olmamııtır. 
dım teıkilihnı beraberine ala· Nilfuıça zayiat yoktur. 
rak Dikiliye gitmiştir. lzmirden ! Zelzele en büyii tahribatını 
Dikiliye yiyecek ve içecek ıön· Dikilide ve Kabakum köyllnde 
derilmiştir, yapmııtır. 

12,30 da tekrar baıhyan ve Dikilide 25 Ölü, 12 ağır 50 
dipten relen zelzele neticesin- hafif yaralı vardır. 
de k•ıaba ıabilden 150 metre Kalsakam köylind~ 13 ölü, 3 
içeriye kadu tamamen lıarap hafif ve 4 kiti atır surette ya-
olmaıtur. Yaralı ve öliilerin ralanmııtır. 
tesbit edilmektedir. a.a. 

Ayvalıkta: 

Ayvalık 22 - Bu sabah 2,30 
da burada ıiddetli bir yer sar· 
sınt111 olmuştur. Halk korku 
içinde sokaklara fırlamııtır. 

Bir çok binalar yıkılmıı du
varlar çatlamıştir. Nüfuıca za-

yiat yoktr. Sars1Db devam et
mektedir. 

Dikilinen alınan haberlere gö· 
re ıar11nbsı Dikilide kuvvetli 
olmut ve facialar cloğurmuttur. 

a.a. 
Ankara 22 - Bu ıabab ıa

at 2,.30 da ıehrimizde hafif bir 
bareketiarz olmuıtur. 

Cebelüttarıktan 
Geçecek bitaraf vapurlar 

Cebeliittarıkta bitaraf vapur
lar tevakkuf etmek mecburiye
tindedir. Durmadan geçenlere 
top atılarak ihtar yapılmaktadır. 
Vapurlar bir İngiliı komiıyonu 
tarafından muayene edilmekte· 
dir. Yalnız pazarteai gllnll Ce
belüttarılrta 83 bitaraf vapur 
clurmuftur. a. •· 

Bergama Dikili yolu üzerinde 
1 iUü 1 yaralı ve Ovacık ka-
ylnde 2 610 2 yaralı kaydedil· 

miştir. Dikilide, lıüktımet, ad

liye, poliı, gümrük muhafaza, 

ııbbiye inhisarlar, hususi muha

sebe parti ve balkevi binaları 

elektirik ıantrah bir ilk mektep 

bir cami, 28 depo, 7 lokanta, 
45 dükkln, 200 ev yıkılmııtır. 
250 ev de oturulamıyacak bale 
relmiıtir. Vali feliketzedelere 
yardım için tedbir almaktadır. 
F el liret mahalline lzmirdeo ça-
dır, yiyecek ve içecek gönderil
mektedir. 

Garp cephesinde 

Topçu faaliyeti oldu 
Fransız umumi kararglbınm 

tebliği : 

Cephede g&ndilz ve gece be· 
yeti umumiyesi itibarile ıllku .. 

netle ıeçmiıtir. Yalnız Sarbur· 
gun cenubunda topçu faaliyeti 
otmuft\fr. a. a. 

• 
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Köglüye sağlık öı_ütleri No. 3 

ÇOCUK 
Düşmesi düşürülmesi 

Sebepleri ve ' tehlikeleri -------
Bozdoğ'an : Dr. Sadi Gök Ahmetoğlu 

Kadın tabiatın en müşfik bir sıçramak, yfisekten atlamak, 
yaradılışıdır. Çocuğun ilk müı,· ağır yük kaldırmak, çamaşır, 

