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Budaprıte 11 (a.a.) - Macar hllktl 

metinin daveti üzerine Macaristanda mi 

safır bahınan Türk ga,zetecllorlnden mü

rekkep heyet buğün Başvekil M. Kallay 

tarafından kabul edilmiıtir. 
'\il: 2 No. 598 

Fiyat:. !& Kuruştur ..J ..._ __ SiYASi, IKTI SADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE ~-------------------~ 

Adana çiftçisi, borçlandığı 45000 ton hu
bubattan 30000 tonunu ofise teslim etti 

Ofis, Partiye bir rapor verdi 
Diin Partide yapılan 

mühim toplantı 
Ona Partide , 

Parti Müfettişi· 

~ ~ ~ 

Seyhan vlli· 
yeti hububat ola· 

miz B. Halit Ona 
raoın başkanhğı 
altında, M . buıla 

rımızdan B Da 
mu Arıkoğlunun 

Çiftçiler ak b Ü le Q m e te 
45000 ton borçlan 
dırdmıştı. Ayın 

onuna kadar bo 
nun 30000 tonu o. 

Pamuk fiyatının 
tesbitini 

bir an önce 
istediler 

ve lçel Mebuıu 

B. Turban Cemal Berikerle bü 
yük çiftçilerimizin iştirak ettiii 
1nübim bir toplantı yapılmııtır • 
Toplantının makaadını izah eden 
Parti Müfettiıi, Toprak Mahsul 
feri Ofisinin alım yerlerinde J'ap
bğı tetkilderin mucibi memnuni
yet olduğunu; Adana çiftçisinin, 
borçlandığı hububatı zamanında 
teslim edebilmek için büyük bir 
gayret rösterdii'ini söylemiş ' ·Esa 
sen Adananın vatansever çiftçi· 
lerinden bundan başka bir şey 
bek.llyemezdik. ,, demi~ bu vazi. 
yetin büyüklere arzedileceğinl 

ıözlerine ilave etmiştir. 

Bondarı ıonra, çiftçilerin di 
lekleri ve bilbasta pamuk fiya · 
haın da bir an evvel bük"'1metço 
teıbit edilmeei üzerinde koouı 
malar yııpılmışhr. Bir çok çiftçi, 

pauıuk çekirdeği fiyatlarının pa· 
ınuk fiyatı üzerinde biç bir rolü 
olamıvacağını. h11 çrılcirrlek18rdflkl 

