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Londra 17 A. A. -
Japonların kullandığı iki 
kişi lik denizaltılar l11kkm 
da burayn bilgi gelmiştir. 
Ru gemiler 11 metre uzun 
luğunda Vd 1,5 metre ge 
nişliğindP. olup 18 pusluk 
torpilleri taşımaktadır. 
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Futbol kupası 
Maçlara pazara devam edilecek 

Gaz,.tem:z tarafından konulan kupa için geçen pa· 
zar günü başlayan mııçlara önümüzdeki pa:6ar güııii 

devam edilecetir. Pazar günü Lis:! takımile askeıi 
garnizon futbol btkınn karşılaşacak ve maçta kaza· 
rum tarafa kupa veril~ektir. 

Londra 18 A. A. -
Son 48 saat içinde 3 ltal 
yan generııh ölmilştilr. 
Bu suretle hm·bin başıodaı1 
beri ölen ltalyan general 
lerinin sayısı 9 u bulmak 
tadır. Bu üç g ~neraıdan bi 
ri ceaubi Rusyadd, i!Tincisi 
Libyuda ve üçüncilsil Ak
denizde ölmüş tür. 

ALMA 1LAH ÇEKiLiYOR 
Moskova 18 A. A. 

Alman kıtalanmn. geniş 
bir ölçü ve geniş bir cep 
he iiz9riude tiratla çekilme 
si devam etmt·ktedir. 

Nevyork 18 A.A. 
Moskovadau buraya gelen 
haberlere göre, Almanlar 
Moskovanın 105 kilomet 
re garbi ıdeki Mozayiek 
gesini Napolyonun tulluğ 
yol bo;'\lnca hoş.ıltnıl'ğa 
devanı ediyorlar. 

1\USllill \. KUKULAC t\.' 
FABHIKALAR 

Kahire 18'\. .. _ Mısı 
rı bir fabrikalar mı:!mleke 
ti haline getirmek üzere 
binlerce nıerikalı tekni 
siyeu buraya~elmiş ve in 
l re haşlamışlı\rdır. 



Şundan Bundan Güzel ve öz Türk 
Arttırma ve yerli 'mal 

lar haftasının son günü , 
dtir. Bir haftadır gazet~ler 
ae 'blfüduk. Radyolarda 
öğutler dinledik. Bilyükle
rımizin gösteraıği sı ğlam 
ve f aydah yoılnrı öğrendik. 
Dünya bulırnın karşısında 
alınan e<!lnrler saye Urda 
bir yıl içinde nekadar ka· 
zaı dlğıınızıda bu konferans 
ve nıiltalealardlın öğren · 
di~. 

Para; değer ö!çilsü ola 
ra'k ortaya Çlktıktan son -
ra da durum uzun z:ıman 
değişmemiştir. O zomunlar 
da rttırcn mn 1fadesi yal
nrz,şu idi: 

1 

.. - Dişten arttırmak,, 

veyahut; 
.. - Ak akça karn gün 

içindir. _ Sözleri. 
Halbuki; arltırmanm ha 

kiki, rnüsbet ve ileri anl a 
mı bunun tamamen tersine 
dir. Henim kanaatime gore 
hakikat şudur : 

" - Ak akça ak günU 
huzırlamak içindir; .. Dişteıı 
değil, işten arttırmak laz m 
dır. 

Heri milletlerin başar 
mış olduklurı muazzam iş 
lerin geniş sermayelerini 
veren, ayııi zamanda bil -
yük kilrlarma ortak olma 
imkanını uağışlıyan, yay• 
~10 ve gilr kaynak haline 
getirilmiş olan ·küçük kil· 
~tik arltırmalurm bir a a 
da loplaı,aruk büyük ş1 r 
keller, oankal..ır' endüstri· 
yel kurumların meydana 
g~lruesıdir. 

Arttırmayı ulusal gelirt3 
kanalize {den ınUesseseler 
ınılli lıankuJartlır. V vfot 
wsarruf k yn:ıklurıdır. 

Dundan dolayıdırki; ha 
kiki,m .. deni daın, milli 
'şuuru tekenınıül etmiş us 
tün adam; cebinde V>jya ka 
sasındlı tomar, tomar para 
sı bulunun 'adam değil, 
bir b/\nka çeki veyu devlet 
tasarruf bonosu taşıyan 

adamdır. iLJugUn ıleri mtHn· 
ieketlerin Lemen ltept1İnde 
gi.ın<lelik al~ dde makraflur 
dışında büliln alıp verme 
ler çeklerle yepıhr.' 

