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~ ll Saracoğlu ; '' eski devrin orta çağ adliyesi 
~ :rı.~e, şimdi yürüyüşünde daima prensip , nizam 
~enk gözeten tüzel bir cihazımız var,, dedi . 

•· 
6Qkanı da · , ''ordumuz kendisine gösterilecek en 

ödevi bile büyük ve amansiz gücile Çetin 

4-L. başaracak bir haldedir.,, dedi. 
..... 15 
11.ı~ ' (A.A) - Cnmu- miş zamanın şeriat mahkemrleri, kanunlarla karşı karşıya bulu-
~~ Partisi Kurultayıom kabitülasyonlı:ırı , mezhep imti· ouyoruz . Bu bakımdan eski iti-

ulbalik Rendaoın baş- yazları , mekttpsiz ve yabancı ha- yatların tamamını bir ynna hıra · 
~lllle'~Phğ, toplantıda di· kimleri hep birbirinin dilinden , kıp yeni bayata bir anda ve ke 
~6l11ı~ ~azbatası üzerin kitaplarından anlamıyan kimse· sin olan geçişimiz her ~aman yo-
.._ 'Öt&t ltur · lerden müteşekkil mahkemeleri lumuzu aydınlatan bir örnek ol 

t.'•f llıelerde bazı Murah- tam ahenksizlik ve böyle derin muştur . Yeni hayatın icablarıııı 
it,, ':dan ileri sürülen bir girdap içinde bulunuyordu . tetkik ederken tüzel alanda da 
'-t • •rşı tüze, gümrük ve Bu ankaz üstündedir ki bu dafoıa kati adımlarla yürümek · ;• -.ı6' ıu bakanluı iza· günkü tek m•hkemeli , tek mer· azmindeyiz . 

~~ -~lll•t Vermişlerdir . cili adliye cihazı kuruldu . Şimdi tüze bakanlıgı ile ilgi· 
~ • •nı. Sıracoğlu Şükrü Muhakkaktır lci uluslarm tüzel li dilekler hakkmda da diyevde 

traııat"ır ·. d b d b 1 k · ~ tarihinde inç ir a liye cib&zı u unma isterım . 
~ •tkadaıl., ! bu kadar Çetin ve bu kadar fark· A- Nüfus kaydioin düzel-
~ de•letimizio sosyal lı şartlar karşısında kalmamış tilmesi işlerınden harç alınma 

""b,t•:ıtı itler arısında ve hiç bir ulusun çocukları bu ması hakkındaki dilek grçen yı· 
tlı başına bir eser· kadar büyük ve şerefli bir işi bu lın ilk kanununda tefsir yoliıe ye 

te~ derecede başarıkla yapmamış - rine gelmiş oluyor . Büyük ka-
~. devredilen oımanlı tır • mutay 844 sayılı kararında nüfus 

tal t&zel teşkilat için Çünkü kanunları , usulleri bü. kanunun hususi hükümleri ihtiva 
h, ~fioıkün olan ıis tün teşkilatın ana prensipleri bir- eylediğini gözümaeyerek bu ka· 

hı, J;1 bir ırada ve çok denbire baştanhaıa değişen adli- ounun 11 inci maddesinin bükmü 
. bir lensizlik içinde ya· ye cihazını yllrütmek , eski devre yürümekte olduğuna karar ver-
t•tt,·kıY•ndaa dinsel te aid bilgileri bir anda hiçe miştir . Bu karara göre nüfus ka-
le,; e uğraşan şeriat inen her §"Yİ yeni baştan öğren yıtlarınıo düzeltilmesinde harç a· 

lt~'-bti 011Jarın yanı bı· mek yükümü altında kalan bugün· lınmaması icabettiğinden hare ka-
'-' ~ hukuk kararla· kü nesle düşüyor . ounuo ayrıca tadiline lüzum gö· 
1 ~ en tüzel mahke- Arhk adliyemizin , dönmüş rülmemiştir . 

S/•nda oıezb~pdıtıları sosyetıelerin şiarı olan kanunları, 8- Evlenme ıslninde kulla-
'-au1,t1absiye davalarına itiyatları bir yana bırakarak dur· oılıın kağıt kıymetleıiuin azaltıl 

l ı k"ı· l'i ı ıse ve hawa madan iltrliyen sosyetelere ya muı hakkındakı dilek tRyyarc 
~-.... ~e nihayet kendi kışın esaslara kavuşmu§ olmasın- cemiyetiuin gelirine dokunur • 
~'iı •e usullerine gör~ dan hakkile övüııebiliriz . Bu hayırla işin öylece kalmasını 
~~tl~ lldı h6küm veren Eski devrenin orta çağ adli· encümen de onamıştır . 
S-""' kllıahkemeleri , 'Orta yesi yeriDe timdi modern bir yur- C- Belediyelere kaza hakkı 
~ ıı. ha~s~rlarile yaşatan da yaraşan , itleyişi ve yürüyü· veıilmesi hususundaki dileğe ge· 

'-"•ti 111 alaııştı . şünde daima prensip , nizam ve lince vilayet belediye haşkanla-
hL t ki "'" k ~'tı .1. ur yurdunda, ohenk gözeten bir tüzel cihaza rına beş liraya, kaza belediye 
9' Yer "·· ·· l · b 1 b k l htı k ,,uzuode mevcut sa ııp u onuyoruz . ış anlarına üç liraya kadar pa· 
'~ g(),ü~dar Çeşitli lcaza Arkadaşlar 1 ra cezası tayin etmek hakkını ve-
·'li~•ck Yordu . Türk ulu Cumuriyetio bu güzel eserini reo 2575 sayılı kanuo bu yolda 
lıııı, '1lu 01111runu , Türk ba bunu başaran partinin deltgele- atılmış bir adımdır . İdari merci· 
lllth..l 8

' 1 b- l"ğ' • l l b h 11 d k b k "'lrıı ... n ı ını asır· ri önünde saygı i e anarım . (Al· ere azı a er e eza ak t 

11-.ıdi 1 olan kapitülaı kı~lar) verilmesi hususu esaslı hir tetki 
h lirpe q•iı rmeden nasıl i Şimdi adalet alanında eski ke tabi tutulmuştur . Mahkeme 

~l~il~ devrenin tereddütle dolu hayalı yükünü azaltmak için Hollanda 
~•dall•dı ı Gnvanındı- yerine sosyal nizamı kuran vazih ve Belçikada da bu vadide alınan 

r zayif olan gPç· ve keskin büki'imlere dayanan - Gerisi ildncl flrlihte -

~ler gemi azıya aldılar · Kars .etrafında 
b Yer deprenmeleri 

i~ abadaki yabancılar telitş korkunç şekilde devam 

~. llde kıvranıyorlarmış .• . ~~or 
d · ls (~.A • Kars : 15 <A.A) - Digor ci· 
~t. ttıet, • ) - İvoıng vazgeçirmiye ~alışacakları sağlan· varında yer deprenmesi aralıklı 

·ıı' 1 ' 11 Adiaababtao makta idi. Hakikatte ise J~'raosa- olarak bazan şiddetli hftzan hafif 
1 ~bi llebtf Habeşistan işleri hakkında ltalya olmak üzere mütemadiyen devam _,,I tl\tt'

1
1•ti lt~ıth~ll İtalyanın ya açık, yetke - selahiyet - ver- etmt:ktedir · 

• JJ'' ~ ~, h ' ıyle pek ıiya- mi~tir. Digor mıotakası beşik gibi 
l ır l ç. 'Yec•nlıdır. 1talya ile Ji'ransa, İtalyaoıo geceli gündüzlü sallanmakta ve 

,t~fl~yeler durumu çok hakem komisyonuna üyesini gös derinden korkunç sesler gelmek-
L:' b Otlar. termiş, olduğunu ileri sürerek tedir · 
.:"i ... 'qbeı C d b Ü h kk Otuzu müttcavüz köyde tek 

~fi.: h.ı_ llJÜ.nasebetle· enevre e u m essese a ın 
... , "•I d k" ·· · ·· · b k ı tük kılmış çatlak binalarla divar-~...,. '"da cnıyor. a ı gorüşünun gerı ıra ı ması 

'
ı..~ laaL

1 1Y•tıyan yaban nı yerinde göstermiye çalışıyorlar. lar sarsıntının şiddetinden y1kıl-
• r111: Q 1-f B ı b b ı maktadır . 1• ardan kor- ., unun a era er u uslar sosyete 

' g'ı sinin toplantısı zor olacağa hen Digorun üzerindeki Lir tepe 
l~ ht •teai d ziyor. Çünkü: İtalyan devletleri 15 metre genişliğinde yıralmıştır · 
\ tli'- l e Fransaoıa K l d 1 k k hLı 111: o du bu toplantının salahiyeti mtselesi ıraç yer er c su ar çı ma ta ve 

ıq d, b'ıl .guou heye · d ki b 1 d l k b l k 
d üzerın e zorlu ar çıkarmak su- azı yer er e su ar ay o ma 

lrcrek diyor retiyle yeniden geriye bırakılması tadır . Yorulmak bilmiyen vila-
ı,~t~ıı11d, . kararını elde etmiyc çalışıyorlar. yet yardım kolları bütün yardımı 
· ~ oyıı11 dıplomasi llu siyasa eylül yani yağmur yerinde yapmaktadır . 
''1 •et. ı: ~•nlııa götür- mevsiminin sonuna kadar devam Kars : 15 (A A) - Karsa otuz 

"-eoııaiR~ltere ile Frau- edecek ve o zaman İtalya kıtaatı kilometre mesafede bulunan Se-
Y• tııarlerıodan ıavııa girişecektir. tim oabıyeainin Bernek köyünde 

Dünkü yağmur 
Koza mahsulüne fay
dah olduğu söyleniyor 

Dün saat oo yediye doğru ha· 
va gitgide kararmağa başlamış ve 
on sekize çeyrek kala birdenbire 
ve bardaktan boşanırcasına ve 
gök gürUllilleriyle birlikte yağma· 
ğa başlamış ve bir müddet sür· 
müştlir . 