Tasarruf 
sandıklan 

Vekiller heyeti 
·········---
nizamnameyi 
~~~ .......... ~~~~~ 

kabul etti 

Ankara ıı (Huıuıi muhabiri 
lllizden) - Tuarruf sandık.tarı 
nizammuneıi Veldller heyetince 
k•bul edildi. Nizamname eeatlarına 
töre, tasarruf sandıklarına ait bü· 
tün para ve mallar devlet malları 
hülurıüodedir. Bunları çalanlar, ih
tila. edenler, zimmetine geçireoler 
'leya ber ne ıurotıe oluna olson 
S\liiıtiınal edenler hakkında, ba 
bakıından kanuni takibat yaplla· 
Calr.tır. 

Hususi idare veya belediyeler 
ceı tasarruf aand1kları tesisi viliyot 
"e belediyt'l meclislerinin karar1 , 
Dabiliye Ticaret Vekllletlerioin 
tekliflerl ve Veldller Heyetinin 
'kararına bağlıdır. 

Sandı-.lara yapılacak asrari 
tevdiat 25 kuruş olarak lesbit 
•dilmiıtir. ......_...._ ____________________ _ 

l~ntlr un t•brlkatörlorly· 
1• l9çller ar•••nda ltlllf 

An~ara 11 (Huıuı1 ııuıbabirl · 
lıliıden) _ lzmir un fabriaatörle

tiyle iıçiler araıındrı tlcret meae. 
1••1nden dolayı ihtilaf çıkmıf, lop

ltılukta iı, ihtıllfl mahiyetini arzeden 

hldiıe maballi ha"em heyetince 

tetkik edilerek blr karara bağlan· 
llııtı. Bu karara işçiler tarafından 
"•iti olan itiraz Uzerioe, lf kanuna 

lıltıcibince, yllkııek hakem heyeti 

llltııeleyi tetkike bıılam11br. 

fiyat yükaeliıinden ancak büyük 
çiftçilerin istifade edebitec !(ini, 
küçük çiftçilerin iıe pamulı.ların 

dan ç1kacak çekirdekleri kendi. 
lerinin kullanacağını söylemiştir. 

Parti Müfettişimiz, bütün bo 
dilekleri bük.Omete arzedeceğini 
bildirmiş, toplantıya ıoa veril 
miştir. 

Diier taraf tan, öirendiğ'imize 
1röre, Adana merkez kazası çift 
çileri, hükOmete borçlu oldııklau 
6000 ton buğdaydan 4638 tonu.au 
teslim etmişlerdir. Yine merkez 
kazasında 3000 ton arpadan 2730 
tonu, 2500 ton yulaftan 2200 
tonu ofis ambarlarana teslim olun 
muıtor. 

Ceyhanda 3726 ton buğday, 
5604 ton arpa, 2420 ton yulaf 
borcu ofise verilm ştir. Dı j'er 
kazalardaki teslimat yekOnu şu· 
dur: 2000 ton buj'day, 2000 ton 
vulaf, 2000 ton arpa. 

Ankara 11 (Rıı.d 
yo 1razetcsi) -
Hindistaoda yer 
yer lı:ar1raşalık· 

lar devam edi
yor. Başlıca kar· 
gaşahk merkez 
leri Bombay ve 
Abmetabat şe· 

hirleridir. Ahali 
ve polit arasın· 
da çalışmalar ol· 
makta, her iki 

taraftan insan · 
lar ölmektedir • 

fistı teslim edil 

mi~tir. 

Toprak Ofiıl borçlandırma 
bürosıı şefleri tarafındıtn Partiye 
verilen bir raporda, bütün biiyilk 
çifıçilerİi1 1 borçlandırıldıkları mık· 
tarı Ofise tamamen ödedikleri 
bildirilmiştir. Bu rapordan Öğ're 

nildiifoe röre, Huan Atıl 400, 
Z•ynel Bilici 350, Recal Taramer 
300' Mahmut Kibar 300, Ôzcan 
Ôdn 160, Adil Ôzriray 180, 
Tevfik Kadri RamazaMğlu 120, 
Aliye Yerdelen 150. Damar Arık . 
ojfo. 180 ton hububat vermiş 

lerdir. 
Bir çok küçük çifçilerlmiz 

buğday ve arpa harmanlarını ba· 
toza veremediklerinden düvenle 
