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ZIRHLI - TAYYARE
DUELLOSU

Ispanya harbinin dersleri
Hükûmet tayyarelerinin Franco'nun harb
gemilerine yaptıkları tayyare hücumları

hep neticesiz kalmıştır

Bir İngiliz torpil tayyaresi denizde bir hedefe torpil atıyor

Britishcorporal gemisine, çok aşağıdan
kırkı miitecaviz bomba atıldığı halde,
hiçbirisi isabet etmemiştir. îsabet vuku
bulsaydı, gemi, petrol yüklü olduğuna
göre, ağlebi ihtimal iştial edecekti. îspan-
yol tayyareleri, bomba atmakla iktifa et-
memisler, gemiye makineli tüfek ateşi de
açmışlar, fakat hicbir muvaffakiyet elde
edememişlerdir. Djebel-Aman gemisi
için de ayni vaziyet tahaddüs etmiştir.
Atılan yüzden fazla makinelitüfek kur -
şunu hiç kimseyi yaralamamıştır. Kou -
toubia gemisine vuku bulan şiddetli ta -
arruz da, tayyare atışının gemi üzerinde-
ki isabetsizlığini teyid etmiştir. Üç mo -
törlü bir tayyare, bin metro irtifadan, ge-
miye iki bomba atmıs, 854 yolcuyu hâmil
olan bu gemiye, bereket versin, isabet vu-
ku bulmamıştır. Kaldı ki, bu gemilerin
hepsi, müdafaa vesaitinden tamamen
mahrum ticaret gemileridir. Ezcümle
Britishcorporal petrol gemisi, en zayıf ya-
pılı tipten bir gemidir. Bu gemilerin cüm-
lesi, hicbir tahaffuz tedbiri almamış bu -
lundukları bir sırada, baskın şeklinde ta-
arruza uğramışlar; müdafaa vesaitine ma-
lik olmadıkları için mukabelede bulun -
mamışlardır.

Bir zırhlıya yapılan hiicuman
neticesi

Şimdi de, bir harb gemisine yapılan
taarruza misal zikredelim. Nasyonalist-
lerin Santander üzerine yaptıkları ileri
hareketi esnasmda, cumhuriyetçi tayya -
reler, muhacim filoya mukabele etmek is-
temiş, nasyonalist gemilerine karşı, mü -
teaddid hava hücumları yapılmıştı. Fa -
kat hicbir netice elde edilemedi. Dahası
var. 15 ağustosta, Cervera zırhlısı, bir
cumhuriyetçi avcı tayyaresinin pike hü -
cumuna maruz kalmıştı. Bu hücum, San-
tander'in birkaç mil açığında ve tayyare
lehine çok müsaid şerait dahilinde vuku
bulmuştu. Tayyare, taarruzunu tamamla-
mağa muvaffak olamadan, Cervera'daki
hava müdafaa kuvvetleri tarafından dü-
şürüldü.

Düşünmeli ki, pike hücum, tayyare -
cilerin, denizüstü gemileri için en tehli -
keli saydıkları taarruz şekillerinden biri-
dir. Tek bir vak'anm, bütün bir nazari-
ye kurmağa kâfi gelemiyeceği, itiraz ma-
kammda ileri sürülebilir. Lâkin, bu tek
vak'a, tayyarenin, gemilere karşı olan a-
tış güçlüklerini gösteren daha birçok vak-
alara inzimam ve onları teyid etmekte -
dır.

Hedef arayıp bulmaktaki
müşkülât

Bu güçlüklerden birincisi, tayyarecinin
cenizdeki hedefi araması müşkülâtıdır.
Şehir, fabrika, demiryolu gibi sabit he -
deflere taarruz mevzuu bahsolunca, bom-
bardıman tayyare filoları. plânlarını in -
ceden inceye hazırlarlar. Hedef, yerini
değiştirmediği için, hava şeraitinin müsa-
id olduğu günü intihab ederek, tam vak-
tinde hareket ederler. Gemi ise, bunun
tamamen aksine, müteharriktir, ele geçi -
ffilmesi zordur. Rotası gizli tutulur. Ge -
•ni, tamir havuzunda bulunduğu, yani ka-
Itedaki sabit hedeften farkı kalmadığı za-
l^ıanlar müstesna, daimî hareket halinde-
«lir. Hücum için fırsat kollamak mecbu-
»iyeti vardır.