Yağmur arasında bir kaç da 
kika devam etmek üzere Nohut 
büyüklüğünde dolu da yağmıştır. 

Yağmurdan her tarafta dere
cikler ve gölcükler meydana 
ge!miş ve caddelerde gidip gelme 
bir müddet durmuştur . 

Yağmurun dağ kısımlarıoa da 
fazla mikdarda yağdığı Seyhan 
ırmağının suyunun kabarmasından 
ve bulanık akmasından anlaşıl 
maktadır . Bu yağmurun koza 
mahsulüne çok faydalı olduğu 

söyleniyor . 

Ziya (Paşa) ihtifali 

Bugün Halkevlmizde 
yapılacak .• 

Büyük şair Ziya ( PRşa ) nıo 
ölümünün 55 ınci yılı müoasebe
tıyle bugün saat ondörtte Halkevi 
sıslonnnda büyük bir ihtifal yapı
lacaktır. 

Merasime tam saat 14,15 de 
b"şlaoacaktır. Hır zat tarafından 
Büyük Şairin bayatı ve eserleri 
anlatılacak ve bundan sonra şe· 
irin gömülü buluoduğu Ulncami 
bPhçesine gidilecek \'e Halkevi 
tarafrndan hazırlanan çelenk me
zarına konulacak ve burada da 
söyl t' vler söylendikten sonra me
rasime son verilecektir. 

Hiç kimsete davetiye gönde
rilmemiştir. Bütün yurtdaşlar, ya· 
pılacak olan bu ihtifale Halkevi 
tarafından davetli bulunmakta
dırlar. 

Giresonda 
Köy muhtarlarına 

övüt veriliyor 

Giresun : J 5 (A.A) - Köy 
muhtarlarına nüfus , evlenme, soy 
adı , iskan, kültür, sağlık, tuıe ve 
hayvan bakımı işleri hakkında Ö· 

ğütl e r ve dersler verilmek ve öğ
retilmek üıere balkevinde bir 
kurs açılmıştır . Muhtarlar dersle
ri öğreninceye kadar devam ede
cek ve dersleri vatı ve daire mil· 
dür l eri verecektir . 

Irak da 
Azıyanlarla hü~umet kuv

vetleri çarpışıyor -
Berlin : 15 (A.A) - Almarı 

telgraf ajansının Bağdadtan öğ 
rendiğinc göre , Orta Frat böl 
gesinde (Mıntıkasında) bir azma 
çıkmıştır , Kral bu çevrede savaı 
hali ilin etmiştir , hükumet kuv· 
vetleri Azmayı bıshrmağa çalıt 
maktadır. 

Hükumet azıyanların tutun· 
duldan yerlere yapılaa uçak bom
bardımaııının beklenea etke fteşi· 
ri) yı gösterdiğini ve bazı azı gu
ruplarırun ıilablarını bıraktığını 

ve tarafıarlarınıo kaçmakta ol
duklarını bildirmiştir . 

kuvvetli yer deprentisi olmuştur . 
Bu depıenmede beş ev temamen yı · 
kılmış ve dört ev de yerinden 
kaymıştır . Ölen ve yaralanan 
yoktur . 

•• Bugün 
Şair Ziya paşa için halk

' evinde ihtilal yapılacaktır. 
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Ankara orman çifliğinde 
Kurultay üyelerine verilen şölene 

Atatürk te onur verdi ve 

uzun uzun görüşerek üyelerle 
onları bahtıyar etti 

Aokaıa: 15 (A.A) - C. H. 
P. Büyük Kurultayı bildiriği: 

C. H. P. Büyük Kurulrayı 15 
mayıs 935 günü 10 de Başkan 
Abdülhalik Rendanın başkanlığı 

altında toplanarak dilek raporu-
nu kr nuşmıya ba§lııdı Evkaf genel
direktoru tuze gümrük ve in. 
hisarlar ve sü bakanlarının ken 
dıleriyle ilgili işlerdeki dlyevleri 
ni dinledi. 

Sü bakanı Kizım Özalpın OT· 

dumuzun kendisindeo beklenen 
yüksek ödevi her ao başar -
mıya hazır olduğunu anlatan 
sözleri coşkun alk ı ılarlı karşı 
landı. 

Partinin Türk ordusuna güven 
ve sayğuınıo sunulmasına ve bu 
ödevin sü bakanı tarafından ya · 
pılmasına dair çok imzalı bir 
üoeıge öy birliğile sürekll alkış· 
lar arasında kabul tdilerek top· 
lant. 16 mayıs 935 perşenbe gü 
nü saat ona bırakıldı . 

illerden gelen delgeler teref
lerine genel Sekreter Peker 
hazırlattığı parti sofrasında öğle 
yem~ğini ytdıln. 

Bu yemek Parti hayatında 
unutulmaz bir gösteriğe vesile: 
oldu. Peker bir söylev verdi ve 

bunu birçok üyelerin sözleri ko· 
valadı . • 

Partililerin Üzerlerindeki yük-
sek öde\• . ve mcsuliyeti bskldyle 
kavradıklarını gösteren bu heye
canlı sözler partilerine, devrime, 
ve büyük öndtre iaanlarıoın ve 
beğlıklarının çok canlı ve çok iç 
ten birer ifadesı oldu. Atatürkün 
ve lnönilnün adları birçok d· fa 
saygı ile alkışlar arasında anıldı. 
Parti bükum•tinin yüksek, d .. ğ .. r)ı 
çalışmalarını öven ve bf>şincı ku 
rultaya kadar geçecek gllnlt>ıi 
içindeki parti d"vJetl,.rıniıı önem 

larini g(jze çarptıran bu sözl'"r söy 
lendi. 

Bu toplanh reemi ağıda söy 
lev vermektf'n ziyade içli ve dışlı 
bir arkadaş konuşuşu ve içtenliği 
içinde idare duygusunun ve beye 
canının en son kertesine çıktı. 
Delegeler bir ığızdın marş ıöy· 
liyerek ayrıldılar. 

Bundan sonra bütiin Kurultay 
üyrleri orman çifliğinde şerefle
rine yapılao toplantıda l:ulundu
lar. Akşama doğru çiftlığe gelen 
ve saygı duygularıyle selamlanan 
Atatüı k Parti ar ka11şları aruında 
ge~ Takta kadar kaldı. 

Bir Arap hatibinin sözleri 
Fahri Barudi, Arap gençlerine çok 

acı hakikatleri anlattı •• 

'' Gançler; Sinema yıldızlorına değil, 
Atatürk' e hayran olunuz,, dedi .• 
Suriyeden gazetemize bildiri 

liyor: 
Suriye ve LüLııanda her sene 

6 mayısta bir matem ihtifali ya
pılır. "Taahhüt günü,, adı veri 
len bu ihtifal Uumumi harp es· 
nasrnda Suriye •ımum kumandanı 
merhum Cemal (Paşa) nın hiya 
netleri sabit olan Suriyt"Ji b~m 
kimselerin idam edildiği günün 
yıldönümübde yapılır. 

Suriyenin her tarafından ge· 
len heyetler, hatipler, şairler bu 

==== sez www mz:ı 

ölülerin mezarı b•şındı nutuklar 
söylerler, mersiyeler okur ve me
ziyetlerinden, Suriye v~ Arıp is 
tiklalinden (1) bahsederler. 

Hadisenin 20 inci yıldönümü 
olao bu sene bu ihtifal daha hu 
susi bir mahibet almış ve her se · 
nekinden daha fazlı bir alaka ile 
icra edilmiştir. 

İbtifalde nutuk ıöyliyen Va· 
tani liderlerden "Fahri Barudi" 
nin bu nutku çok eayanı dikkat 
- Gerisi ıiçlincü flrllkde -

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

-9-

"ATkadaşlar! Bundan c:onra 
pek mühim zaferlere kevuşaca· 
çız · Fakat hu zafor süngü zafer
leri değil, iktisat, ilim ve irfao 
z~ferleri olacaktır. 