döjmek mecburiyetinde kalm1ılar 
ve bülı.Omete borçlu oldukları ho· 
bubah ancak son iki hafta zar 
fıoda teslim edebilmek imkanını 
bulmuşlardar Tayin edilen &11ild· 
det bitmek üzere ofd,,tu için, 
bugünlerde Ofis alım merke:zle
rine büyült ttıbacüm basl11m1ştır 

toplu bir halde 
dolaşmara baş 

lamıştır. Talebe, 
kendileriai kamçt 
darbelerile dağıt· 

maiı. isteyen po· 
Hs silah kullan 
mak zorluğunda 
kalmıttır. 

İkiıi kız ol 
mak üzere 13 ta· 
lebe tevkif edil· 
miştir. 

Londral l(a.a) 
- Hlndiıtan Na 

kendi aralaranda 
ihtilaf halinde ol-
duin anlaııl 

Kargafallklar ve 
Çarpışmalar de-

Hindiıta n ı n ve 
müttefiklerin da· 
vaıını vahim hir 

malttadır ki, kon· 

ır• partlıioin bn 
tlln Hindiıtan1 

~~--~~~-------------fellketteo kur-

vamediyor tarmrotar.» 

d · • • hakkındaki tomıil e emıyecerı 
ln&"illz iddiaıının doğruluj'uoo İl· 
bat eylemektedir. 

lnrilizlerio kı1a bir zamanda 
vaziyete bildm almaları Japon· 
ya'da inkisar doturmuştur. Japon-
lar Hindiıtanda büyük bir iayan 
b l cııgınl ve bundan faydala. 
0:~ak'Hindiıtao1 istila edecelde-
rlnl aanmışlardı. Hl c'l'l 1 Japon radyoları, 0 1 er 
kışlcırtınak için proparaodaya hlz 
vermit18rdir. 

Londra 11 (a.a) - Hindistan 
ihılveraite talebesi burün ırev 
illa etmiş ,,e n~oredllen karar· 

Bombay 11 
(a.a) - Borlln 1alabiyetli ·mahfil . 
lerden elde edilen haberler Gao. 

dinin açlıkla ölmek tehdldlni te· 
yid edici hiçbir mal4matı ihtiva 

etmemektedi r. 
Ga;:ıdinin tevkifi ııraımda 

misafir olarak nezdinde bulundu· 
in Hind ileri eelenlorindeoBirlı 
Dlabpusiyeti esnasında aç kalına· 

maııaı tavıiyo ettiil ıırada Gaodl 

fa cevabı vermlıtlr: 
»- Acele etmlyeceihn: Ger• 

çekte aç kalmak fikrine mukave• 

~n~a:m~~~bl~ll~f~ın~a;.,;o~la~r~a=k....:•~o~k~ak~l~a-rd•a;.... .... m_e_t_etme,.k_te-y.im __ .» __________ __ 

Vekiller heyeti toplandı 
Parti Meclis grubunda 

dünkü müzakereler 
Muhtarhklar1n ihyas• talebine 
dair takriri tetkik eden parti ko
misyonu mazbatası görüşüldü 

Ankara 11 (a.a) - Bugün icra Vek.illöri Heyeti 
öileden evvel sut 10,30 da Başvekalet ve ö(leden 

sonra saat 17 de Büyük Mıllet Meclisinde Başvekil 
Şükrü Saracoilunun Başkanhiıoda ilci toplantı yap 
mııtır. 

Ankara 11 {a.a) - Comboriyet Halk Partiıi 
Meclis grubu umumi heyeti bugün saat 15 te Reis 
Vekili Seyhan Mobu•a Hilmi Urao'ın reisliiinde top· 
landı. Celse açıldıldan ve g~çen toplantının zabıt 
bolisası okundulttan sonra ruznameye geçildi. Ruz· 
namede,. Esklıebir Mebuıu Emin Sazak tarafından 
verilen viliyet ve kaza idare meclislerindeki mün 
tahap aza ile ıebir ve kasabalardaki mubtarhltlann 
ihyası talebine dair takririn tetkiki için daha evvel 

Mazbıı.tada müntahap idare meclisi azalıkların1n 
ihyasına komiıyoo taraftar görünmekte, fakat oebir 
ve kasabalarda kaldırdmış bulunan mubtarlıldardan 

açık kalan bir vazife bulunduğana iıaret edilerek 
