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(YENIYOL) 

Cümhuriyet Bayramı 
münast:!betile 

- Baıtmrafı birde -
yordu • Kuooetli bükülmez 
lıolunu uzatarak bir yer gö• 
leriyor hedefiniz bara•ıdır 

Jiyortlu. lıt• bu varlık lıal · 
bimisde ••ogi•i •ündEn güne 
arlan yüce Atatrirktri . O 
öyle bir lıavoeıti ki Türkün 
lıanın• laülül 11Jerelı ona can 
f}ardi. s .. ini en ricra köıele· 
re icarlar duyarda lıte Türlı 
/er ondan altlıkları kuvvetle 
birer a•lan kuiltliler ve göz 
/erinden çılıan narla ziya ile 
yollarını tayın ederek onun 
ıöatertliti hedefe oarmak 
için ileri ahldılar • Bunu gö 
ren o meı'am. kartal teltiıa 
tlüıtü. O T rirklerin •ilah•ız 
lıaood•iz oimalarınd.m İ•ti· 
iade etmek i•temiıti. 

Fakat •onra anladı ki bir 
o•lan ailah•ıztlu ol•a düıma· 
nını te&eler . Bunun pençesi 
m6ılıiı bir •ilüh, •ön•ü bir 
iallı.anJır_ Banu tecrübe ilede 
•ö1J6 • Tüylerini yoldalar • 
Ederini lime lime yoptılar. 
Aı~ına öyle bir lolıma aerdi 
ler ki hala yutmıya Liraıı· 

yor. O zaman bü•bütün mah· 
oolacafını anlıyaralı gıldıfi 

yare J6nmiye mecbur olıia. 

l•tanbal topraklıırından ayrı. 
lırken ~ılız , Haata , lc,,rkak 
6ir ••• iıitti. Bu ae• : 6enirle 
ıötdr burada barakma aeni 
6a lıale lıoyanlar benim g bi 
t1atan laainini bir kerli yavru· 
aa ri6i pençeleri altın,la 
•s•rler bana acı/ diye yalr1a 
rıyorrlb. (Bu .,, o al~ak pa 
diıalacn H•i idi. ) O zaman 
meı'am /ııartal yok 1aıtı. Pa· 
tl;ıala dedikleri o Hlil adam 
onan •oilam kalabilen kuy· 
rafana a•ılaralı. arka•ından 
•irü/denrli • Böylelikle de o 
atli malala'•" mülevuu ilanı 
Tarlı topraklarına okmam,ı 
olJu. lıt• bizi o beldlardun 
lıartartın ; Bu •ün/ıııi .. oinci 
6ise 6alaı1tl•n1 •eo•i•i kalpler 
tle halıi olan Ula Atatürk· 
dür. ilci ıenç Aöylü 
laaırı il• eyiltlildr. Dotrultlak 
ları zaman malaabbel dolu 
nasarlarla lı.arıılarrndaki rH 

me bir m6dd•t. balctılar • 
Oı;ümüzünrle kalbi ayni ıey 
İfİn ~arpıyorda. 

Ellerimi~ yalı.arı /ııallcıyor 

tlrı• etliyorus Allahim Hn 
Alaltrls• uan ômlir ,,., • O 

ihtiyarlama•ın /uzrl •ac;ları 

afarmaaın mümkün ol•a da 
ömürlerimizin yarıaını ona 
ueraek . O eberliyde kadar 
milletinin baıtnda kals ı. ııte 
böyle ayni temenni ve mu 
habbet karı •znda biıtrin kalp 
ler birleıiyot . 

}'ine onlara anlatıya um; 
Gecenlerde bir kac aefil ma • • 
laluk kirli ellerini o iriıdmez 
varlığa uzatmalı ıstedıler . 
Sözümü tamamlıyamadtm . 
Gene Aövlıilerin yumrukları . 
••kılmıı gözlerinden ateş fış· 
kırıyordu . Bır tanui bıliyo· 
rum dedi daha a11latma bu 
•ev neli günümüz.de bize onu • 
laatrrlatma . Alı ! , . dedi o 
alt; klar elıme geçseler his 
ettiğim bu kuvvetle onları 

tek başıma tı!be 1erim ! 
Elimde bir ailô.h olmasa 

bile bu diılerimle onların 

etlerini part;a parf a ~elerim. 