Ordumuzun şimdiye kadar 
istihsal ettiği muzafferiyetler 
memleketimizi hakiki kurtuluşa 
sevkctmit sayılamaz Bu muzaffer 
ler 8'Dcak müstakbel zaferimiz 
için kıymetli bir zemin hazırlan· 

mııtır. Aıkeri zaferlerimizle mağ 
rur olmayalım. Y rnifilim ve~kti-

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

Rat zaferlerine hazırlanalım ,, 
Atatürkün d<'diği bu za· 

ferleri şu son yıll"rda tevinçl11 
kutlamak bahtiyarlığına kavuştuk. 

17 Şubat 1923 de İzmirde bir 
iktisat kongrrsi toplanmıştı. Oooa 
açısında gidilccrk amacı Atatürk 
şu cümlelerle anlatmıştı: 

"Yeoi Türkiyemizi layik ol
duğu mertebeye isal edebilmek 
için behemehal ikti11diyatımız. 

birinci derecede ehemmiyet ver 
- Gerisi dördüncü .""(rtikte-



Ftrtlk 2 Ttlrk öSd 

B.aralt . 1 a bakanlarımızın anlattıkları 
- Birinci flrllkten artan -

tedbirler Bulg.ristanda daha ge· 
niı mikya1da tıtbik edilmiye bış· 

lamıııır. 

-' 

mcsi kabul edilerek bu hükmün 
tatbikine bışlanılmıştir . 

Şimdi yeni kanunun tatbikat· 
taki verimini dikkatle takip et· 
mekteyiz . Teşkilat bakımından 
alacağımız tedbirlerle mevcut ha· 
zı ayarları ortadan kaldırabilecc· 
ğimizi umarım . ( alkıılar ) . 

karşı alınması Iazımgelen emni 
yet tedbirlerinin neliğıni tayiu 
için lazımdır . 

Rasgele ve bir kez suç işliyen 
kimselerle suç işlemek için ken 
disinde bir meyil ·bulunan suçlu 
aras·ındaki ayırım açıktır . Suçlu
ların bu durumlarını tayin için 
kurulması faydalı görülen bu usul 

yenlerin de alakası kesilmek su 
retile meslektersürel bir seleksi 
yon temini yoluna gidilmiıtir . 

Bulgarların bir kaç ay önce 
ıirlttikleri bu denemenin ıoouc 
larıaı dikkatle izliyoruz . Bu alan· 
daki tetkiklerimiz ıona erince ka
raramızı vermiı olacağız . Ôoemli 
bir iı olduğunda şüphe olmayan 
bu buıu•un tatbikinde ölçülü ve 
hesaplı hareket tüzel "urumunun 
zaruri bir icab1d1r • 

Usul kanunlarının sosyal ve 
ökonomik bünyenin icaplariyle 
olan alakan diğer kanunlara na 
zaran daba bel irgindir . Bu ka
nunların hakka erişmeği kolay · 
iaşhracak şekilde tan2imi bu ba 
kumlın çok fny<la vrrir . Hukuk 
usulü muhakemeleri kanunundP.. 

· ceza sistemimizin iyi tatbikine 
yerdım edecektir . 

Yurd\lışlara ileri bir soıye 

tenin faydalarıbı temin edecek 
kabiliyetle bir tüzel kurumu tan
zimini amaç edinen 2556 sayılı 
kanun hakimlik ve müddeiumu· 
milik mesleklerini ıyumış ve her 
birinin ödevlerini gerekti kıldı· 
ğı hükfımlere tabi tutmuştur • 
Yeni kanunun tesis eyledi~i staj 
devresi seçilme ve yükselmede 
kurduğu sistem ehliyet ve seci 
yeye verdiği yer ödevlerini cid 
dilik ve yüksek bir özgeçeolikle 
yapmakta olan bakim ve müddei 
umumilerP. iyi bir yetişme ve meı· 
lekJerine ümitle bağlanma imkan· 
tarını vermi$lir . 

cezalarını çeken mahkftmların kötü 
halleri esaslı bir kaygumuzu teş

kil eder. Bugün hPr türlü sıhhi 
şartlardan uzak ve kötürüm bina
lar içinde harman mahkftmların 
oradan ahlAklnrı düzelmiş olarak 
çıkmadıklarına hiç şüphe yoktur 
Hayatında hirkez suç işlemiş olan· 
larla profesyonel mücrimlerin ağır 
hapis cezasına mehktlm olımlarla 
hafif cezalıların mahkt1mlarla mev · 
kufların ve hattA çocukların bir 
arada olduklarmı ve bunların yek
diğerlerine çeşit çeşit telkinlerde 
bulunduklarını göz önüne getire· 
cek olursak hapisanelerimizin hem 
sosyete ve heın mahkumlar için 
birer iztirep ve tehlike kaynağı 
olduğunu söylemeğe lüzum ka · 

D- Viliyet kongre dilek 
)erinin bir kuımı da açık yerl~l'e 
hakim tayini, tek hikimli mabke· 
mejerin yeniden ~oplu bale geti 
rilmesi : bazi yerlerde mahkeme 
açllma11 .hakkrndadır . Kadro de· 
recelerindeıki ahenksizlik dolayı
ıile busuıe gelen bu vaziyetin 
sebepleri bir çok boı hakimlik 
ve müddeiumumilildere istekli 
bulanmamamaeından doğuyor ve 
baıı genç hakimlerin askerlik 
hizmeti yapmak için ayrılmıı ol 
masmdan ileri geliyordu . 

Kadro vaziyeti düzeltilerek 
hakimlere normal terfi imkanları 
verilmiı Ye ıon çıkın hikimler 
kaeonu ile de bikimlik ve müd
dei umumilik mesleklerinin t11n 
zım edilmiı adliy&ye girmek isti 
1enlerin aayunnı çoğ•ltmııtır . 
hanlara dıı hayatm zorlukları iti: 
itibariyle katılanlar da vardır . 

Hikimlije yeniden girmek isti
yenlerin sayııı 600 ü aşmı§hr . 
Baalardan bir kıımı yeniden meı
leje alımrkea vazifelerine sadık 
kalarak hltlln ümitlerini mesleğe 
bığlaDf olaa bakim ve müddei 
umumileria ilerlemelerine engel 
teıül etmemeleri ehemmiyetle 

ıöı ön&ade tuttuğumuz bir e&H· 
tır . Ba tedbiılerle boılakleran 
tedrici olarak dolmuı olecatını 
amı:ıakt&yn . Nabiy~lere bakim 
tayini hakkındaki iıteiin yakın bir 
zamanda yerine ıgtirilmesıne im 
kin yoktur • Bunlar dışındıki 
dileklerin .,..,. alıamaları ge
rekli olmadığı kurultay encftme 

ninde ıeçu mllzakere sonunda 
anlaıılmııtır . Büyük devrimde tü 
zelbakanhtına düşen ilk ödev dev 

tatbikutın gerekli kılchğı deği~iklik
ler 2606 sayıla kanunla yapılmış 
hukuk davalarında sadeliğe ve 
çabukluğa doğru bir adım daha 
atılmıştır • Kanuuun vazife , tab 
kikat , gayıp ve temyiz fasılların 
da yapılan değişilclikler bu yolda· 
ki Dmitlerimizi boşa çıkarmamıı · 
tır. 1929 yılındanberi yürütülmek· 
le olan ceza mabkemP.ler~ uıulü 

kanunu da bakimlerimit tarafından 
ba~uıkl., tc.tbik ediliyor . Esası 
A lmaDyadı.n alınan bu kanunun 
yurdumuzda tatbHciae başlandıj-ı 

ilk günlerde r& i lanan güçlüklerin 
gü.n geçtikçe ortıdan kaldırılma· 
smu çalışıiuıoktadır . 

Kanur tın ihtiyaca uygun gel 
miyerı yerl<:•rinin tıdili için hazar· 
la11an pr.oje büyllk kamulaya su· 
nulmuıtur . Çok güzel sesleri 
gerekli değiıiklikler arasında 
nelikleri itibarile tezelden tahkik 
edilmesi lazım gelen meıbut cü · 
rüm olguların lizımgelen meıhut 
cllrlim olgulorından Cumuriyet 
M. umumilerinin selihiyeti geoit· 
letilmiştir . Projed~ olgu yerinde 
Cumı=riyet müddei umumisi tara
fından yapılan tahkikatın ilk tab· 
kikatta tekrarlanmasa esaıı kabul 
edilmiı ve bugün gerçekte mev · 
cut bulunmtyan karar hakimliği 
teıkilita da ortadan kaldırılmııtır. 