balkın ihtiyacı baluınıodan ba boş\u(on her banei 
bir teşekkOlle doldıuulması dojTo olacai'ı ifade 
edilmekteydi. 

Kürsüye releo Dahiliye Vekili Doktor Fikri 
Tuzer, bazı ihtirazi kayıtlar dermeyaoile birlikte , 
komisyonun ooktai nazanna iştirak ettiğini ve bu 
bapta bir liyiba tanzimi vazifesiyle komisyon maz. 
batası Vekalete tevdi 8dilecek olarsa, şehir ve ka 
sabalardaki ınubtarhklardao kalan vazife boıluğonq 
dolduracak bir layihanın meclise takdim edileceğıni 
bildirmiştir. 

teşkil edilen Parti komi<ıyonunon grup umumi heye 
tine hitaben hıızırladığı mazbata vardı. 

Grup umumi heyeti, Dahiliye Vekilinin beyana 
tını tamı.men tc1svip etmiş ve ruznamede başka mad 
de olmadığı için toplantıya son verilmiştir. 

Bertin 11 (a.a) R • • d Hava kuvvet 
- Alman tebliği: 1 J ev e leriırıizin Rus mev 

Maykop bölge zilerine, taok ve 
sinde düşman kıta toplulalllara 

harp maydaoıoıo Sovyet na karş1 bütün 
birçok kesimlerin ~llo tek.rarladık 
de daj'lara atıl ları bomba hüca 
mış ve ricat hat mıı bava lutabrı 

lı keıilen bo kov• hu·· c u m 1 arı mızın yükünü his 
vetlerin bir luıım sedilir derecede 

imha edilıniıtir. -------------- hafifletmiştir. 
Hava kuvvetleri· Almanlara göre şiddetli limen gölünün 

miz: Ruılarm Kıı. Raı tnar1'uzları akim bı· cenup doğusunda 
radeolzdeki liman- raktırıldı ve VoJkof cephe 
larmdan Tuatse, sinde bir çok 

Novorosisk ve Kalaç'ın mevzii hücumlar 
Aoapadokl tabii- karş ı hücomlan 
ye ve tahmil ha- b d mızla kısmen püs 
reketlerioe bü· a tısın a kürtülmüı,tür. 
comlarıoı şiddet• En şimalde 

lendirmi~tir. Bu Sıkı,tırtlan bir Rue ha.va kuvvetleri 

bücnmlar e!Oa· OrdUSU imha edilmek miz bir bava mey 
ııoda 12700 toni dıı.rı tesislerine ve 
lato tutarında 11 Uzere 
taşıt gemi•i batıralmıı ve 

bqka 9 gemi baıara uira 

tılmıftar. Kalaç'ın ba.ta· 

aıoda dar bir sabaya sı· 

ktttmlan Rus ordusu yok 

edilmek üı:eredir. 

Don cephesinde geri ka 

lan kısmındaki mevzii mo· 

harebo yalınız Macarlar 

tarafından tutulan bir 

kesimde tlddetlenmiştir. 

Pike uçaklanndan mürek· 

kop teıkiller Stalinrradın 

cenup~ batasuıdaki muha · 

rebelerde k.era k u v v o t 

lerini destolclemif, bu 

tehir dolaylarındaki iki 

hava meydanını bomba· 

lamış ve yerde 20 So'-'· 

yet uçarı tahrip edilmit-

Murmanık de-mir· 
yolunun babıında blllU· 
nan top ço mevziler ine 
tam ieabetler kaydet• 
miştir. 

Moskovanın cenup ba· 
tısında ve şimal batı 
ımdaki maballelero, 
h a v a meydanlar10a , 
cephe hattının gerilerin· 
deki düşman muva11ala 
yollarına gece havadan 
taarruz edilmiştir. 

9-10 ağ'oıtoı ıün

leri dotu cepheslndok 
ha Ya muharebelerinde 
yerde ve uçaksavar 
atoşiyle195Ru• uçağ'ı tab 
rlpettik. Yalnız 14 Almao 
uçağl kayıptır. 
Moskova 11 (a.a.)-Gece 
yarısı neıredileo sovr;~ 
tebliği : Katalarıı11ız 

• .. Potemli 