Genf köylüniın, avının ü · 
zerine atılmaya hazır bir 
kapla,n gibi güluedigini ıö · 
r ünce tituclım . 

Hayriye Oral 

Suvari 
Subaylar 
\ arışlarını yaptılar 

An"ara 31 - Suvari Su 
baylartmıztn at ıampiyoaa ya. 
r1tlara devam etmektedar. bu 
ıünkü bannıD fenalığı ve ge· 
ce yağmurun ziyade yıoğma • 
s•ndan husule gelen ç mur 
netıcui eraz nın at ve ıoı • 
cıye Jıarıı koyacağı guçlü~de 
re bakılmıyarak yarışların en 
iÜÇ kıımı olan mukavtm t 
yarııına sabahleyin saat onda 
batlanmış ve Hat 14,45 de 
ıon vcrilmitdır. Kıymetli Su • 
varile• imızın muhtelif arızalı 

ve mütkül manilerle güçleıtt • 
rilmiı ol•D bu erazide ıöıter 

dikleri binit kudreti her tirli 
tc kd:re liyıkdar müsabakanın 

üçüDcisü olan enıellerdea ya 
1111 da yarın saat onda Anka-
ra ath apar kurulunun Mani 
parkında yapılacakdu. Bu et· 
leaceli atlı sporlarını gö mek 
i çia Ankua balkı aileleriyle 
birlikte lelmtkte ıerbutdir 
DuhuJye yoktur. 

Yugo~ıavya gazeteleri 
Türkiye hakkında ne diyor. 

Bugün artık eski Türkiyeyi tan1makkabil değildir, 
Bu mucize Kama) Atatür k'iin eseridir . . · 

Sof yada yapılan Tören . 
BeJğrad 30 -- Avala ajan 

sı bildiriyor. Vreme gazetesi 
milli Türk bayramı ilıisile 

Türk milletinin hayatında bir 
dönüm ııoktası Ye Atatürkün 
islibatcı dehasının idaresi al· 
tında Türk ülkesi içia yeDi 
bir devre olan bu yıl dönümü· 
ne tahsis ettiii uıaa bir ••· 
kalede bilhassa şunları yazmak 
tAdır : buğün artık eski türki 
yeyi tanımak kabil dciildir 
ve müc"ze Kamal Atatiirküa 
eser'idır guete bundan ıoara 
Türkiyenıo büyük cumhur 
başkanın her &landa meyda 
na koyduğu yeğrimleri birer 
birer s ymakta ve Türk dev· 
rımcıJerın•n ~yni zaaaanda ül 
kenın ıojsal ve kilrtürel se · 
vıyeııni yükseıtme ıuretale tir 
k!yeyi en ileri üllreıer 11ra· 
ı na çıkardıklarıaı kaydetmek 

Kamutay 
gurubunda 

Ankara Sl - C H. Par • 

1 
tiıi kamutay ıura.pu idare he 
yeti bitkanhiından : C.H P. 
kamutay guıupu buıün lımet 
lnöoüoüa baı"aal·aıada top • 
landı nız&annameye göre yeni 
Jenmesı gereken i(Uıup llSl>Jlf· 

kanlarıLa ıttıfakla Antalya 
uyl vı Dı· Cemal Tunca ile 
Trabzon ı ylavı Hasan Saka· 
seçtA cundan son a H .. un Sa· 
kanıo ş n i nda iU up 
ıdare h yelı seç mıne aıa. da 
ısımle ı yaz la uyeJerı ayırdı : 

R s h Kapl1tn Antalya , 
Aıiı Akyü ek Erıuıum 1 Ab • 
dulah Erzıncan, Ah Kılıç Ga· 
z,antep, Gen.-:ral lbaaa Gire • 
Şükrü Gi>K.berk lıl:inbul, Ham 
dı Yalman Oıdü, Damar 
Arık oilu Seyhan, Riılım 
Baıara Sıvaı 

lıal yadda tasarruf 
Roma 30 - Devlet daire 

leri m• ar f•arın•n azaltalma11 
içnı bır takım tedbırler alan • 
mııd r M.Jzeme mu bayauıaa 
aıt tabı sat aıga•ı hadde ıa 
dmlmıı leah ıı ve tenvir mas 
raflarını kıaaltmak ıçin buro 
lardakı çalııma aaatleıi deiit 
tiralmitdır. 