Usul kanunlarımızda çabuk · 
luğa \'e saddiğe doğru yapılan 

bu değifmelerin kaaunlırm ana 
prensipleri bozmamasına ve tat· 
biki yönlere munhasar kalmaaına 

dikkat edilmiıtir . 

rim halımk aiıtemine uygun kanun. 
ları almak olmuıtur . Geçen dört 
yll içinde bir yandan bu yenile 
me hareketinin tamlanmısıoa ça· 
111ılmıı ' ate yandan yeni kanun
ların tatbiki alaaında tam fayda 
verebilmeleri hususunda devamh 
ıurette tetkik ve teminine önem 
verilmiıtir • Bundan bııka teşki . 
litın imkan niabetinde geliımui 

926 yıhndanberi tatbik edilen 
Türk ceza kanununun 9 yıllık 
deneme devresinde görülen eksik· 
leri tamamlanarak ve düzeltilerek 
yapılın proje yüksek kamutayca 
onaylabmıştır . Bu kanunda arsı 
ulas11l mukavelelerle yıpmığı yü 

ve bilbuaa hakimlik ve müddei 
umumilik mealeklerinia ehliyet 

c .. çer. yıllar içinde tiizel ti'~· 
kilatın devamlı gelişmesini temin 
için lüzumlu göriilen tedbirlerin 
alıamasından geri durulmamış-

tır ' 
Ehliyetsizlikleri ve sicilleri 

itibarile kendilerinden istifade 
edilmiyeolerin vazifelerine oiba 
yet verilmesi mektebli hakimler 
sazısanrn arttırııması mahkeme teı 
kiliitının ihtiyaca göre tadili, tem· 
yiz mahkemesi dairelerinde birik
miş olan İ§lerio gecikmeden çı 
karılması için temyiz kadrosuna 
raportor "onulması hususları iyi 
lıitim veren tedbirler arasında Ba· 

yılabilir temyiz mahkemesindeki 
işlerin çabuk görülmesi için aldı· 
ğımız tedbirler glln ge~tikçe iyi 
netice vermektedir . 

Temyize intikal eden it sayı· 
sının çokluğu bu hususta esaslı 
olarak uğraşmamızı zaruri kıl
mııtır . 

Aşağıda nakledeceğim rakım 
lar artık bu aland• iyi yola gir· 
diiimizi gösterecektir • 933 yı
lından kalın 21545 iıle beraber 
934 yılında baş Müddiumumilık 
dairesile birlikte temyiz mahke 
mesine giden 129265 ve İ§ten 

117680 tanesi neticeye bağlana· 
rak 935 yılına 11585 is devredil· 
mittir . 

Bu rakım temyize giden it 
yek.ununun bir aylak tutarından 
biraz fazladır . 

Geçen yıl Ağuıtoı ayında tat
bik edilmeğe baılanan harç tari· 
fesi kanunu esasla bir ihtiyacımı · 
zı ku§ılamıştar . Çünkü mahke· 
melerle bunlara bağlı dairelerde 
alınmısı lizımgelen barçlua da
ir 29 Eylfıl 1302 günlü kanun ve 
ekleri baştanbaşa değişmi§ olan 
ana ve usul kanunların hükümle-
rine uygun olmadığından yeni 
esaslılr içinde harçları tesbit eden 
bir tarife kanunonun yapılması 
ierekli bir zaruret helini almııtı. 
Bir kısım harçların peşin olarak 
ödenme11i mecburiyeti haklı bir 
sebebe dayanmıyao davaların açı!-
ma11na engel teşkil etmekte ve 
bir takım finans herkitinio finans 
berkiteleri davaları lüzumsuz ye 
re uzaltılmasına mahal vırmekte· 
dir . 

Tuzel kurumun işleyit tarzı a• 
aı ve uıul kaaunlaran verim ve 
tatbik şekilleri bir yandan teftiı 
teıkiliitıaın diğer taraftan mer· 
kezde ve temyiz mıhkt:mesinde 
kurulun iıtatiıtik burolan yardı 
mile ınrel bir tetkika tabi tutul
maktadır . Bu tetkikler üzerine 
1&ıl ihtiyıçlua göre ileride alın 
ma11 1ı~relcli olan tedbirler ıimdi
ki ödev ve d0§6ncelerimizin esa· 
ıını leşkil eder . 

Adliye bakanlığı buğOn dört 
çeıit yeni mevzu üzerinde çalaı
maktıdır . 

A - Bakanlık idare merkezi 
te~kilata yepyeni bir hukuk ıiı
temi kuran devrim kanunlarıoın 
iyi tatbikini temin edecek ted 
birlerin devamh olarak tetkiki 
b•lıanhğın en belli haılı iıleri a
raıandı ver alır . İdare teıkilitt 
na yeni bııtan düzen verilirken 
bu defa eriımeji mümklln kıla· 
cak esaalar it ve ödev bölümü 
haauılarında takibedilecek siıtem 
teıkililtı lıletecek lsyarların seçim 
ve yttiıme tarzları hakkında ya
pılan hazırlıklar ıonı varmıı , 
Yüksek kurultaya arzedilecek 
kanun projui bitmek üzere bu 
lunmuıtur. 

B - Hakkın yerine getiril· 
meıinde avukatların da rolü ha 
lcimlerinkine nisbetle daha önem 
ıiz 81yılmamalıdır . Bu itibarla 
bu mesleğir. hakimler kanunun-
da tutulan esaalara göre tanzi· 
mi tüzel teşkilatı çok yakından 
alakalandıran bir mesels halinde 
belirir . Hayatlaranı hakkın mü· 
dıfaasına hasreden bu meslek 
menıuplarınıo seciye ve ehliyet 
bııkımmdan hakimlerle bir sayıl
maları •lbette zaruridir , 

lır mı ? 
Ceza evlerinin durumu ökono

mik bakımdan daha az fena değıl· 
dir . Devlet bütçesi bu müesıesele· 
rin müdür,memur, gardiyan bina 
ve sair masrııf 111 rından başka yal
nız ekmek parası olarak 700 bin 
liralık bir yüke ktıtlanmaktadır . 
Bundan başka suçlulara aileleri 
tarafından elbise, yemek ye yatak 
için yapılan yardımın suçlu ba· 
şına 20 kuruş hesabile iki buçuk 
milyon liraya baliğ oldu~unu dü 
şüoecek olursak ne müthiş bir iı
tih!Ak makinaıile karşı kartıya 
bulundağumus tezahür eder. Bu
güne ka.Aar ceza evleri Cizeriode 
çok az durulan bir mevzu olarak 
kalmıştır. Şurada burada yapılan 
sanatlaştarma teıebbüıleri mah 
kümların çoğunun çifçi olmasından 
dolayı matl6p neticeyi vermemiş. 

tir . 
Bir senedenberi bu alandaki tet 

kiklerJmiz bize öğretti ki diğer 
devletler de hapiıaneye giren bir 
mahk6m orada yaıamak hakkın
da• bqka bütün haklarından mıh · 
rum olarak ite baılıyor. lhpiıane
nin verdiği basit gıdadan baıka 
gıda çirkin elbiseden bışka elbiıe 
yasaktır. Okumak yazmtık konuş-

mak mektup almak , göndermek , 
hül4sa ht>r şey yasaktır. Ancık bu 
haklar mehktlma hapisane oizam
larma riayet eylediği tektirde ve 
yavaş yavaş iade olunur. Yine bu 
tetkiklerden ö~rendik ki ceza t'V· 

leri mevzuu her şeydon önce h:r 
bina ve üstünde çalışılacak geniş 
bir saha meselesidir. Ve bir ham
lede halli mümkün değildir. Onun 
için eskiltrini olduğu gibi b ruka-
rak yenilerini yapmayı ve her ye· 
ni bina yopıldıkça eskilerintlen bir 
kaçını keputmayı daha muvafık 
gördük . 

Yeni ceza evlerinin yapılması 

için geçen sene çıkarmış olduğu
muz kanunla tesis olunan yapı 
pullarınm her sene 150-200 bin 

yeruz. Bu para ile ÖD .. 

neden itibaren bioal•r:
başlenalacaktır. Yeni -ta.f!J ' 

k• düıtU~~ nin kurumunda 1 

. ftıs•l lah terbiye ve 18 1 :n · oen... • 
göre her yeri hapı~a od•D ili" 
deki bHgünkü tahs~:~.~ , 
ıarruf bırakrcağını ·dıtat' ! 
bu t88arrufu yapı var~~ 
leyerek her sene bir 

8 1'oi aif. 
den deha çok say•~1

8 
• 

· bı e -:J..t evi meydana getıre ·o 7r:_. . . r kat elll• '_,.f# 
niiz. Bu tedrıcı 8 . . 11 fiil' ... 
yüşle cua evleriın•~' e 
içinde Türk sosy~teeı ;'ıth ff -..., 
lar için faydalı bırer 8 

geti,.,,._ 
sal mürssesesi haline 
mlzi umuyoruz. 

Sayın arkadışlarılP; dflt ~ 
Adliye bakaohğıD~ otllf"":. 

çalışmış bugün °1
: 1111 ~ 

olduğunu ve yarın ~,.j· 
ğını partinin . b.üJÜ~0 1otdt ~ 
razettim. tasvıbınis ff '· 

sıret 9:~ 
Şanlara kuvTet, ee Lli ,..,,-

( 
.. , ..... 

yet verecektir. 86 

• • • liİ 
bundan eonra 

ğı hakkındaki dil~.,~ 
ve ıu bakaaı .Geıa~':~ s 
alp ıu ıöylevı tÖY e /. 