11.g'llltos ruoil . 

böl etioin ıaınal 
kovno ~ b 1 • d• 11111haro e ere 

tlıı. dogoıun . t' Bundan 
Rijev bölresindeki çe- devaı11 etm~Ş ~· d 

tin müdafaa muharebesi ı. ,c\rmavır, rasno ar 
bat .. • b"I l . d 

devam ediyor. IMr. TlmoçeokJ · v• Maykop o ge orıo d~ 
Tekmil ihtiyatlarını muharebeye şiddetli saahareb.~ler c~re!anl .e dı· 

.ı C beııin dıa-er a;esım erm e 
sokan Ruslar ıehrln şimallooe şld. yor. op • k 

l 1 d h. b'r detıı,ikllk yo tur. 
detU hücomlarıın tekrar amıı ar ır. · ıç Moıkova 11 (a.a.) - Gece 

Alman plyadeıiııio ve topçularının yarı•• neşredilen Sovyet teblijine 
kahramanca m!ldafaası karııtıoda cıktir : 
bu hücumlar her noktada akim Kletskayı bölıesinde Rus kı. 
kalıınıtır. taları muharebeye devam edlyor • 

Türkdili 
kurultayı 

Komisyonlar dün ça
b,malar1na devam 

ettiler 
Ankara 11 (Huıuıi) - Türk 

dili kurultayı komisyonları bu
gün çalışmıılıırıoa devam etmiş 

lerdir. 
Milli Şetimiz lnönü, saat 18 

de dil, tarih ve coğrafye fakül
tuioi ıereflendirmişler, komis 

yonlarıo çahfmalarile aliikadar 1 
olmuşlardır. . 

-
Harp g-emilerimlz Karadenizde iki 

nakliye gemlıi batırmıştır. 

Potemllkovonun şimal do&-usaıı 

daki muharebelerin şiddeti rittikçe 

artıyor. Dakikalarca elden ele re

geçen bir çok mevziJer nihayet 

akşam üzeri elimizde kalmıştır . 

Bu muharebelerde 900 Alman öl· 

d.ürülmü,tar. 

Voronej bölresinde Almanlaraı:ı 

bir hQcumo püıkilrtülmüştür. Al

ınanlar burada da ağır kayıplara 

uğT&dl. 

Krasoodar böl&'Hinde ilerliyen 

Alman tank ve motorlu lutalariyle 

şiddetli mobarebeler olmu~tur • 

Bu bölreoio bir kesiminde Ruılar 

sayıca üstün düşman knvvetlerl 

karştaında yeni meyzllere çek.ilmek 

zorunda kalmıılard11. Hava lcuv• 

vetlerimlz muhtelif kesimlerde üç 

piyade alayı ve 1 ıüvarl bölügünil 

kısıııen daiıtmıştır. 

Maykop cepbesiodo Almanlar 

arka arkaya b\lcuma devam 

rek yor ltazanmıılardır. 
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Ya lık Sinemada 
BU AKŞAM 

Hareketli ve rüzel bir mcvzua sahip neflı bir film 
Bütün Dünyada Binlerce halkı merak ve heyecanlar içinde 

bırakan Meşhur Polis Romanı Buldog Druınond seriıiodeo ıioemaya 
alınan on meraklı ve esrarlı bir eser 

Aş\:, Entirika, Macera ve binbir Sergüzeşt Büyük ve meşhur 
Artistler tarafından yaratılan Emsalsiz bir film 

Casuslar Oiyarmda F 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

BAŞ ROLLERDE : 

JOHN HOVARD - HEATHER ANGEL 

iLAVETEN: 
Umami Arzu ve istek üzarioe Aşk ve Gençlik filmi 

1 1 
Dikkat: Proğram saat tam 9, 1 S de Başlar 

PEK Y KINDA: 

Dünyanın Cenrıeti Havay Adalarının harltulade Güzellikleri 

arasında cereyan eden şahane bir film 

~UDllllllllllllUl/llllllllUlllllilllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllUlllllllIUllllllllllllllllllffillffilillllllllllll. 

: Havay Geceleri i 
-ÜROLOG-OPERATÖR 