tedirler Vreme gaıeteai maka 
lesıai fÖyle b,tirmektedir yu 
ıoılavya türk cumurlaiaaa ve 
aynı zamanda Türk yardunaa 
baba11 olan Kamil Atatür.._ü 
y6rekten selimlar • 

Sofya 30 - Bu1rar tefr • 
raf ıjınıı bildiriyor türk mıl 
li bayramı ilgiıiJh dlia. türk 
elçiliiinde yapılan kabul reı • 
minde krahn müme11illeri baı 
bakan T ocheff bütün hük ii • 
met üyele i yüksek subayl.r 
bir çoiu eski bakoalar •lmak 
üzere siyasal ıahsiyetler kor 
diplomatik üyeleri yü~ıek İf 

yarlar ve Türk Bulrar liomi 
tesi üyeleri bızır bulanmvt • 
lardar. rn:kiye elç"ıi B Ş~vki 
Berker bu ilıi ile yapılan teb 
rikleri kabul dmitdir , if ce1e 
yia türk kolonisi üyelera elçi 
yi ziya.ret etmiılerdir 

Atatürkün 
Teşekkürü 

Ankar• 31 - Camar bat 
kanlıiııeael aekreterliji 11den: 
Cumhuriyet bavramı dolayıaile 
yurdun her tarafaadaa Ye da • 
ıardan kutlama yazılrı ı ıön • 
dereaJere teıekkür ve ka.tla • 
malarını delmeye Atatürk 
An dolu •jansını ö:ieYlemittir 

Yunanistana! 
Atina 30 - Kral Joıj 

bir kaç torpito refakatınd• 
Helli kıövazöriyle Yuaanııta• 
aa dönecektir . 

Deniz konferansı 
Londra 30 - Japon lal· 

kiimet 2 ·12 taribıade Load• 
ra deniz koaferanıına İftiral& 

bakkuıda~ daveti kabul et .. 
miı ve fakat lıeyet azaın•d .. 
baıı!arıaın zamamada loadra,, 
ya yet ıememeleri mümkb 
olduiuna bildirmitdir iL:i fral 
ıız deaiz eksperi iaıtliz deal' 
bakaohiiyl-. bazı ı,k mtiHk• .. 
rui yapmak 6zere LoadraJ 
ıelmjıletdir • 

B. Eden 
Lon.dra 30 - BEdea •• 

14 de cenevreye lıaraket ıt 

•ifclir • 

• 
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~ :z::asz Beşler P italyaya 

komitesi 
peşkeş Londra 'O -= B~şler komi 

P•riı 30 - Potit jouroıl tesioin teklıfleriyle italyan is· 
gazetesi italya babeşiıtao ib teklerinin ne derec~ye kadari 
tilihnı halledebilmek üzere in telif kabil olduiunun tetkik 
giliz fraaıız eksperleri tarafın erit>S;ye Pariıde ıon günlerde 
J11n lıuırlanmıt olan teklifle- f raaıız ve inı• iı 1Jzmaınla11 
rj hulasa etmektedir bu tek arasında bazı incelemeler ya • 
liflerde asıl habet memleketi pıldıiı resaıi iogiliz cevenlerin 
ve Etbiople ayrı ayrı tetkik ce kabul edilmektedir eksper· 
olunmaktad1r ısıl babeşistan lerio ratporu hükumetleri biç 
uluslar kuı um unun muauneti yuken altıaa koymamakda 
Concouu alhn• alınacaklar · · d' b ·· k ve bu r1por şım ı enuz a • 
dır idare imparatora bir ital- . 