· fik terbiyecisi kadındır. Hayatın bulaşık yıkamak ayaklarını üşüt· 
her adımında beşerin yegane mek, çıplak bacakla tahta ve-
bamisi yalnız kadındır. Çocuk- ya taşlık silmek, kuyudan su 
luk onun şafkatile, gençlik onun çekmek ayak makinesile dikiş 
cazibesile, ihtiyarlık onun sihrile dikmek, her ne sebeple fazla 
yaşar. yorulmak, spor ve eğlenceleri 
Kadının tabiattan ayrıldığını ifrata götürmek, bilhassa dans 

bir an için düşünürsek tabiatın 1 etmek, teois, top oynamak, ata, 
ne kadar kuru, ne derece tatsız bisiklete binmek, soğu su dö 
ve boş kalacağını bulmakta güç- künmek, denizde yüzmek, bozuk 
lilk çekmeyiz. yollarda araba veya otomobille 

Kadınlığın bunca değeri sırf gezmek, uzun deniz seyahatleri, 
kadının en yüksek vazifesi olan şimendifer seyahatleri, modaya 
" analık ,, vazifesini yüklenmiş uyacağım diye vücudumun müte-
bulunmasındandır. nasip olduğunu göstereceğim diye 
Kadın bu ödevini ihmal, bunu mevsimsiz ince dekolte ile gez-

suiistima1 ettiği saniye sukut e· mek, sıkı konalar veya elbise-
der. Bu ihmal ve suiistimal ler giymek, fazla ılnnmak, ök-
" çocuk düşürmek ,, dir. ıilrmek, kabiz olmak, çürük diş 

Bu ihmal ve ıuiistimale cüret çektirmek, hiddetle haykırmak 
ve teşebbüsü doğuran yalnız iki herhangi bir sebeple fazlaca 
sebep vardır. kusmak, fazlaca sevinç veya 

1 - Hılkatin kadına müces- felaket haberile sanılmak, gebe· 
ıem bir ilstünlüğünü bahşeden liğin ilk ve son aylarında mukn· 
11 analık 11 faziletinin şerefini reneti cinsiyede sık sık buluo-
takdir edememesi ve tek kelime mak, karna tekme, beline yum· 
ile bu hususta " cahil ,, olması. ruk yemek, gibi sebepler az 

2 - Ecdattan intikal edege· veya çok nisbette gebe kadının 
len hurafelerin tesirinden ken- çocuğunun düşmesini intaç ede-
disini kurtaramamasıdır. ceğindon bu gibi hallerden tt.· 

Çocuk düştirmek kadınlığın vakki ve bu sebepleri bertaraf 
en büyük günahı, affedilemez etmeğe çalışmak icap eder. 
bir cürmü, ve en korkunç bir Harici olan bu sebeplerden 
cinayetidir. başka : Zatilrree, tifo, kızıl, kı-
Çocuğunu düşilrten bir kadın zamık, grip g ibi ateşli hastalık-

hem kendisine fenalık yapıyor lardan birine valdenin tutulması 
hem de çocuğuna binnetice yur-· veya kalp, bilbrek hastalıkları 
duna, belki tarihin kaydettiği kanser, verem gibi müzmin has-
zafer menkibelerini yaı atan öz talıklardan birile malul olması 
bir Türk evladına kıyıyor. Ve veya içkiye müpttli bulunması, 
belki de istikbalin fen ve ilim rahimde iltihap nezle halleri, 
adamı olacak bir kıymetine kas- rahimin eğrilik veya çarpıklık-
dediyor. ları, urları, gebeliğin ilk ayln-

Gebe bir kadrn çocuğunu: rında ay başı zamanına tevafuk 
a - Ya arzusu olmadığı bal- eden günlerde bir çok vakalar-

de istemeksizin her halde bir da rahime kan hücum etmesi, 
sebeple kaıitsiz olarak düşürür halleri çocuğun kendi kendine 
bu takdirde nisbeten suçsuzdur. annenin isttk ve arzusu dışında 

B - Veyaht bilerek, istiye olarak düşmesine sebep olur. 
rek nefsini tebriye, çocuğuna Ana babanın fireniİH olması da 
bakamamak korkusile ve buna aynı neticeyi doğurur. 
benzer bir takım sebeplerle dü- Gebelerde yapılması zarureti 
şürür. Bu takdirde müc·imdir. hasıl olan her banği bir karın 