Arkadaılar ! .__...~ 
Encümeni• 11181 ıd ıt"' 1 

zıldığı gibi inıa~t• ~be_.. 
ct1inio mü11de&I D .,,;ot 
imkin hasıl oldokça / 

lecektir • • bt~ ._ __ " 
Buidıy gloteo& bit 

mütalaa daba ıiyad• 
meıeleıidir • ,;.e ,1' 

İdare kararo•IDe bolO ... 

ittir • Maballeria~;de 
dayların halkıD • ~ -~ 
sıoı teminea ~'~ ol•_.., ... ~ 
dutu k•dar .,üt* ı.lef . i• ....... 
taa ahnmH• ıç 

ğiz. ıde~ 
Gebsedeki ca• k•., .,.. 

dar · burılanD da .'0,,.,, 
.. lib bir I 

manda munı ktl' . _Jftl 
meıine çabşalıc• • ~' 

ya yeoi bir biOI bit ~' 
yabud burada b-:::cıeıil • 
tererek oraya 118. _,..., ' 
d

. • . e ""tır... ,,-bit 
ıleji yerao tJ- ~ 

Bunlarda• ~I ,ebe'".-' 
yoktur • Be 1111:;, ,311 
hakkıada bir kaç 

ve •ci1e bakımından tanzimi 
belli batli meıplelerimiz uasın 

kendiğimiz mevzulara dair hüküm 
lerde vardır . Bunlar arasıoda Lo· 
zan andlaşmıııiyle iltihakı kabul 
ettiğimiz kadın ve çocuk tecimi
nin yasağı bılckındaki üç muka
vele Lahcy ve Cenevrede imzalan 
Afyon mukavele ve protokollara · 
na uygun olarak konulao hiiküm· 
lerin ıumüllü ,.tkeleri kayde değer 
5nemdedir . 

Kanunların tatbik ve verım 
kabiliyeti teşkilatın iyiligi nisbe
tinde arlar . Kanunda tam de 
ğer ve kuvvetini onu tatbik eden 
ellerde bulur . Bu husus ki ioki 
Hib devrinin esas kanunları ha· 

C -Mahkemeler trşkilitı bak· 
kandaki tetkikler de o!dukca iler 
lemiş bir safhayı gi;miş bulun 
maktadu . Davaların görülmesin
de çabukluk ve sadeliğe doğru 

yaklaımak busıısund• düıüoülen 
tedbirler mahkemelerdeki dosya 
kayıt usullerinin islahı iş bölümü 
ne ve mahkeme teıkilatıoa esas 
olacak prensipler bu mnzuun ana 

liralık bir verirlat vereceğini umu -

da yer almtftlr . Böylece bu son 
yallar Jeni kurumu tımamhyan 
kanoları b•urlamak ve c"ların 
HIJ•l hlnyemize intibakını inanc 
hy•n tedbirleri al111akla geçmiı 
oluyor. Yeni kanunlardan icra 
ve ifliı kanununun d"ğişlit i!meı; 
üçllleil kongrede 19 vilayetin di
lekleri ara11dda bulunuyordu . 

Ba1ıaa1a\ bu kınunun hakkmdaki 
yazılan nazara alarak hazırladığı 
projeyi 931 yılında büyük kamu · 
taya ıanmuıtur . Kanunun deği· 
ıik ıek1'nde de iki önemli eaas 
illmıız ıcra takibi ve borç için 
bapiı uıullnln kabul edilmemesi 
ubada oldaju ğibi muhafaza edil 

aaiftir • icra ve ifliı kanunun 4 j 
eyl61 932 de ylrlltElmeye bııla · I 
naa yeni ıekli alacağı da çabuk ı 
elde edilmeıini mümkün kılın ye
ni ıekti alacıjı da çabık elde 1 

edilmesini mümkün kılan yeni 
ueulleri ihtiva etmektedir . 18 
ilk kinua 1933 de ve dabı sonra 
2556 ,.yılık kanunla icra memur· 

larıoıD bikimler arasında• seçil · 

Mukaveleı knnunu medeniden 
örıccH nikabiadı bu kanutı neş 

rirıden sonra kanuna uymayan 
müoasc::,etıerden doğan çocukla 
un tescili Cumuriyet Halk Pa ı ti 
sinide üçüocii höyük ko,,gre si ndı
adliye bakanlığırıa ait c1 ı leklcr ara· 
sıtıda bulunmaktu idi . lli gisizlik 
yüzünden nıeydrna gelen bu v.nİ· 
yet af kftnUn'\Hı a konulan hüküm 
lerle kaoun ç rç •\' t!i içinr. alınmış 
' 'e bu suretle kanaou medenin;a 
anıt prensiplerinde h"r df'ğjfildik 
yapmaf;a 'üzum ka~mamıştır. Vur· 
du koı<.1mok içiu saoırlaramıza ko 
şaul11rm geri bıra~tılcları ailelcrile 
malhmnı özel but hükümlere ta 
bi tutar. kar,u~ proje sı Halker le· 
riniu bu yoldaki ödevlerini önce· 
dea tayin etmit olacaktır . 

Yükıaek kamutaya sunulmuş 
olın projeJer araıında tlize~~sicil 
kanuau projesi de yardar . Bir suç 
işliyeo kimsenin ne çeıit bir adam 
oldapnuo anlqdmaaa kendisine 

kimlere geni ş bir takdir balckı 
tanımı~ ve bu sahada fıkir1 ere tam 
lı i r s erbesti bo b~eyl eıniştir . 

Bıı ) önd ,· rı 1 abnl·k hakim 
\C müddt;:iu m u mile rirı s ı · ç lnıe \•c· 

)<·fi ş u e hıı:.ıı s1ıırnıa ö f'ml ı Vt" ü 
ıiin lıi r )' r ayttmış lır . 

l-lakimlrrın lıyak a t \C elı ' i y et 

dt>recd eri ı ı tayinde k aza \' ilZ f e 

sinin nııılıiyı linP. uygun hir kri 
teryom kabulüne işlerin çabuk 
ve iyi gfiıiilmesio e bütüo adlıye 
mensuplarının ~ likalaodırılmısı 
buıuıüna bilhassa itina edilmiş 

tir . 
Hakimleria terfilninde tem 

yiz mahkemesine intikal eden it 
lerin nakiz ve tasdik nisbetlerile 
her hakimin bir senede çıkardığı 
i~ mikdarı rsu tutulmuı·ve mu
ayyen bir niıbete ~riımiyenler 
terfı bıkkandan mahrum edilm~k 
muayyen devı clerde terfi edemi-

h a tlarını teşkil eder . 
Bu aradA icr. işlf!. in · verdi

ğimiz ()u rm de büyükıür . Teşki. 
ı atırı ciiğrr s fha 1 ıorınd.t ı i ~istı· m 

dah lıııdeki ç.ıl.şın ~ d n verin.li ! 
'' ' l cc• ı ,. , a :d , ğ m z lı r ~c ... ki v .. -

zi > •'• İıı L,, C\· 11~ .k iııd , , z ı au d. b 
iyi \ C daha çok üw l \f'rİci olJu
~unu gör diiğüınüz bal d~ icr.t : ş· 

le İrıdr • yni iyil ·ğ .. erişm d ığ1mi 

z• söylrm.-k lazımdır . İc a iıle 
ıiudQ halkan d ı lc:kleriııiu tamlo.İ

fo yerine getirmekte-o uzak bulun
duğumuzu hildığimiz için ilerde· 
ki çalı§malarımızda bu itin de 
islibıaa bütün gayretimizi sar 
fetmekten geri durmuyoruz. Bu 
alında alınacak tedbirlerin ol
gun ve tuirli olmaaana bilh611a 
itine edilmektedir . 

DörJüocü mevzuumuz c' za ev· 
leri meselesidir. lierek bina nzi
yeti ve gerek bu bioalar içinde 

Romada bir 
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lblr Dapklan Bir Arap hatibinin sözleri 

1•rı mUdUr ve 
lnlerUa şehrimize 
~ 8•1dllar 

,_:raı! ~elLtebi talebele· 
l lııplik bir grup baı-

':"lrleri Fazıl ve beş 
.._?_ltanduta hılde ff'bri
C:~~lerdir • 

tedr burada muhtelif .. 
kilrat yıptıktaa ıonra . ... . 
rııa ve Antalya)& 

" oradan Barıaya döne . 

•betere temsil 
•dHaı 

.. . ._ 

, ..... 11 .komiteai tara· 
Mete piyeli dlla 

"-a ••at on beıte Biri 
talebeler için temıil 
. Ply 

•ı Haatkirlaramız 
d leçe•lerde olduğu gibi 
' ba1tık bir muvaffa. 