rarınt yermemiı bulunan ınai 
Yan müııı:avir verilecek ve ha 

" liz kabineıi tarafından ince • beti,tanın bu.fot vilayetleri · 
lenmektedir bu rapordl önem i 

rıe bilhassa Adisababanın 
gırb taııfında italyan \'ahler deiitiklikler yapılacağı tahmin 
Veya muşavırler bulundurula -
Cilktır ordu eviade apvir ec 
nebi l"j an alayı ıbdaı oluna· 
cık ve bununla ıtaJyao asker 
erinin yetıştiralmesi temin edi 
ltcektir hudutlar barrar habe 
tiıtar·da kalacak buna muka 
bil oğaden ayrılarak italyaya 
verileceklir italya kuvvetleri • 
ti:'.rafından işgal edılm · ş olan 
Tığre ve Daoakıl tarafJarın • 
da bnı hudut h shıhl~ri ya • 
pilacakhr bab<'şıatania denize 
inmesi bu noktada ıerbeıt 

liman usulüodeo vazgeçilerek 
bir koriclorla ha.bet memle -
ketlerınio deDizle birl~şmeıi 

temin olunacaktır bu korido 
run frusız iogiliz veya ital -
yan araz•sinden haog·ıioi ge 
çccegi btoüz karaı hşdarıl 
lllamışdır . 

Z.ecrı tedbir 
Brüksel 30 - Belçika 

hü~ \ıqıet inin zecri tedbirleri 
irtibat ve telif komisyonu 
tıtr11fandan belıtılen tarıbde 
htbik edeceğini fakat. Belçika 
konıoıu içia en az bır ayhk 
mubıcte auz.um Jıeördüğünü U 
hıı~ar ıosyetesıne bildirdıii 
hyıd edilmektedir. - -

olunmaktadır. 

~ade yag 
eksiltmesı 
~üel satınalma 
komİ:,"\Onundan .; 

1 - Erzinc ın garnizoı u 
kıtaat ve mü~ıısesat ihtiyacı 

olan 20250 kiio s•de yaiına 
ıhale gününde talip çıkmadı 
ğında 2490 nyıh artırma ve 
eksiltme kanununun 40 nci 
maddeıi müclbınce açık elnilt 
meyP çevrilmitdir . 

2 - Mubımmen bedel: 
12'5;,6 :ira 25 kuruı ilk te1Pi · 
nata 949 Hra 22 kurut . 

3 - f lftnameler Erzincan 
da tümen Htu~alma komiıyo 
nundao yerilir • 

4 - ihalesi 23 2kioun 935 
ıünü Hat 11 de tümen satın 
alma ko'Diıyonunda yapılacak 
tar • 1 - 4 

Zayi 
İstanbul K. O. o',-a'u:1da 

imtıhaa verereı.. kültür baken 
hiuldan alm ş oldqium dip1o 
mayi zayi ettim yeniıiai ala • 
cağımdan askisinin liükmü 
yoktur • 

İ Kemal 

Mah Mıı .ağazka. ic~!.; e~~;!I!.~;;~!. r. 
a eu so agı r 26 l SO E 

Eıvak sıra mag· azalar mai•U 'J, 222 160 R 
" " 147 l 20 E 
" " 148 ı~O E 
" " 144 150 E 

: ,, " t 14 ı 60 E 
is\( .ı " • k k bve 585 240 R. 
t)brıer paşa meydant şar 1 8 TAN 
~FTER~A_RLl~i menkul.itın bir senelik 

ic, l ukarıda evufı ıaıreıı yazılı_ g_ Y kadar oogüo müddetle 
te~;r1 7 11-935 perşembe gun;n7 S diboıilolarıle birlikte ''•t ılt edilmiıtir talıp olanlalrın k 'kouıiıyoaa muracıatlari 

4 de defterdarhktı top anacı 

Necmettin Özcanll 
~sk:eri hastarıe:::i 

k\..:l..lak: D:.l. ü teh.a.ssısı 

Hastalarını Semerciler başında Halk 
ecıanesı ü'tündeld muayene evinde 

kabul ve tedavi t-der .. 