Doktor Tahsin Ernart 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 
kabul-. başlamıştır. 

Doğum ve adın 

Ha tahkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka

bule başlamıştır. 
Telefon: 239 
istiklal okulu karşısında No. 2352 1 

DOKTOR 
TlUlo-gut Soye1r 

H"rgiln Hastaların ı Hü~Omet Civarı istikamet Ecnmesi karı111nda 

çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cama ırüoleride ö2'leden ıonraları f a'<irlere mec· 
cani bakılır. 

iŞ BANKASI 
üçij tasarruf hesapları 

9 42 i KRAMiYE PLA 
KEŞIDELERı 

2355 

t 1 Şubat, sMagıs,34ğustos,211cinciteırin tal'ilılerinde gapılır 

1 

942iK . A IYELER 
1 Adet 200') LlrııM: 2000. Lira -
3 1000 - 1000. .. 
2 ---~ ''~' .. - ı .soo . .. 

1 

~ ~Ofı = 1500 " o 
" 

250 .. 'l500. .. 
{0 100 = 4000. 

" 
... ,, 

~o 5!l = ısoo. 

1 

,, •• 
200 2ô - sooo. 

" 
.. ,, 

2000. 
,, 

200 10 ::::;: ,, ,, ,, 

aına para yat1rmakıa vat-
nız p r ,,. t•lz aırnıf olmaa, •vnı 
~ m aıd& t d n .,... olur ue1ua. 377 

--=Gardenparti: 
· 5 Eylul Gecesi 

Fakir ve muhtaç talebelere yardım m&ksadile (ki Cemiyetinde 
gayelerinden biridir.) Adana kız ve erkek liselerinden yetişenler ce· 
rniyett. 5 eylOI cu~ar~esl ı•ee~i lçta bir rardenparti tertip etmiştir. 

li O e.veti eler Kız Lılf'B•nde cemtvet «'daamdan te-tarilt edilebilir. 

BUGÜN 

Her proğramı bila istisna on gun devam eden 
• 

ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 

Robert Montgomey · Rosalinde Russel 
tarafından harikulade bir tarzda yarablan 

Karanlık Kuyu 
Sizleri iki saat heyecan. eğlence, mer"k ve 

neşe içerisinde bırakacaktır. 
lllveten: . -

Renkli MIKI MAVS 
Afr1ca: F evkaJade enteresan ŞORT 

Pek yakında : 

SON ŞAHİT 
Belediye Riyasetinden : 

Koza toplemak veya köylerde çalışmak için bir müddet 
için şehirden ayrılmak mecburiyetinde bulunan vatandaşların 

geldikleri günde iade edilmek üzere karnelerini Belediye me· 
zad salonundaki ekmek bürosu şefliğine teslim etmelerini aksi 

takdirde Eylul ayı içinde kendilerine karne verilmiyecefıi ilan 
olunur. 2178 12-14-16 

Satılık Sayfiye 
tsürücek yaylasının en mutena bir mevkiinde tapuca l 

hektar 2673 metre olarak mukayyet saba derununda iki ev 

ve muhtelif meyva ağaçları bulunan Hacı Kadir veresesine 

ait bağ ve bağyeri satılıktır. Almak isteyenler bu günden İ· 
tibaren hükumet caddesinde 65 No. lu fş ajanlığı bürosunda 

vekilleri Emin Akcana baş vurmaları, pazarlık ve ya müza

yede suretiyle satışı Bürücekte 16/8/942 gününde y\ne vekil
leri marifetiyle yapılacağandan isteklilerin ayni günde hazır 

bulunmaları ilin olunur. 2.379 

Malatya Bez ve İplik fabrikaları 
Türk Anonim Sirketinden: 

.g-

Açık arttırma suretile satışa çıkardan 
1 - Müstamel kanaviçe Tahmiaen 4000 Kilo 

2 - Boş benziu tenekesi )) 1500 Adet 

3 - Yağlı paçavra :ıt 5000 Kilo 

4 - Hav döküntüsü )) 3000. » 