Deniz kuvvetlerinin, tayyare taarruz -
larına kendi isteklerile maruz kalacakla-
fcnı tahmin etmek budalalık olur. Tay -

yare, olsa olsa, gemileri, sahillerden u -
zaklaşmağa ve gizlenmeğe mecbur ede-
bilir.

Zırhlıların sürati mühim bir
amildir

Sahilin, Nelson zamanında tatbik edi-
len tarzda yakından ablukası, bugün,
denizaltı gemilerinin ve tayyarenin mü -
dahalesi dolayısile, bittabi kabili tatbik
değildir. Binaenaleyh bu yeni harb vesa-
itinin, deniz harbi sevkulceyşini altüst et-
tiğini kabul etmek doğru olur. Fakat, bu-
na mukabil, zırhlıların 30 mili ve kruva-
zörlerin 33 mili geçen süratlerinden do -
layı bunların, bombardıman tayyareleri-
nin hücumundan, birçok ahvalde, kaçıp
kurtulmalan imkânı vardır.

Filolar, ancak geceleri demirlemekte
ve sık sık yer değiştirmektedirler. Binaen-
aleyh, bir tayyare filosunun bir zırhlıya
tesadüf etmesi ve ona bomba atacak va-
ziyet alabilmesi, tahakkuku nisbeten müş-
kül bir takım ahval ve şeraitin yardımına
bağlıdır. Mevcud büyük zırhlı adedinin
nisbeten az olduğunu bir kere gözönüne
getirelim. Deniz büyük ve orada tarassud
vazifesi görenler azdır. Bu büyük zırh-
lılann etrafındaki karakol gemileri ise,
onlara yaklaşmak cür'etini gösterenleri,
kcğmakla muvazzaftır.
Tayyarenin uğrıyacağt güçlükler

Tayyare bombardımanının muvaffa -
kiyetine hâil olan daha başka engeller de
vardır. Başta hava şeraiti, tayyarenin de-
niz üstünde uçmasına mâni olan ruzgâr*
lar, fırtmalar ve saire gelir. Bu şerait da-
hilinde, bir hava filosunu açık denizlere
yollamakta tereddüd gösterilir. Sis, bu -
lut ve saire gibi, hedefi görmeğe mâni o-
lan ahval, denizüstünde geçirilen beş gü-
nün üçünü veya dördünü beyhude araş-
tırmalarla heder eder. Şımal ve Atlas
denizlerinde, sisten ve buluttan azade
ufuk, son derece nadir bulunur. Akde -
nizde esen meltem rüzgârınm şiddeti, ek-
seriya tayyare filolannın hareketine mâni
olur. Tayyarecinin aldanması ahvalini
de hesaba katmak lâzımdır. Bir deniz
tayyarecisinin gözünü alıştırmak senelere
mütevakkıftır. Beş bin metro yüksekten,
35,000 tonluk en büyük gemi, ufacık bir
nokta halinde görünür. Hedef ittihaz edi-
len sefinenin evsafını seçmek ekseriyetle
imkânsızdır. Düşman gemisi yerine, dost
gemiye bomba atmak tehlikesi vardır.

Benzin meselesi

Hangi deniz tayyarecisine sorsanız,
tayyarelerin, nişan almak hususunda te -
reddüde vakit bırakmıyan bugünkü sürati
yüzünden, bu yanlışlıkların sık sık vuku
bulduğunu size söyliyecektir. Bomba, ni-
şan alır almaz atılmazsa, hedefi mutlaka
şaşırır. En son mülâhaza da, tayyarenin
faaliyet sahasının mahdud oiuşudur. Bi-
naenaleyh, taarruz edikcek gemi, yolda
hedefe tesadüf, bomba atmak için icab
eden münasib vaziyeti buluş gibi işlerle
boşuna geçecek zaman dahil olmak üze-
re, tayyarenin, gidiş geliş seferine kâfi
benzin yükünün kifayet edeceği derecede
yakın mesafede bulunmalıdır.
Açık denizde zırhldart bulmak

kolay mt?