' •dilmiı ve yiizlerce 
hııır bulanmaılar 

•çalan deıabaaede 
olıUIDakta devam 

- Birinci flriikten artan -

ilk mektepler 

Beşinci sınıf imtihan
ları 25 Mayısta başhyor 

bir alika uyındarmııtar. Bu nut· 
kun parçalarını aynen alıyorum: 

" ..... ~•tan ilerin istiklali uğu 
runda can veren bu az.iz ıehitle
rP. her Arap genci imtisal etme
lidir. ~ize, onlar gibi ölmek tav-

K6y ilk mekteplerinin dün yaz siyesinde bulunuyorum. Fakat 
tatili yaphklarlnı y.zmıştak . Mer· zevkinizden ve rahatınızdan feda 

kczdeki mekteplerde dördlloc6 ederek vu zavallı ntına hizmet 

ıınıfa kadar olanlar 23 Mayıs etmenizi iıtiyorum. 
Çarşamba günb tatil edilecektir. .. .. Bu elim bidiıe bugün ta 

mam yirmi yıl oluyor. Yirmi yıl 
Soo sınıf imtihınlar1Da 26 Ma 

· danberi neler gördük? Bugün 
yı11 Cumarte~i günD baılanacak ve artık giyecek elbiselerimiz kalmı· 
6 Haziranı kadar sürecektir . 14 yacak derecede fakir dliştük. Bir 

Hoziranda da ikmal imtihanları çoklarımız eski elbiselerinin ter.:. 
yapılacak •e bir hafta sürecektir. sini çevirmek suretiyle giyiniyor· 

TekaUtlerin maaş 
yoklamaları 

Tekallt , dul ve yetimlerin ıhı 

ayLk maaı yoklamaları baılamıı· 
tar • 

Kanara mUdUrU lstan
bula gidiyor 

Kanara müdürü Şakir Bozdo 

ğan, kulaldaranı tedavi ettirmek 

için buılla İıtanbula ıidecektir . 

Andırın kaymakamı 

Andına kaymakamı Cevdet 
§ehrimize ıelmİ§tİr • 

Kama taşıyan bir 
kabadyı 

Oımıniyeli hmail oğlu Hasa· 

nıa &zerinde kama tagıdığı gfüll· 

lerelc allamlf ve hakkında zabıt 
tutll lmuıtur. 

lar. Fakat iki yıl sonra arhk bun 
lar da kalmaz ve bizim bir tek 
gömlek alacak paramız da biter. 
(Gü~Dşmeler .) 

Bugün gülllyorsunuz, fakat ya· 
ria aihyacak11nız • 

Siz seyirci vaziyette bulunur· 
ken ecnebi ~uer, ıizin malınızı 
ve paranızı baıka ellere götür
mektedir. 

Gençler 1 
Siz bu ganette kaldıkça ne ıs· 

tiklale, ne de hasrete kavuşamaz 

ve böyle esaret altında inlersiniz. 
Sinemalara gittiğiniz zaman •Meri 
bel• ve ., Meri Glorya " )ar değı l, 
Mustafa Kamala, Mussoliniye, Hit· 
lere ve garp gençlerin~ bakınız 

Polonya , üç büyük devletin 
pençesinde inlerken, umumi harp 
esoasmda milli bir kalkıomtt ile 
istiklAlini aldı. 

Memleketimizi istila eden ya 
hancılar, bizim aramızdaki fitne ve 
fesat tohumundan istifade ediyor 
lar • 

Birbirimizle anlaşarak ittifak 
etmeli ve bir cephe haline gelme · 

liyiz. Yoksa feldket yakındır. 

• 
* * 

Vüzera başkanı Şeyh Taç (efendi) 

bu hafta Hah~be geldi ve dört gün 

kaldı. Vüzera başkanı geçen sene 
de Halebe gelmiş ve Halep lises ini 

ziyaret ettiği esnada talebe tara

fmdan ıslıkla karşılanmıştı. Bunun 

üzerine hükOmet Halep lisesini Jca
patmış ve 50 talebeyi tart eyle· 
mişti. 

Şeyh Taç(efeodi)bu sefer de lise· 

yi ziyaret tJeceğini ihsas edince 

bütilo talebeler liseyi terkederek 
ogüo mektebe gelmemişlerdir. 

Bunu haber alım Şeyh, son da
kikada liseyi ziyaretten vazgeçmiş 

ve liseye maarif veziri Cemil elci 

(beği) göntlermek mecburiyetinde 
kalmıştır . 

Bunun üzerine polis , talebeleri 
araştırmağa başlıyarak sokakta 

yakulatlığı liselilerden otuz kişiyi 

yakalayarak tt!vkif etmiştir . Bu 

tevkıfe sebep olarak da talebelerin 

bir karışıklık çıkarmak teşebbü

sünde bulundukları behanesi gös. 
terilmiştir . 
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~ bu gece nöbetçi • 

1 Eczane ! 
1 vaacamii <·ivarmda 1 
; Ali Nasibi czau~sidir 1 
- f 
!-··---11111••-ı 

Osmanhcadao Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

1 

• l - l:'.ıi!ıı _ s L • ,..,.. E .... tan, oa.ra·. 
n ..... ' Sokratıo 

'llQo fakirdi maıife· 
• . 6b edenler - Ba· 
JiQa diJe ÖYfineoler. 

olur - Bu BOrum üzerine bir buy· 
rulto çıkarmak uygun olur. 

Sudur etmek - Çıkmak 

Örnek : Bu it hakkında sudur 
f'deo kararnameye tevfikan - Bu İ§ 
hakkında çıkan karara uyarak . 

Örnek : Osmanlı imparatorlu· 
ğunda Hlahat yolundaki mesai hep 
akim kalmııur - Oımanlı impara· 
torluguoda yeğirtim yolundaki çaht· 
malarıo hiç ucu gelmemigtir. 

lılabı beyoetmek - Barııtır
mak, erabulmak 

ltma etmek - UmduJamak 

Örnek : Ne para, ne yüksek 
makam , biç bir şey onu ıtma ede· 
m:di - Ne para, ne de yüksek orun 
hiç bir ıey onu umdulayamadı . 

Sadr - Götlls Örnek : 1 - İkisi de pek sev· 
lsfirar - Sararma 

Tama - Umdu, aç gözlülük 
hnab etmek - Uutmak, ıöz 

uzatmak 
gili dostumdur, elimden gl'lse ıslahı 

l~a etmek - Dinlemek, ku- beyneımek için çalıımak isterim - Örııı•k : Itnabı kelamdan ihti· 
rsz et - Söz uzaımakıau sakın. lak vermek, kulak atmak İkisi de pek sevgili dostumdur, elim· 

Ö k 1 1'1 'h" . . den gt>lse banıtırmak için çalıımak roe : - nasayı ınızı ısga , . . 
k . . öırr" 1 . . . d' 1 ·

1 
ısterım . 

ltr - Itır ( T Kö ) 
lttırad - Biteviyelık etme uıterım - eut erınızı m e· 2 1 1 1 1 k · · 

k 
. . - 8 a 11 rnynetme ıçın 

me ıst,.rım . 1• d ı · ırr A ı 
2 Sö. il .. . k e ım en ge em yapacat>ım - ra a· • - z mu ısga ~tmıyrce • b 1 k . . 1. d 1 . 

b d · 'h . d' rıoı u ma ıçın e un en ge enı ya· 1 sen en en oıye nası at ıste ın -
S .. il L 1 k . k b pacağım . oz me a.u a vermıyece sen en· 
den niye ö&üı i11tedio . Islahı hal etmek - Uılanmek İade - Gekıt 

3 - O, biç bir sözü ısga et· 
mez - 0, biç bir eöze kulak asmaz. 

Iskat - Düşürme, dlltürülme 

Örnek : l -Fransız kabinesi· 
nin ıskatı - Fransız kabineıioin dü· 
sürülmeıi. 

2 - Iekau cenin büyük bir 
suçtur - Çocuk dütürme büyük bir 
ımçtur. 

Iskat elmelc - Düıürmr.k 

Örnrk : Kabineyi ıskat rtmı•k 
için yapıları itlt>r , bilakis kalıio,..yi 

mevkiindc tutmaya hndim oldu -
Kabineyi dütürnıı·k için yapılan İf· 

lt'r , ıamtt'JSi kııhiPt')' İ yninde ıuı 
maya yaradı . 

Sukut - Düşüm, düşme 

Örnek : Sukuıu evr11k - Yap· 

Örnek : Nasihat, takdir, Ct'za Örnek : Ortada henüz bir iadf' 
hiç biri faidebaht olmadı , bir türlü 1 iti yok - Ortada henüz bir gerit it' 
ıslahı bal etmiyor - Öğüt, darılma, yok . 
ceza hiç biri fayda vermedi, bir tür· 
lü uslanmıyor. İade etmek - Gerilmek, ıe· 

ri vermek, g~ri çevirmek 
Salih - Yeğrim 

Örnek : 1 - Beynelmilel mu 
Örnek : Siyasi vaziyet salaha ahedelere göre siyasi mücrimler iade 

d.oğru gidiyo~ -:-- Siyasal durum yeğ· ı edilmez - Arsıulusal andlıtmalara 
rıme doğru gıdıyor. göre sıyasal suçlular gP-riıilmez . 