Çocuk düşürme vakayii yapılan ameliyatında kendıliğinden ço-
tetkikat ve tahkikata nazaran cuk düşebilir. 
eski zamanlara nisbeten bugün - Gebe olan bir kadm bile-
46 daha fazla artmıştır. rek istiyerek çocuğunu neden 

Nüfus davamızla titizlikle ve dilşürür? 
israrla a1ikalandığımız cehetle Bunun sebebi şunlardır : 
bu davanın tahkkkukuna yegi- A - Gayri meşru münase-
ne engel olacak çocuk düşür- betlerin mahımlil olan yavrunun 
me keyfiyetinin yurd bünyesin· karnını büyüttüğünü gören ve 
de açık nüfus yaralaruıı süratle sonradan pişman olan veya de-

dikodulardan ürkerek ikinci bir 
kapatamaması yüzünden kor-
kunçtur. künabı bile bıle işliyeıı kadın-

isteksiz ve arzusuz çocuk dü-
lardı r . 

. B - Sefalet ve yok!tullukdur. 
şurme sebepleri gebelik hıfzıs- ı ı ç erinde ~son mahsul hayatımı 
sıhhasına liyıki1e riayet etme- bakamıyacağım geride çocukla-
mektir. Riayet edilmesi icap rımı yetiştirmekten bakmaktan 
eden hıfzıssıhha esasları şun - · lardır: acızim bu sonuncusuna hiç ba-

kamıyacağım korkusunu taşıvan 
Gebe iken çok yüksek bir }ardır. • 

irtifadan hazoeye şırınga yap
mak, fazla ayakta durmak, çok 
dolaımak, uzun yol yürümek, 
bn:hca mcrd~ven inmek, koşmRk, 

C - Modern gosyele hayatı· 
na iotibak etmiş zahiren göz 
alıcı fakat hakikatte o h~ vatın 

zehrile f~rkına varmadnn tlitıil -

1 
R A D y O -ı ;Romen ~!'şvekilini 

cu 
1 1

ôldüren katiller suikastin 
MARTES 23/9/939 ld ... yapı ıgı yerde kurşuna 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÔU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

13.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

13.35 Türk müziği . 
14.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 15 Müzik ( Dans müziği 

Pi.) 
15 15.30 Müzik (şen oda mü

ziğı) İbrahim Öıgür ve ateş bö
cekleri 

18.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

18 35 Müzik (Kiçük orkestra) 
Necip Aşkın. 1 - Gustav Und 
nor - Şarap ilihı Baküs şerefine 
dans, 2 - Christian Ryming -
Entermezzo, 3 - Leopold · Ye 
ni dünyanın eski şarkıları, 4-
Rio Gebhardt - Maskarade kon 
ser valsı 

19.10 Türk müziğı (ince saz 
faslı - Safiye Tokayrn iştirakile 
Celal Tokses 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eş
r~f Kadri, Hasan Gür, Bani 
Üfler, Hamdi Tokay 

20.00 Memleket saat ayarı, 

20.00 Müzik (). Straussın ya· 
rasa opereti) 

dizildiler 

Bat tarafı birinci 1ahlfede 

tanın saadet, refah ve müda · 
faası için çalışmakta olduğu bir 
zamanda öldürülmtiştür. Hükü
met ve millet onun hatırasını 

tebcil etmeğe azmetmiştir. Mü
teveffa hayatını vatanı uğruna 

feda etmiştir. Nizamın muhafa· 
zası ve tedhiş hareketinin ten
kili için hükumet tarafından 
kati tedbirler alınmıştır. Ro
manya komşulariyle anlaşmaya 
ve daha iyi takviyeye çalışmak 
la sulh siyasetini idame etmeğe 
azmetmiştir. Hükümet şimdiki 

ihtilaflara karşı bitaraflığanı mu 
hafaza edecektir. 