Bütün ihtimallerin, tayyarecinin lehi-
ne olarak bir araya toplandığını farzede-
lim. Meselâ, rasad mevkii, Boulogne
asındaki bir hava filosuna, Şimal de -
nizinde düsman zırhlıhrının mevcudıye-

tktısadî hareketler

Türk - İngiliz ticarî
münasebatı

Ankarada bulunan îngiliz hazine müs-
teşarı M. Waley ve refakatindeki müte -
hassıs M. Nikson'un Türk - ingiliz tica-
rî ve malî münasebetlerinin inkişafı yo -
lunda tetkiklerde bulunduğu haber verilr
yor. ingiliz hazine müsteşarının bu tetkik-
lerine -mahiyeti ne olursa olsun- ehemmi-
yet vermemek mümkün değildir. Çünkü
Türk - İngiliz ticarî ve malî münasebatı
son Türk - ingiliz ticaret ve klering an -
laşmasından ve İngiliz malî gruplarının
Türkiyenin endüstriyel faaliyetinde rol
almasından sonra mühim bir vaziyet ar -
zetmeğe başlamıştır.

İngiltere esasen -gerek ithalât, gerekse
ihracat itibarile ticaret muvazenemizde-
ötedenberi mühim bir mevki alagelmiştir.
Son senelerde de dış. ticaret istatistikle -
rinde İngiltere, Almanya ve Amerikadan
sonra ve îtalyadan ileride gelmektedir.
935 senesinde Ingiltereye 5,193,000 lira-
lık olan ihracatımız 936 senesinde
6,356,000 liraya yükselmiştir. Bu suret-
le bir evvelki sene dört milyon liraya ya-
kın bir miktarla aleyhimize kapanan
Türk - İngiliz ticarî münasebatı geçen se-
ne lehimize dönmüştür. Maamafih bu se-
nenin şimdiye kadar neşrolunan istatistik-
leri Türk - İngiliz ticarî münasebatının
daha fazla bir inkişaf yolunda olduğunu
göstermektedir.

ötedenberi, yekdiğerine karşı daimî
dürüst bir ticaret politikası takib edegel"
miş olan iki memleketin bundan sonrası
için ticarî münasebatından devamlı bir
genişleme beklememize hicbir mâni yok-
tur.

F. G.

BORSALARDA
Türk borcu tahvillerinin

kuponları
Türk borcu tahvillerine aid kupon -

lann bedeli bugünden itibaren öden -
meğe başlanacaktır. Tediyat, memleke-
timizde Cumhuriyet Merkez ve Osman-
lı Bankalarile şubelerinde yapılacaktır.
Kupon başına yapılacak tediyat Türk
parasile 79 kuruş tutmaktadır.

Altm f iatı
tki aydanberi muntazam blr şekilde

yükselen altm dün de yeniden yüksel -
miş ve 1098 kuruşa kadar çıkmıştır.

INHİSARLARDA
Bomontinin müddeti bitiyor

Bira imal ve satışı hakkında Inhisar-
lar idaresile Bomonti şirketi arasmda
mevcud anlaşmamn müddeti yılbaşın -
da bitmektedir. Aldığtmız malûmata
g8re, kânunusaninin birinden itibaren
bu işin doğrudan doğruya İnhisarlar i-
daresi tarafından yapılması için müza-
kereler cereyan etmektedir. Bu takdir-
de Bomonti şirketi yeni seneden itiba-
ren yalnız rakı, gazoz ve saire imal ede-
bilecektir. Yılbaşından itibaren bira fi-
atlannda tenzilât yapılabileceği zanno-
lunuyor.