Un eksiltmesi 
Süel sar ınalma 
komi~yonundan 

Trabzoc kıtah içia laini · 
ba 91875 liralık 255 to, fab 
rika unu bir ay içinde pazar 
lakla ahnmaıı m~ve:ıf k 2ö. ül -
düğünden yeniden eksilmeye 
Çlkarılmıştır şartnrısi parası 

mukabıhnde komısyondan aldı 

rılabiHr artırma eksiltme 
trab2011da kaledt! aatıniılma • 
kon ısyomuaıda bir ay içinde 
pazarlıkla yapılac~ğınc:iırn st'!k 
liler 22· Jl 935 gününe iladara 
2397Hra muvakkat lf mivatlar 
le birlık te kom is • onumuza 
muracaatları ilin olut. ur 4 - 4 

Koyun eti 
eksiltmesi 
Süel satınalnıa 
k omısyonundan 

1 - Erzincan uked orta 
mektep ve hf staae ibtıyuı 

için 33000 kilo l oyun eti 
22 2.tf şrin 935 günü aaat 
15 de ibale edilmek üzere 
tümen satınalma komİ4iyonun· 
da kapalı eksiltmeye konul 
muıtur . 

2 - T abmin bedeli 8580 
lira ilk teminatı 643 lira 50 
ku:uştur . 

3 - Ş ·utnameler erzınc;n 

d tümen ntanalma koır: iıyo 
ııuad.ao bı la bedel verılır . 

4 - iateklılerin 24~0 sa 
yılı artırma ve ekı' ltme kanu 
nuııun 32,33,34 inci maddele 
rıne istinaden vet1 kale rile be· 
raber teki f mektu'olarını tan 
zim ederek ihale saabndan 
bir ıaat evvel tümen satınal
ma lromiıl onuna verm·ş bu1un 
malan ilio olunur ;,-4 

!a " • : ~ ·~· •• ·.... • ~! ' .. 

Yemeni 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan ~ 

1 - karihtiyacı için 3500 
ili dörtbin çift yemeni yepıJa 
caktır . 

:! - p(;zarlığı 1111935 
p.ıaıteıi aaat l.j de kapalı 
zatfla olacaktır . 

3 Tf'mioab muvakk• . 
tası 666 liradır . 

4 - Taliplerin DÜmiine 
ve şartnamesini görmek üzere 
b 0 r gün munalıasaya iştirak 
edeceklerin ibaluı saatından 

bir sıat evvel teklif mektup 
laranı komiıyoaa v ermeleri 
lazımd11. 

5 - Taliplerin teklif mek 
tuplarında ticaret vesikalarile 
bminatlar1 L onunun 32,33,34 
cü maddeleri ahkamina uyl[UU 
olma111 li.z:ımdır 3 - 4 

1 •• 

Taraçları, 
Dıvarları, 
Sarnıçlar,, 
~u sızdıran, 
Rutubet 

Yapan 
Ev Sahiplerine : 

Sııınhlarrn durulm~ sı. ru • 
tubetin yok edilmesi iç'n ıon 
tertiplerJe ve teminatlı olarak 
tamir ve yeniden int• edilir 

lıteyenler: 

Kırali zade 
Hasa na 

Muucaat etmelidirler. 

. . t 
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h .. zırliklar 
şllyor ! . 

4 Sayfa 

f f abeş 

• • lt.amutayda ı"öy ıevin i 
ı;;öv led i ler .. Art~ ba~a 31 ~j n"'ı '\t ·ıındarı: itah.,·ı ,rın '0 kart bö)gP-

sindP. aradıklar1 Has Ka ... ~anın kuv' d)eri gönder dau tigreye gfl..,ı Pk 
Ak~um liiine,ınde topl nmal.todırlar vo kajt höl~es~ tigre hölg ~i gibi 
do(fhk ve arzal1 olup bab .... şlere l olaylıkla gizlenmek imkanı vernu ktedir 
Jı 1~rare d redua "olu u güneJinde devamlı bir faalliyPt gö~teren babı ş 
l'-uvvt>tlerinin 'akında taarıuza geçmelerine ihtimal verilınektedır . 