5 - Mah~eo tozu • 1000 » 

6 - İpek dökUotU.ü • 300 » 

7 - Teke parçası :ıt 400 • 
8 - Kö,ele parçası » 500 ,. 
9 - Tahta fıçı :ıt 52 Adet 

Yukarıda cins ve miktarı yazılan eşya M~latya fabrikamızda açık 

arttırma suretile 31/8/942 Pazartesi gürıü satılacağından isteklilerin şart

nameyi rörmek üzere Malatya veya Adana M~nsocat fabrikalarımıza 

müracaat eyl~meleri 
2380 12-18-23-29 

1 Kemal Satır 1 

Kızılay cioarında Müslüm opa,tımanındokı mııage
nehanesinde her gün hastalarını kabule başlamıştır. 

BUGUN-
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 
. . - :., . ~ ' . . : .. ..:·"" l . -._ . . . 

!S 25! 

lmtiyaz Sahibi : CAViT ORAL l Rifat Y AVEROCLU 
U. Nqriyat Müdürü: Avukat Bıııldıiı yer : BUGÜN Matk.aau 

12 Ağustos 1942 

Yerli Mallar pazarı 
davasına başlandı 

Satış memuru 
tevkif edildi 

- Tevkifi Uzerlne aAlamaAa b••· -
--- hyan FUruzana, hlklm metin 

- Ôlmasını tavsiye etti -

Halka noksan mal satmak iddia.ile mıh\(emeye sevkedileo Yerli 
Mallar pazatları Adana maiuası 1ef vekili Vahit Tunalı ile pamuklu 
11tış meınurn Fii ·uzan AtayOzünün mohıskemeluine dün başlandı. 

Mılli lrnrun ı1' kanuno'lU hültii'lll~rine göre mahıcemeye verilen bu 
iki memurdan şef vekili ihmııl , sııtış memuru da ıuistlmal ıuç ile muha 
keme edil 11e~ t~ydiler. 

Her iki suçln da, sııiltimıl iddiasının varid olmadıiıOJ; hadiseıinin, 

Yerli, Mallar paurından fazla beı; almak ittiyen fakat bu arzıısu yerine 
reliri\.ni ıen belediye zabıta müdürü ile bir bel .. diye memu•u tarafından 
oydorulduiu"o müdnfaa yoUu ileri sürdü. 

Mab\teme, şef vekili VabiJin mevknfıuz ve satış memuru Füııızanın 
Mevkuflu olarak mubakemelerioe, amme şahitlerinin celbi için da· 
vanın ayın 18 ine barakılmasına karar verdi. 

Tevkifi üzerine ağlaaıağa başlıyan Füruzaoa, hakim metin olması~ı 
tavılye etti. 

Lise ve Orta ı 
okullarda 

Derslere 1 bi-

rlnciteş r i n de 
.. . -----
başlanıyor 

Halkevinde Almanca 
kursu 

H•lkevinde bir Almanca knrso 
açılmıştır. lıteyenlar, Halkevi bü 
roınna kayıtlarını yaptırarak bu 
korsa iştirak edebilmektedir. 

Yarın top at••• 
yapılacak 

Haber aldıiımıza göre, yarıo 

kışla bölgesinde top atışı yapıla· 

caktır. 

Borsa id•re heyeti 
relsllAi 

Ticaret ve zahire borsası yeDİ 
idarf heyeti dün toplanmıştır. Bi· 
rinci reiıliğe Hasan Atıl, ikinci re· 

Öğrendiğimize &'Öre, Liıe ve 
1 

Ticaret Lisesi, Orta. Ticaret Orta 
oknllarile öğtıretmen okullara ve 
enstitülerde bu yıl derslere ilk 
teş,bin birinci rünü başlanacutır. 

1 iıliğe Asım Öz.bilen seçilmişlerdir. 

Eylill devresinde yapılacak 

imtihanlar içio de Murif Ve"ate. 
tioce imtihan proiramı hazırlan · 
mıştır. Buoa röre: 

Bütünleme imtıhanlarile nam· 
zet talebe kaydına 31 aiustos pa· 
zeteıi rünü başlanarak bütünleme 
imtihanlara üçüncü ımıflarda 8, 
birinci, ikinci sınıflarda 23 eylol 
akşamı bitirilecektır. 