Vataudlış ! 
içinde yaşadıb'lll Türk 

sosyetesi urlık Osmanlı 
ıwznıopoiit camiası değil-. 
aır. Kültürü. şuuru tama 
men bcııinısemiş, le ·n iği· 
Je kendi topraklarında 
kendi emniyeti, kendi re· 
fahı, kendi saadeli, kendi 
ııe ve diinya~'a faydalı ol
mak yolunu tu\muş, Kc· 
Jm11ist inkilubı içinde, 
·"' luöoü ,, ııün hışıdıgı me· 
.şale il.., aydınlan<m, zuh 

metsiz, göi:tteı iş~iz, riyasız, 
Sınıfsız, imtiya1.SIZ ken İ 
öz ve hakiki hUviyetini 
lıulmuş ~Tilrk vatandaşıdır. 

Bu şerefli sosyetenin 
emin ikı mties$esesind en 

çeye doir 
~ 

7 
Mu ihince- Göre, gereğince 
Vahim- (Yerine göre) ağır korkulu, tehlikeli 
Filhakika- (Yerine göt'fı) haltı katta. gorçi, ~~ereken 

gerçPkdirki ... (g~rçi gelmesi şu kulla 
mşıa filhakikanın yerini tutar (gerçi 
size gelmenizi söyledimse do .. ) 

l•evk·tHlrle - Olağan üstü (Fe.vkalU fo toplantı) (0 
1 an üstü top\aııb) gibi 

Not: "'Suitefehhüoı .. yerine "Ynnlış anlam a, anla· 
rna yunlışı veya anlama yaııhşlı(!ı karşılıklarını de 
n•nıek do~n.ıdur. 

Klavuzda '· itilaf ,, a " Uyuc:ma, anlaşma ,. , "Ilıti 
ltıf ,, a • Uyuşmuzlık, anla"Şmazhk ,, , karşılıkları ve 
rilmiştir. Halbuki bir de .. Uzh1şma ,, vanhr. Bunun 
için l1iz deneme yapmayıp fü kendi . w1irnizden kull.ınır 
ken ~' Anlaşmazlık" kelimesini " uitefehhiim ,, ke· 
li:ncsi kıtllamrsak daha iyi oluı·. 

Gizli kalan bir 
cinayet 

Altı ay sonra aydı .1 
lanmağa başladı 

.Hundan takriben alil 
uy katlar evvel şoför Ali 
adlı biri Hucer ismindeki 
bir k•1dın .ı evimfü ölü o 
larak bulunmuş ve oz ·ı· 
eııan tevkif edilen Hacer, 
haltkında yapılan incele
meler sonunda müspet bir 
emruare bulunmadığı için 
serbest Ömtkılmışlı. 

Gerek uıbıta ve gerek 
adliye kar lınllk kalem tm 
cınayetin faillerini ortaya 
çokttrnıak için durmud ın 
Çl:Hı~mış ve üiidiseyi ay· 
dıhlıi.tucak yeni izler bu'· 

mağa rtıuvaffat olmu~tur. 
Diln müdCleıumufüilik .Ba 
yan Hacerin tfJkrar tevki 
fıne lüzum görmüş ve der 
hal yakalanarak ceza evi
ne Lgöııderilmiştir. 

llk esrar perdesi altın 
da saklanan lıu cinayetin 
yı:tkmJa aydınUını:fc;ığı ve 
faillerin ortaya çıkacağı 
anluşrlmaktadır. 

Düzeltme 

7 So~ teşrin 941 tarih 
~i ve 292ıı, aaYılı nushamı 
zın ikinci sahifesindeki 
"vesait nakiiye ücretleri,, 
ilanı Fiat Mürakabe Ko· 
misyouu tarafından gön· 
deriırniştir. Düzeltiriz. 

sen de istifade etmelisin. 
Paranı Ranlrnyn, tasarruf 
buıwlurma yatır ! Çünkü; 

V ll ·ııdaş ! 
Boııoyu \rcrilen , Hı nk tı 

ya yatırılan p ır., l ır, bJm 
ifdhnrnaz, hen1 yaum. z 
hem de karlı faiz gctiı ir ! 

Gelecek yılın bu hcı fta· 
sı. s .. ni zengin olarak liul 
mak iı:;tiyor. 

Ş. OGUZ 

1 

Akla durğun
luk veren ra

kamlar 
İngilterer.in savaş 
masrafları nekadar 

Lôndra 17 A.A.- Bu ı 
ı yılın savaş masraflarıca 

ı - karşılık olmak ü:.rR.re ye-
' n1den bir milyar lngiliz 
1 Hrnhk tahs:sat . isteyen ka · 

1 

nun av!lm Kmnarasındu 

kı:ıbul edilmiştir. Bu nıuna 

f 
S"'Uetle söz alan MnliyB 
Nazırı demiştirki : 

"Bu tahs isatla ~ıvuşın 
başlanğıcındauberi yapı 
lan masraflar 8 milyar-
300 milyon lngıl:z lirasını 
bulmuştur Ş mdi Gündelik 
s a v a ş masrafları art 
rnış ve 11 milyon 7 50 bin 
lngiliz lirasına yüksJmiş 
tir. ilu rıuu dokuz Milyo
nu cepheler için sarfedil· 
mektedir. 