Bursaya giden postalar
gecikiyor

Bursa (Hususî) — Bu sene Yalovaya
işliyen vapurlarm tarifesi tamamen de-
ğiştirilmiştir. Yalovalılarm dileği üze -
rine yapılan yeni tarifeye nazaran va-
pur fstanbuldan 12,10 da kalkmakta,
14,40 ta Yalovaya varmaktadır. Yolcu
postasmm Bursaya varışı 17 yi bulmak-
tadır ki, İstanbul gazetelerini öteden -
beri saat bir buçukta almıya alışmış o-
lan Bursa halkı şimdi gazeteleri akşam-
ları okuyabilmektedir. Ayrıca Bursa
Posta, Telgraf idaresi. 75 bin nüfuslü
bir şehrin tevziat işini şimdiye kadar
akşamları yaparken bu tarifeden sonra
Bursaya çok geç gelecek olan postalan
ertesi gûne bırakmak zaruretinde kala-
caktır. Yalmz Mudanyadan haftada üç
gün vapur işliyeceğine göre, bugünler
vaziyet belki baska türlü olacaktır.

Madam Chamberlain'in Yu-
nan Kralı şerefine ziyafeti
Atina 14 (Hususî) — Madam Cham -

berlain Londrada Yunan Kralı şerefine
dün bir zivafet vermiştir. Bu ziyafette
Başvekil Chamberlain, Hariciye Nazırı
Eden'le diğer nazırlarm bulunduğu
Londradan alman telgraflarda bildiril-
mektedir.

Kadııı çorapları imalâtı
İktisad Vekâleti, mamulât hakkında bütün

teferruatı tesbit eden esaslar hazırladı

tini haber veriyor. Rüyet mükemmeldır.
Ve gene farzedelim ki bu zırhlılar, boyle
bir havada, tayyare filosunun menzıh da-
hilinde dolaşacak kadar cür'etkârlık gos-
termişlerdir. Filo havalanıyor. Fakat,
zırhlılar, saatte 30 mil, yani 55 kilometro
süratle yol alıyorlar. Tayyare filosu ken-
disine bildirilen noktaya geldiği zaman
zırhlılar nerede bulunacak? Filo o nok -
tay a gece mi varacak? Zırhlılar hangı İST
tikameti tutmuş olacaklar? Zırhlıların,
düşman rasıdlarından, hareketlerinı gız-
hyecekleri muhakkak olduğuna göre,
bunlann tuttuklan istikameti tayin husu-
sunda en ufak hata bütün plânı bozacak
ve işe yeniden başlamak icab edecektir.

Rene La Bruyere

Ankara 24 (A.A.) — Kadın çorab-
Iarını daha iyi ve daha dayanıklı bir hale
getirebilmek üzere İktisad Vekâletince
esash surette çalışılmakta ve birçok ted -
birler ittihaz edilmekte olduğu malûmdur.
Okuyuculanmızı bu babda etraflı bir
surette tenvir edebilmek için Vekâlete
rrüracaat ederek birçok malûmat topla -
dık, bunları aşağıya yazıyoruz:

İpek ve sun'î ipekten mamul kadın ço-
rablarının dayanıksızlığını nazan itibara
alan İktisad Vekâleti, bu dayanıksızlığın
irr.kân nisbetinde önüne geçmek maksa -
dile bu gibi kadın çorablarının kaç evsaf
«norm» üzerine imal edilebileceğini tes-
bit ve bunlann haricindeki evsafta kadın
çorab imalini menetmiştir. Bunun temını
için hazırlanan nizamname 26 ağustos
1937 tarihinde ilân edilmiş bulunmakta-
dır.

îkinciteşrinin 26 ncı cuma gününden
itibaren tatbikına geçilecek olan bu ni -
zamnamede, halkın çorab satın alırken
aldığı çorabın mahiyetini bilerek almasmı
temin edecek yollar ve çorabların üzerine
konacak damgalar izah edilmektedir.