Ôi'Hlmeo okullarının mesleki 
ıınıflarında, bütünleme imtihanla
rına 7 evlol paıuteıi g'Ünü baş 
lanarak 22 eylOl akşamı son veri 
lecektir. 

Lise bitirme imtihanlara 8 ey. 
lal salı &'Ünü başlayacak 21 ey)OI 
puartt1si akfamı tamamlanmış ola 
calth r. 

Lise ve orta okullars alınacak 
parasız yatılı talebelerin Türkçe 
- Edebiyat imtihanlarJ 1 eylOl aa
lı, matemntilt imtihanları 2 .. ylOl 
çarşamba &'Ünü yapılacaktır. 

Kayıt ve kabullere 24 aios 
tosta başlanacaktır. 

Tıcaretin bütUoleme imtihan· 
lara 1 eylOlden 10 eylOle, endittı
lerio bütilnlemeleri ise be~inci 11 

nıoıflar da, 1 eylOlden 22 eylOle 
kadar devam edecektir. 

Akşam Kız Saoat Okulunun 
bütünleme imtihanlarına 7 eylOlde 
başlanarak 15 eyhllde sona erdi 
rilccektir. 

Sıtma tekamül 
kursu 

82 doktorun ı,tiraklle 
bugUn açıhyor 

Sıtma tekamül kurı11 bu nbab 
ıaat 8 de Valinin, a1keri lrnınota• 
nıo, Parti ve Belediye. ileri ırelen• 
leriolo buar b11lunac•i'• bir törenle 
açılacaktır. Korta 82 sivil doktor 
ittirak etmektedir 

Öirendiiimize röre, kort de . 
Yam ettiği müddetçe renç doktor. 
larımızın ikametlerine clımet lnöoü» 
ilkokulu tııhsis olnnm11otur. Bele· 
di}·e tarafından c!ıo, miufir doktor 
lamı şehri gez-;bilınelerini temin 
için bir otobüs ayt1lvcalttır. .,-Bu 

~ Gece Nöbetçi Eczane 

Mustafa Rifat 
( Kalekapmnda ) 

Yeni eserler 

MiLLET 
Ankara'dll profesör Doktor 

Hüıeyin Avni Göktürk ve mubl· 
timlzce pek yakından tanınan Reınıİ 
Otuz Arık tarafından çı\tarılmakt• 
olan «Millet» mecmua!ınıo dör 
düncü say.il intişar etmiştir. 

s~hifelerinde buıünkü milliyet 
cereyanlarına uyron özlü, Türkçü 
ve milliyetçi yazıları toplamış bu• 
lunan ba kıymetli mecmuayı mii• 
nevver 'nçliğ-e bilhassa tavsiye 
ederiz. 

12 Aiııstos Çar şambtı 
TUrklye R•dyodlfllzyon poıtalar• 
Türkiye radyoıu, Ankara Radyo•" 

7 ,30 Projram ve Memleket 
uat ayarı. 

7.32 Vücudam07U çalıştıralıOl· 
7,40 Aians haberleri. 
1.55 Müzik: Radyo Salon ot· 

lı::eıtra11. (Violoni't Necip A~kıtı): 
8.00 -
8 35 Evin ıaati t 
12,30 Proğ'ram ve memlek• 

saat ııvarı. 
12,33 Müzik: Şarkılar. 
12,45 Aians haberleri • 
13,30 Müzik: Şarkı ve türkül•'; 
18,00 Proğrıım ve meınleJ0 

saat ayarı. 
18 03 Müıik: Radyo dans ot• 

eıtra"-t. 
(N bd Esenıin idııreılnde)· 
18,45 Müzik: Şarkı ve tür~D 

~~ ~ 
19,30 Memleket Saat A'I' 

ve AJ•m• Haberleri. 
19,45 Serbest 10· dakik•· 
19.55 Müzik: Fasıl heyeti. 

20,15 Radyo raıet•sl. i· 
20,45 Müzik: Bir mart öJr0

" 

yoruı. - Heftaoın mart•· 
21,00 z;raat Taltviaıi. ,ot· 
21,10 Müzik: Faııl heyeti P 

ram nın ikinci kısmı. or• 
21,30 Konuşma: (Av ve ,p 

dair). el 
21,45 Müzik: Tanıoau.ı 0P

0
' 

lerden Geçit prorramı (Pi.) , 
AY''' 22,30 Memleket Saat 

Ajans Haberleri ve Borsaı.r• 
22,45 ıt• 
22,50 Y arınld Protratıl 

kapanıı. 

r 
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