Raf tara f t birde 

-

ıenlik ıdüzeyinin yükselmesi 
tedbirlerine daha geniş ölçu 
de özenle devam edeceğiz 

aydın saylavlar kültür kına\tı 
m1ıı yeni Ye mo1ern esaslara 

ı6re teıkilatlaudtrmaya dur italyanlar d 
madan devam ediyoruz Türk 

t- arruza hazırlanıyorlarmış!. .. 
tarih •e dil çalışmalara büyük 
inula b .. klenileu ıı•\dı verim· 
terini timdiden göatermekte • 

Adi~ababa 3 l-- Si) a~ l mahafıl İtalyanın muss ıali dağının şimalinde 
danakı! cölü üz 1111 l n "le~~ e)e taarruza hazırlandıkları haberinı alınışier 
dır habeslerın f.oiİm 1 (J' r (» 1 ar (kahı burada hulıu.maktadır kahine azasın D 

ekserisi hırlikd.e c phtye g'd <"el~tır. dir. ulus•l musikimizi modern 
teknik içinde yükseltme ve 
çahtmalarına hu yıl daha çok MU h 
emek yerilecekt ır ulusal kül • 
tir için pek lüzümlü olduğu h im 

rebe ş 
hare< 

e kesbediyor .. Makalle mü-
e h e oluyor. Ras Kassa 

ıibi araıuluaal ilgiler bakımın 
danda yüksek değeri belli 
ola• radio işine önem verme nın 20,000 kiş,ltk kuvveti ! .. 
aiz çok yerinde olu• • 

Sayin Arkadaılar midiye· 
de ıeçea yıl cesaretle aldığı· 

A~m:ıra 31 - Alın n l t hh rat lmro--nudeın hu~u~i muhabirinden ma-
kalie pPk , akaı Ja ha ek ete nı l"-• z olacaktır Has Ka~sa 20 hın ki~ilık 
kuvvetlerıni makallenin ce ubunda toplamıştır . 

aaz tadbirlerin ne kadar yerin 
4e olduiu ıabit olmuştur tuz 
•• Şeker fiatlarının düşürül • 
memi halkı hotDtıt etmiş ve 
JOilatımı artarmııdır bu yıl 
konularda da bu yöadeıı ted 
birler alacakıınız sayım vergi 
ıiade Ye bina kıymetlerinde 

indirim faydah olacakhr erazi 

Ölüm 

Tüccardan E zurumlu Z 
bay Ahmedin ;rnnesi Tanrın n 
rahmetine kavuşmuş, cen· z si 
dün kalabalık bır cemaate 
kaldırılarak namazı o t .. hısar 
camiinde k1lındıktao soora 
ebedi medfeoine tevdı edılnı İş 

we yapı verıaerinin hususi 
idarelere dniri öneml1 iıla • 
l&attaa .. yalacaktır yıerii indi tir. 
rilmesiai laaziaenia karıılayil Oiullarına taziyet beyin 
bilmeıi ülke elroaomi kudreti ederiz. 
aia yükıekliiine deieri bir 1 
belredir ekonomik teıkilit 
tekai" temeller üzerine yerle saldıracakların kenoi yurtların 
ıerek yükıeldikce yurdun ve da bızım de aynı z. ıorl..r 