Salih hulmı1k _ Yeğrimek . 2. - AldıJım mf'ktubu hemen 

S l 'h y l . I ıade ettım - Aldığım mekıubu he· a ı - arar ~ verış ı . . • nıt'D gı·rı vrrdım , 
Örnrk : Buralarda çıkan kö 3 - Hı·diyt>mizin n .. dt>n iadr 

mürln v:ıpurlıır<ia isrimale sa lihıir - edildiı?ini aıılıyamadım - Armağa· 
Buralarda çıkan kömürler vapurlarda f nımızın nı·d .. n gı•ri ç .. vrildığ ni 110 

kullanılmağ. ı yarar. lıyamadım . 
İrışaulla isıimalı· ıalih kerf's· f ,.d j - G" rit i 

ıelt>r - Y apıdıı kullanılmağa yarar 
kerestf' 1 t'r. Örnek : İadt>li bir mt>ktub al· 

dım - Gerıtli bir m.-luub aldım . 
rak dütümü lsrar - Israr ( T Kö. ) 

2 - Bulunduğu makamı mualla- lsun eınıek - lırar etm"k, ıs- T ~ahhütlü ( ın ktuh) - B .. 
oda sukutu - Bulunduğu yüksek remek ğıtlı 
orandan dütümü · lıtıfa - St"çkiolenme Örnek : Taahhütlü mektubu· 

ı.lab etmek - Y·~rı"tmek _ Ö nuzu alır almaz istediğiniz saati he· 
• • roek : tabiallo kanunların· men iade ettim - Bağıtlı mektubu· 

(Fr. ) Arranıer, reformer, ameli · dan biri de Htıfadır - Türemin ka DOZU alır almaz istediğiniz saati he-
orer, perfectionaer nuolarından biri d4' eeçkioleomedir. men geri gönderdim . 

lalab etmek - Arıtmak Istıfa etmek - Seçkinleamek İadeli tıabbütlü _ Geritli ba 

Örnek : Islahı cinsi fereı - Örnek : Asırlar geçtikçe ioean iıtlı 
Amelioration ( ou le perfectionoe· cinsi de Htıfa etmektedir - Aaırlar Örnek : iadeli taahbiidü mPk· 
meot ) de la race cbevalioe . geçtikçe in .. a cioıi de seçkinleomek· tabonuzu dün aldım - Geritli ha· 

lslıbat - Yejrilim tedir. IJth mektubuausu dün aldım • 

-------------------~~----------------------~---------------------------------------------

ftrdk ! 

Asri slae•ada 
16 Mayıs perşembe gilnil akşamından itibar~n 

senenin en güzel filmi 

Herkes kendi balltıaa 
ı 

•ıA ı ave: Foks jurnal. 

: - '' Son 
• • 

nınnı ,, pek yakında -
Bugün gUndUz iki buçukta : iki fillm birden 

boğaziçi şarkısı-herkes kendi baht.na 
5434 

Bu akşam 

Alsaray slaemasmda 
Fevkalade Metro Goldvio Mayer ıaheseri başhyor 

1- Gönüller birleşince 
Norma Shcarer -Robert Montgarnarl 

2-Parmak izi ikinci kısım 

ilaveten • • paramunt jurnal 

Cuma günü : eaat 2,30 da Parmak izi 2 inci kısım Gönüller birleıinoe. 

5422 

'16 5370 
-

Tuhaf bir cemiyetin tuhaf forması .. , . 

F- Amerikada'Kok~- tJ(lf..., 
LOJ - Ki "Y" adh bir . p~·"'7_.~.~~ 
c .. miyet urdı r . Bu ku ! 
rom tımdiye kadar alel· • 
acayip bir kıyafetle top:-, 
lantılar yapar:ak keadi 
m ıkıad larıoa uygua .te· 
z•hilrlerde b ı urıu ı .. rıh. 

S uı giirıl~ de yine 
lU c miy t • eıkısıod<:!D 

fuklı yeoı bir forma ile 
bazı tezahllıl" r yapmtt· 
lardır . 

Resmimiz bu tuhaf 
kurumun yeoi formala 

· riyle ıtı bir toplanta · 
da , reiılerıoia 161 aöy-
(,.yİfıni tesbit etmekte· 
dir • 



Adana Borsası Muamt:'leleri 

CiNSi Sat.tan Mikdar 

Kilo 

YAPAGI 

Ç 1G1 T 

UN 

.. 
Liverpnl Telgraftan 

16 I 5 / 1935 
Kambiyo ve Para 

lı Bankaaındao ıhnmııtır. 

6 S6 Liret 9 63 
1--ı~---=------ ---=-l-,:=-11 

6 Sı Ray•muk l 97 
l-.~W~.,.:.:..._-------~ ----1 Frank .. Franııs,. 

6 86 Sterlin .. laıilis" 614 75 
5 86 Dolar ••Amerika"'""n-.,---1 79 38 

11 90 Frank "'Iavi re., 

C. H. Partisi nasıl doğdu ? .. 
- Birinci (lrtikdtn artan -

••k meebarlyeliadeyiz. 
Kılıçla fütuhat yapanler, mev 

llilerini netiçede ıabınla fütuhat 
,.pa11lara terke\!1111•. mahkum 

ler! 
• •.• Kıbç kullana• kol yoru· 

• Fakat Hbaa kallanaa kol 
siD daha çok katvellenit ve 
.. lopnp daha cok up 

- T .. llliklal içi• ıu diiı 
• 

lli.I laakhaifet, iktisadi haki· 
...... ......_ ec1ilmelidir. Baka-

Ml,lk •1•ler, babclar ma 
-•etli laedeflerla ta 

., ..... t•mln içi• r•ılli• te· 
• •unetli temel iktivattır. 

Ye Mkert maufferiy.tler, 
•ıdar biyllr oluraa ol•uo ikti 

aaı.t.rleı tetTiç edilemezse 
M ide plH ınf.,rler payeclar 

. ... u umıada IÖaer. 

• ... Balrad.r feyizli, balradar 
etli oloa yeni de•ldimizia 

••-•· blaeapı fırzetmek 
deillclir. Baaua içi• cok 

llılllöln korarak yılulmap ça 

' Ye •lklda t•tebbtlt ede-
lidıllltllt •• •• b.alara lrarp ıl-

1•111a.ı.1abmıaclaki kuv-
11••et •• •••offaklyedmiz 

çiğnemeğe devom etmekte iken 
Büyük Millet Meclisinde 1922 yıh 
1 martında Atatürk köylümüz için 
tunları suylüyordu : 

-• Türkiyenin Hacı ve efendisi 
kimdir? ( • köylüler • aadaları. ) 
Hunun cevabını derhRI birlıkte ver. 
dik: Türkiyenin hakiki hacı, efım-

diai, hakiki müıtahıil olan köylü
dtir. ( tiddetli ye ıörekli alkıılar.) 
O halde herkeıten daha çok refah 
Te ıaadete mflıtehak ~e llyik olan 

köylüdür . Türkiye Büyük Millet 
Mecliıi hilkdmetiain iktisadı ıf ya
ıdi bu oıll gayeyi iıtih11le ma · 
tuttur. 

• Yedı 111rd ıoberi cihanın dört 
köteıine aevkedllerak kanlarını 
aluttığımız , kemiklerini yab lDC• 

topraklarında bıraktı~ımiz ve yedi 
11ırnanberi emeklerini ellerinden 
alıp iıraf eylediğimiz , ve buna 
mukabil daima tahkir , tMzili ile 

mukabele ettiğimi• ve bunca feda
ki rlıklarına ,.e ıhsanlarına kart' 
nankörlük , küıtahhk , cibarhklı 
uıaa müozeleaioe indirmek iıte
diltmiz bu aıll hacın huzurunda 
bugün hicap ve ihtiramla hakiki 
vasiyetlmisi alalım ( tiddetli al· 
kıılar) 1 • 

C H. !parlisinin ebedi hcııkanı 
bu aözle,.i söylerken yurtta difman 
vardı. Ba .özlerine sadık kaldı Te 
parti ptoğramına bu genit halk 
kiitle1ini göz önünde tuttuğuna 
delAle\ f'den maddeleri koydu. 

Sauayiirnizin sönük bir deTreye 
girm"ıİ Avrupalıların kapitülasyon 
imtiyazla ·ır den iıtilade ettikleri 
zamanlar~la görülmtlftilr. Lounda 
her nen kapiti\laıyonlardan •kur
tulduktan ıonn C. H. p-.ı ve 
onun hüktlmeti memlekrttMrna
yiin inkif86 ioin tedbirler almakta 
gecikmeli. 