Bükreş, 22 - Batı Ukranya· 
siyle beyaz Rusyada, Sovyetler 
telgraf ve te!efon mubaberatı· 

nıo tekrar tesisine çalışmakta
dırlar. 

Tas ajansının bildirdiğine gö
re: Bu mıntakalarda asayişi işçi 

muhafız kıtaahna mensup müf
rezeler temin etmektedir. Mu· 
vakkaten teşkil edilen belediye 
idareleri Sovyet parasiyle Leh 
parasının da ayni zamanda ka
bulünü ve gazetelerin iki lisanla 
Ukranya ve beyaz Rusya lisan
lariyle intişarına karar vermiş

tir. a. a. 

Hava Kurumuna 
teberrular 

Haber aldığımıza ır<Sre Sul
tanhisar nabiyHinin Eskibisar 

köyünden Hasan oğlu Hasan 
Ecin adındaki vatandaş hava 

kurumu nahiye şubesine elli lira 
teberruda bulunmuştur. 

Germencikte Ispartalı Hüseyin 
Kılık iki lira elli kuruş, Ger-

menciğio Dagyeni köyünden Ab· 
durrahman Kihya on bir lira 
teberru etmişlerdir. 

Memleket müdafaasına ka rşı 

bu sayın yurttaşların göjterdik 

leri kıymetli alaka gazetemizi 

de mütehassis etmiştir. Bu yurt
tasları takdir ederiz. 

8. Ruzvelt 
-------

Parlamentodan silah am-
• 

bargosunun kaldırıl-
masını istedi 

V aşiogton, 22 - Rozvelt par· 

lamentoya verdiği dcyanname
de ıilih ambargosunun kaldırıl-

masıuı istemişt ı r. a. a . 

lmtıyaı: .. htbl ·ve Umum1 Ne9rlyat 

ı MOdürü : Etem MeadrH 
8asıldıi• yer 
C H P R .. ,,.. • .,ı 

20.40 ajanı ve meteoroloji ha 
berleri ı•••••••• .................... •••••••••••• ... ••••••••••••••••••• • • 

21.00 Türk milziği. i Doktor Operator!. 
Okuyanlar: Mefharet S :ığnak 

s.~~.~:.~~·v.ciheDaryaı, R•· ! 1 Nureddin Adıson 1 
şat Erer, Kemal Niyazi Seyhun 1 ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutahassısı • 
1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Ley 1 ! Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karşı- i 
la banırn - Hüzzam şarkı ( Ey j ! sındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
sabahı hüsnü an ) 3 - Leyla 1 ••• ... •••••• ... •••••••••• ... •••••••••• ... •••••••••••••••, ..... : 
hanım • Hüzzam şarkı (Harabı ~- - -=•...:-.. ..;;;;;;.....-.:.;;;,;;\---..--=- - -

intizar oldum) 4 - Salahaddin : ... •••••••••••••••••• ... •• ......................... '( .. ' ••••: 

Pınar ( AşLıola sürünsem) 5- ı N •ıı• ç ı•k ı b• k• ı 
Salahaddin Pınar (Ümidini kir- I f azı J e J e iÇ ı, ı: 
piklerine bağladı gönlüm) 6 - • 

Vecibe Dar yal • kanuni taksim 1 i . dı• kı• Ş yurdu!•: 
7 - Tanburi Cemil - Şehnaz • 
şarkı ( Feryatki feryadına imdat : ı 
edecek yok) 8 - Zeki Arif • : BU DERS YILI ı·çı·N • şehnaz şarkı (Senden ayrı ge· t i 
celer) 9 - Dede - şehnaz şarkı i Nazilli muhitinde bir bayat ve iş yuvası olarak Maarif i 
(Gönül durmaz su gibi çağlar) : Vekaletinin teşebbüsile açılmıştır. Yuı dda tahsil miiddeti: 
10 - Rahmi bey ·şehnaz farkı ı: iki senedir. Yurdu ikmal eden kızlarımız başlı başına yurd : 
(Ey dilberi işvebaz) ., k h ı ı açmaga anuoi seli iyeti haizdir. Atıl ve tenbel olmaktarı ı 