rimi çok daha ziyade olac&k y .. pabıiecei mıze gü1 ımız 

tar ancak bütün öıenimizi ve. demcktır bu guvenı h r gün 
rerek vatanı11 teıkilitlaamaaı artıracak ar ç bulm kta ü . 
lıızıaı artırmak ıerektir arsı · yük 1 ürk U usc.Jnun ne gö sel 
alasal aiyasanın ıid .şi nluHl duyguyu ali iııde taş oıg' h r 
korum araclarıaı artırmıyada feı dınıo vatan ıçıo t.utuş .. n 
libüm aöıtermektedir bunun aöılerlllde okutmü ay~z hA • 
mılii çarelerini dikkatli ve v•cıiaıımız l ÜLi.İD oı ou ve do 
isabetli bir ıuıette uaıhrma· oaom mız gıbı vatanı toruma 
aızı dilerim t•yyar.: fılölartmı ya anık k&bramanl.raır bu • 
El vücuda ıetirmE:k İÇİD büyük yük mıilet ~U ıoyak ev atlari 
milletimizin yiice ilıisini bey~- le kendıni mutlu sayabılır sev 
cania anmak borcumdur son 2ih Arkadafl&ir ışlerim z çok· 
araı aluul hadiseler Türk tur g niştır önemi dir fakat 
milleti içia kudretli bir hava baıartlacağına sars lmn güve 
ordaıunun bayatı önemde tu· nim vardır çünkü kamutay va 
talmaııaa bir daha bak ver - tan s"verlığın ç lışkao gın 
4iii çok emekle kurduaumuz isabetin ideal ö negıdır kamu· 
canımızla korumaya andığı - tay yu•dun koruom ıı oııun 
miz kutHl yurdua havadan bayındırlığı içın en yüksek 
ıaldmılara karıı aüvenlik al · Ulusd ilham ve kudret kay 
tsada bllaamııı demek ~ize naiıdır • 

Tıp kongresi hakkında 
_Baş tarafı birde -
- Ben dok.tor deği im , 

fakat bülün 1 ürk Uıuıuıı.un 
mukadderatını ıdare eden 
sıyasal b r aıfatla ıöyier1m ki 
uyuştur ucu 11aaddeiere hükfı · 
met pek önem vermekte ve 
ou o .. bda sızıu isabetb karar· 
larıuıza ıntızar etmektedir. 
lca beaeue bu hususta en şi d-
d etli ve agır ceza terbbı ıçın 

bükümet meclise kamua tekhf 
lerınden ieri ... kalmıyacakdır 
dedı. 

Ondan sonra kongre mü· 
za1'er sı • ş .. cıı ismet laöoü 
de bu suden ınerek ko gre 
uyelera o.ır..sında yer aldı. Ya· 
rım s at muzakereden ıonra 
ismet h:önı•nüo arzusu üzerine 
g€Dt. he) t g uel ıeı0 iyı 

gtza:.tye gıttı. ismet lLönü 
öade OJ ugu h !de bİ rer oirer 
se gı g zıL.H. S~rgı hakkında 

dol.<.tor As m 1 lsma l , İsmet 

loöııüo~ ız balta bulundu. 
Öa eden soara kongre 

başk oı Tevfık sroilam kürsü 
ye ç d: rak söz sıhhat baka • 
oınıııdır dedı 1 evfık S•ğlam 
kü suye çık .. uk bütün üyelere 
t..,ş kkur ve m suleıiode mu 
vdf kıyet ttmennı etti. 

Kongre mevzuu olen roma 

tizma ve tekıikomaı i ( ı:lkı) 
ve saır uyuşturucu maddeleri 
hakkında bir çok profeıörler 

ve muavinleri izahatta bulun 
dular. 

Bu meyanda bük fı 11etia 
davetile kongreyi şeTefJeııdi • 
ren üç Sovyet profeıörlerinia 

ierek romatizma ve ıerek 
diğer sıhhi meseleler hakkın• 
da verdikleri uzun malii mat 
çok iıtifadeli olmuş ve çokca 
alkışlanmışdır. Kongr-enin ikio 
ci güııü refık Saydam Ata • 
türk tarafından kabul edıloi· 
tıni ve kongreye seliınlaf 
ve muvaffakıyetler temenoi 
etliiini alkıılar ar11ında beyaO 
etti. 

Bu milıi bp konirf'lıİ ge -
rek Türk tebabeti ve gerelı 
\ürk Uıusunun sıhhati nokta• 
ıından çok iıtifadeli ve ço~ 
canlı tir surette cereyan etmif 
ve Avrupa ve Amerıkadald 
tıp kongrelerinin ıeviyesind' 
görülmüştür. Kongrede s:hbatl 
umiaınıye··e tesir eden yükse~ 
dereceli alkollü rakının ~al' 
liyen meni ve içti IDBİ h•y•t 
icabi alkol iıfmıline mecbO! 
riyet oluraa şarap ve bi..a il• 
şimd ıik idare edilmesi karat' 
iıttmldı. 

Trcıbz.on Y•niyol Ba•ıme11i Uz.anıolıalc 