-Sona.,., -

( Ttlrk Sld) 

Kurultayda bakanlanmızm 
anlattıkları 

- ikinci flrtikten arlan -

burıdı bu iıler haklnada açıkca etml'kten çekinmediğini g~ıtermit 
söz söylememi sizde caiz görmez- tir . (Alkıılar) 
siniz . (Tıbi i ıeıleri) bu sebebten Bu sayede ordumuzun keDdi 
sözlerim kısa olacaktır . sine dO§ea vatani hizmetlerini 

Arkt1daılar ! her zıman yapabilecek bir halde 
Ordumuz en ileri milletlerin olduğuna güvenebilirıiniz (Al 

ordularından ayırtı. olmiyarak kıılar) 
son sistl'm ve teknik vesaitle mü- Bu yönden mlleterih olun . 
cebbez bulunmaktadır. ( Bravo ıea Arkadaılar ı 
leri · Alkışlar ) Kara deniz ve ha- Bu ıözlerimhı teıkilit , tecbi 
va kuvvetlerimizin teıkilih bu zıt, talim ve terbiye )Önlerinden 
günkü ileri askerliğimizin İcab- ordumuzun durumunu anlıtabil· 
ları göz önOnde tutularak milleti- ditimi zannediyorum . lıte böyle 
mizio yüksek kabiliyetleri de bi· bir ordunun Atatürk gibi büyük 
ze ber yönden üıtün bir orduya bir baıbutun buyruğu altında de 
malik olmak imlcinını vermiıtir · ğerinin ne kıdar y61cseldiğini ve 
( Alkıılar ) 6yle bir zamanda bu nelere kadir olabilecetiai artık ıiz 
lunuyoruz ki b6t6a milletler sa takdir ederıiniz . Başka bir diye· 
vıı vasıtılırıaı çaiıltmakta ve ceğim yoktur . Bravo eeıleri ve 
ordularıaın güc6oü birbirlerile sürekli alkı§larla lcarıılaoan bu 
yarı§ ederçeıioe arhrmaktadırlar · ı&zlerden ııonra bir çok imza ile 

Biz de bu hava içinde pek ta· vuilen •ı•tıdalci takif okunmuı 
bi olarak hazırlanmaktan geri tur . 
kalmıyoruz . (Alkıılar) "Bütün uluıuo dı duyıularına 

Ordumuz gerekli olduğu va- tercemın olarak parti kurultayı 
kit bütün haklarımızı ve en yük· nıa kahraman, ıanla ve yitit Cu· 
sek menfaatlarımızı hakkile ko- muriyet orduıuna derin ıev!i ve 
ruyAbilect'k bir haldedir . (Bravo aayıııının ıunulmasma karar ahn· 
ıuleri, alkıılar) maımı ve sayın bakaDta bu dileji· 

Bu dtfıerde bulunan ordumu· mizi yerine getirmesini rica ede· 
zun maddi ee manevi kuvvetle riz .,, 
rine bugünkü ihtiyaçlara uygun Bu takrir sllrekli alkıtlar ara· 
bir surette vuıat ve inkitaf ver· ıiada ittifakla kabul edilmiş ve 
mek milli adevimizdir . Bütün e· kurultay bagBnkll işlerİDİ bitirdi· 
meklerimiz bu ödevi yerine ge· tinden y•rıa ve saat oada toplaa· 

Belediye 

Halkavi okuma odası ile ıfık tlcarethan• 
ve arkasındaki masara icara verftlY:' 

Yağcamii civarındaki ışık ticnrethunesi ile okuma odasın• 1 

"hl' 'lAolD bir yanlışlık olduğu aolaşılı.lığmdan 16-5-935 tarı ı 1 

yoktur . 
ltık ticare\hanesi ve arkasmdaki yeni masara .adil~ anıl~D ...... 

ayrı, ayrı ve Halkevi okuma odası açık artırma ıle üç yı 

kiraya verilecoktir. 1 dif• 
ihale haziranın birinci cumartesi günü saat on beşte .be •b_, 

cümeni odasında yapılacaktır. istekl iler her zom1n beledıye 
terindeki ıartnameyi görebiFrler. ıfl' 

İstekliler ihale günü teminatlarile birlikte belediye encflllll 
meleri il4n olunur. 5437 17 _20-24-29 

Temizlik işleri amelesi ve hademeıer 
yazhk elbise yaptırdacak 

30 
T .. mizlik itleri amel,si ile daire hademeleri için 109-1 

örneği dairede metcut yerli mala ketenden yazlık elbise ya 
açık olarak eksiltmeye konulmuıtur. 

Kı·ten ve dikme masarifi istekliye aittir. 
Eksiltme mayısm yirmi aıtıoe1 pasar günü öğleden .,'°1 ra ....... f'r, 

bette Belediye dairesiude toplanan belediye daimi oncu111eo 
lacaktır . .. h r ,,.. 

isteklilerin şartname ve keten örn,,ğini görmek usere :..... 
itleri kalemioe ve eksiltme günü de Belediye daim~ ~ncü~ 

11
_, 

7,5 nisbetinde teminat paral'lrile birlikte gelmelerı ılAa 
7
° 11 "I · - -.. -

12-1 -· 

itfaiye Neferleri için yazlık elbise y•P';': 
itfaiye Amir ve efradı için yerli ketenden olmak llıere 1*' 

kım yazlık elbise llçık eksiltme suretile yaptmlac~ktır~ 
K~ten ve dikme istekliye aittir. Keten nümune11 dal .;, 
Eksiltme mayısın 26 ıncı pasar günü öğleden sonra 

Belediye encümeninde yapılacaktır. . . her ~ 
Keten örneğini ve .ıartnameıioi görmek ıstayenlerıo 

5 
) 

işleri kalemine ve iıtrklil •rin de iblle günü yü~~e ( 7,l 
011

,.5.tö' 
teminat paralarila Belediye encümenine gelmelerı illa 0 0

21 ..-tl 
12-17-

tirmek içindir. Uluıumuz bu ujurda mak OY-ere ıaıt 20- 50 de dağıl- ----
mılıoı canını ve bütün varlığını feda mıılardır . Seyhan Parkta~ 

Bor Okçu menba suyu şarımızda 

satılmaktadır. 
Okçu menba suyu lstanbul tehremanetinin t ıhlil raporu ile en eyi 

bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 

Okçu SUY
U Sıhhate elverişli ve mideye iştah verici bir 

sudur. Muhterem müttı,riler bir defa bu su
yu içtiklerinde bir daha hatlra su içmeyeceklerdir. Bir defa tecrübe 
sozlarimizi isbat edecJktir. 5433 2 - 78 

Satış yeri: tarsus kapıda merkez oteli altenda 

Vlllyat daimi encUma- Devlet demlryolları A-
ninden : dana ifletrne mUfettlt· 

Adana kent eaenl~k .evine ge- llGinden : 
rekli olan aıağıda ıamı ve aayııı 
yazılı 11 kalem eıya p.r\oameaine 
göre aoık ekıiltme usulile ııatın 
abnacaktar . 

Eksihme 935 ıeaesi haziranının 
ikinci pazar günü saat 1 1 de Vi
lAyet kadim komisyonunda yapa
Iacıktır. lswi geçen e9yalara vttr· 
mek iıteyenlerin bu valutta tutak 
akçalarile beraber VılAyet k~dim 
komisyonuna gelmeleri . Şanoa
meyi görmek iıteyenlerin de Aılana 
kent esenlik evine müracaat 'ıaıe-
Ieri 5438 17-21-26-30 
Parçası 

250 Tane 
Adı 

Don 
Gömlek 
Pijama 
Çarpf 

250 
75 

200 
150 
150 
100 
100 
75 

100 

25 

" • • 
• 
• • 
" 

Neneeim 
Yatak yüsti 
y aıtık kılılı 
Yatak kılıfı 

,. Müıtahdimin ioio 
g6mlek 

• Möstahdimin için 
önlük 

,. Yün battaniye 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

O, O 9 Nolu tenzllli tarife 6,7 
ve 8 inci fıkraları mucibinc .., 50,000 
tondan fazla zahire nakledenlere 
verilen ikramiyenin 1-haziran-
1935 tarihinden itibaren kaldıra· 
lacaRı il An olunur .5439 17-21 

...--Paranı!--
Boş yere harcama ve har• 
cıyacaksan yerli matı al 1 

Siptilli ciTennda evkafa ait ta
mire mtlhtao M~ıttan hamamı mev 

cut ketifnameaine göre evkafça 

tamir ettirildikten aonra müıtecire 
teılim ~dilmek ve teslim tarihinden 

itibaren kiraıı itlemek üsere tiç 

aenelik kiruı artırmıya konulmuı 
tur. Arbrm1a müddeti 27-4-935 
den 18-5-935 tarihine kadar
dır. 18-5-9~i5 cumartesi günü 
ıaat 15 de eykaf dairesinde iba
leıi yapılacakıar. ratmak isteyen. 

lerin evkaf dairffiae gelmeleri. 

28-5-12-17 5314 

lımir Şen Musi~ ce~iyetinden beltek';r udr CEMAL~ 
binin Sesi bq muganruyelennde Ankara, lzmır ve lsta~ NE~ 
lar toplayan Bayan Küçük F A!"fRIYE. NEFiSE, HOSN ;,... ~ 
ile kemani ŞOKRO, kanuni KAMiL, cünbüşt bestekir ~ _ ..... ~ .... 
zam fevkalade saz heyeti SEYHAN PARKTA icrayı pıe1 
heyet pek yakın bir zamanda · muhterem ADANA ~ ~..ad.ı(" • 
tacaklardır. Y ann askeri bando ile parkm kütat reamı ~ · 
lannı sabıl'Slzhkla bekleyiniz. 5424 2-4 

• 

Hakiki Grip ilAoını buldum 1 Birinci .••1 ~ 
beyin on iki aenedenberi 7ept11ı ( Ne•ros•0 ) Grip 
gloe illoıdır. Kalbe katiyen sarın yoktur. ~ 

8q , dit ve romatiıma Te bel atrılarını he••• 
halde UIDll. 537 18 