21.40 Konuşma ı kurtulmak ve hayat kazanmak istiyen kadın ve kızlarımız • 
21.55 Müzik (Neşeli Pi.) ı için en iyi fırsattır: Elinin emeğile geçinmek cemiyette bir i 
22.00 Ecttebi dillerle konuşma l ı mevki almık ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatta refah ı 
22.30 Müzik (Dans müziği Pl) ı · k d ı : 
2 

1 
ı 14Jtiyen a ın arımızın bu fırsatı kaçırmamaları lazımdır. Bu 

3.00 Son ajans haberleri, zi : : he~ ş~bsi faidelerioizi ve yurd sevğinizi ispat etmek evler· ı 
raat, esham tahvilat, kambiyo- 1 • de ışsız oturmaktan çok az mauafla kurtulursuudz. Şahsi • 
nukut borsası [Fiat] ! i benliğinize ve hürriyetinize sahip ve hakim almak fırsatını i 

23 20 Müzik (Cazbant Pi) ı buluyorsunuz. (18) Sa. Cu. : 
23 55-24 Yarınki program ı • 

lenmişlerde görülmektedir. 
Çünkü kadının gebelikte itina 

etmesi icap eden bir takım per
hizkar hıfzıssıha kaideleri var· 
dır. Artık kadın dans etmiye· 
cektir tenis oynayamıyacaktır. 
Şu ve bu eğlentilere iştirak e-

derek sabahlara kadar uykusuz 
kalamıyacaktır. Gebtliğin iler
lemesile vücudunun tenasübü 
bozulacaktır. Hülisa eski salon 
hayatının bir çok safhalarına 
iştirak edemiyerek zahiri dost· 
luldar kaybedecektir. 

Çocuk düşürmek için kısa bir 
yol yoktur; yolların hepsi öliim 
koltuludur. Çocuk dlişürmeğc oi-

....... ! ...................... , ............................ . 

yet eden bir kadın kefenini da· 
ima koltuğunda taşımalı ve ta
butunu açılmış mezar çukuru· 
nun yakın bir yerinde hazır bu
lundurmalıdır. Çocuk düşürme
nin tehlikeleri ve doğurduğa 
feci akibetler ve ölüm vakaları 
saymakla tükenmez. 

Kendi kendine düşen çocuklar 
da ölmek tehlikasi iki yüzCle bir 
nisbetiode olduğu halde kasdc:ın 
çocuk düşüruıe vakayiinde ölüm 
tehlikesi iki yüzde on nisbetin· 
dedir. Doğumdan vukua gelen 
·hastalıklar yüzde on nisbetin
dedir. Halbuki kasden çocuk 
düşürmekte görülen hastalıklar 

· yüzde yirmi bet nisbetindedir. 

\ 

Türkiye cumhuriyeti hudutları 
jçindeki toprak hali hazır nü· 
İusumuzun iki hatta üç mislini 
beslemeğe, müreffeh P.n ya 7a t· 
mağa elverişli bir kıymettedir. 
Üstün davalarımız sırasıoda nü
fus davası vardır. Her türlü fan 

tazi ve tek taraflı menfaatten 
ziyade Tück evladı doğurmak 
ve yetiştirmekle vasıf kazanan 

Turk anasının bu davayı da ya
kın bir istikbalde tahakkuk et
tireceğine inanıyoru z . Türk ka
dını : Ana yurdun " Anadolu 11 

olduğunu bütün dün}·aya göste
recek sensin, bu haslet sının 
cibi1i vnri~i mc:ıiyyetio dir. . · 

-