Savaş masraflarımız 
büttin tahminleri aşm.ş öu 
ıunuyor. Fakat buuların 
bir kısmı artmakUı olan 
vergi gelirlerile tasarruf· 
lurdan te niu :.> : .ı ı m1kt11 
dır. 

El<l~l DURUMU ÇO ' 
lYl 

Bu yıl havaların çok 
uygun gitmesi ve hükO· 
metin vaktinde tohumluk 
vermes• sayesinde bu yıl 
Vi!fyet içindeki ekim du· 
rümu çok i~· idir. GPçen yı 
la göre lskeıı.Jerun kazası 
nın toprağa saçtığı tohum 
miktarı gP.çen yıla göre 
üç kattır HıJssa kazasın 

dil s :ıçılan tohum geçen yı 
lf! göre bil' kat fozladır. 

Morkeze gelince yapılan 
incel<: rnelt r lıö'gemh~de e· 
kirn du rutn\ınun geçen yı · 
]u göre iki k nt fozls tol~um 
atılmak surctıl ... çok iyi ol 
duğunu gi)gterıııektedil'. 

Hth'a1ar uygun gitmekle 

Makara fiatlan den 
Fiat Mürakabe ~emisyonu Riyaseti~ıt.ı~; 
1- Antakvu fuccarlan namı ıa gljıen ~ g'65 

azamı satış fiatları cinsle!'i itibiirile c.Şnğı fi. 
mişlir. ı5 ~ı\'A 
155 metre Tüfenkli m1kua narn.ıra on uııO ~ 

kırk.o ııO ~ " ,. " " ,, ıı :J ~ 
366 Z. . 1. tır ·f'le 

,, mcır ı ,, " 111 sı ~t 

2-Makaraları;ı bazı mahdut ellere W~ tebliı; p 
ni olmak iızere makara :tıtiy.ıcı olan ınus ~e )'8 , 

erbabına ikiçer adetten fıJzla satılmarnası 8rd'e· 
satışların, alanların isim, iş ve ikametgah p;t eO' 

. . l teS ' ıı$ 1 le ırnz.t ları hususi bır deftere a ınıp ro' rıl d 
si ve defterlerin tedkike amad .. buhıtıdUultl~l f 
ni zamandıı ihtiyacından fozla olaralt ~ f:dli 1 
kanlardan makara sahn alan l.•r ,hakkıı1 8 rrııştır 
kat yapılması ittifakla kara:- altına nlıP 
olunur: 

Japon Başve
kilinin nutku 
İngılizlere öldü rü
cÜ darb '~ indirilmiş 
ve ~Japonya çem
ber içine alınmak 

tan kurtulmuştur 

Tokyo 18 A. A. -
Haşvekil Gan~rul Tojo par 
fJ.mentoda 'askeri durum 
lıa ıı:kınd .ı izulıııt vererek 
denıiştır ki : 

" - Japon harekatını 
g..:i ıştirmdk u;i 1 deniz ha· 
kimıyet ni kurmamız Hizun 
iJi. Ddmz VlJ havu kuvvet 
llınmizin işbidiğı ile bizim 
için h.ıyuli ö.ıem ı haiz o - .ıı 
lan Doğu Pasıfıkte Y.i fllı -
ğı uız baskıh hareketlerile 
bu hakımiyeti kurduk. l3u 
s .. yedu Jdp.>n donanması 
birc;ok ııoktuiura asker ç1· 
karmış bulu ıuyoı-. Şıddel· 
1i çurpışmalardan sonra 
~lal~zyau ı havtı meydan 
!arını ele geçireıı kıtal ... ı·ı· 
mız bütün. lalezyu adtısmı 
lıır turaftan öbür tarafa ya 
rarak bu ududalii bir ln· 
g liz tiımenını yok dmiş 
lerdır. Burada bulunan 
137 logılız tayyaıesi t}'Ok 

eı.ltlrııdkle I 1glliZ lıav.t 
kuvvt!lıerine öldürucü bır 

darbe indirilmişlir. 

Bununla beraber ,:,iug' 
puruıı zaptı oldukç l uzu ı 
bir zanıun ish~r. Çunkli U 
zctk Üoğunu.1 bu tq. kuv· 
vetli üs.:>U Ingılizler tara
fınd.m çok ıyi tahkim dil-

\ 
miş bulunmaktadır. Billıas 
sa 7..;0 k ilo.netrel.k biı 

u'aıı büyük engellerle do 
ludıır. Filipinlerde ki hare 
katımız nıuvafi4kiyetli bit 
surette g«li:rnektedir. 

Bu sur ile J aı •oııyaııın 
çem ber içine alınmasının 
öııüııe geı,:ilmiş bulunmak 
tadır . 

ve tohum verilmesi işi de- , 
vaın etmekte olduğundan ı 
ekim işi duha çoğalacak 

tır. 