Nizamnamenin tatbik-na başlandığı şu
sırada tesbit edilen markalann ifade et -
tikleri manalarla birlikte çorablann me -
tanet ve nefaset unsurlannm da nelerden
ibaret olduğunu daha açık bir şekilde
göstermek faydalı olacaktır:

Çorabların metanet ve nefaseti baş -
lıca:

1 — Kullanılan fpliğin cinsine,
2 — Bu ipliğin kalmlığına,
3 — Makinenin örgü sıklığma,
4 — imal ve boyanmadaki dikkate ve

itinaya göre değişir.
Bunlan izah edelim:

/ — Kullanılan ipliğin cînst: Piyasa-
da ipek namı altmda satılan kadın ço -
rablarında ya has ipek «koza ipeği» ve-
ya sun'î ipek kullanılmaktadır. Ayni
şartlar altmda örüldüğü takdirde has ipek
ipliğinden mamul olan çorablar nefaset
ve metanet itibarile sun'î ipek ipliğinden
imal edilenlere daima faiktir.

Bunun îçin nizamname, piyasada sa -
tılan çorabların üzerine has ipek için
«ipek», sun'î ipek için de «bemberg»,
«kütner» veya «viskoz» markalannm
konmasmı mecburî kılmıştır. Viskoz mar-
kalı çorablar kalite itibarile en sonra ge-
ir.

Şu halde çorab satın aîınırken evvelâ
çorabm hangi cins ipek ipliğinden yapıl-
mış olduğunu anlamak lâzımdır.

2 — Kullanılan ipliğin kalınlığı:
vorabın mukavemeti ipliğin kalınlı -
ğına göre değişir. En kalın ip-
likten yapılmış çorabın metaneti en
fazladır. Bu sebeble nizamname ipekli
fabrikalanmızı, çıkaracaklan çorablan
ipliklerine nazaran üç kalınlık smıfına a-
yırmağa mecbur tutmuştur.

Müşterinin bunlan tefrik edebilmesî i-
çîn piyasadaki çorablann üzerine «kalın»,
«orta», «ince» damgası vurulacaktır.

3 — Makinenin Örgü sıklığı: İnce ve-
ya kalın çorab yapmak istenildiğine ve
elde muayyen bir numarada iplik bulun-
duğuna nazaran çorab makinesinin de
muayyen sıklıkta olması lâzımdır. Hal-
buki bazı müesseseler ellerindeki makine-
lerin sıklık veya seyrekliğini nazan itiba-

ra almadan ayni makineler üzerinde her
incelik ve kalınlıkta çorab imal etmekte-
dirler ki bu yüzden çorabların evsafı bo-
zulmaktadır.

Nizamnamede bu husus nazan dikka-
te alınmış ve piyasaya çıkarılacak çorab-
lar bu cepheden beş kaliteye ayrılmıştır:
Kİ K2 K 3 K4 K5

«Kİ» ipliğin numarasına göre çora-
bm en müsaid makinede imal edıldığıne
«K5» ise ipliğin numarasına göre çora-
bın en gayrimüsaid makinede imal edil-
diğine delâlet eder.

Piyasadaki çorablar üzerindeki görü-
lecek bu markalardan daima «Kİ» i ter-
cih etmek müşterinin menfaati iktizası-
dır.

4 — imal ve boyanmada dikkat ve
ilina: Örülürken veya boyanırken yapılan
işçilik hatası çorabların metanet ve mu-
kavemetleri üzerinde çok müessirdir. Bu
hususta nizamnamede gözönünde tutula-
rak aşağıdaki ayırma işaretleri tesbit edil-
miştir:

Gerek dokunurken ve gerekse boya -
nırken en hatasız çıkacak çorablara
«S1» ve en çok hatahlara da «S3», orta
hatalılara ise «S2» markalan konulacak-
tır.

Diğer taraftan şimdiye kadar piyasada
satılan çorabların içinde bazan her teki
yanlış numara taşıyan, konç uzunluğu ve-
ya boyu ve işleme evsafı itibarile hatalı
olan çorablara tesadüf ediliyordu.

Nizamname bunu da menetmektedir.
Fakat bu son husus çorabların üzerine
işaret edilmiyeceğinden mubayaa esna -
sında müşterinin dikkat etmesi ve şikâyet-
çi olduğu takdirde hemen Adliyeye baş-
vurması lâzımdır.

Demek oluyor ki, çorablann knalinde
kullanılan ipeğin cinsi, ipliğin kalınlığı,
makinenin örgü sıklığı, imal ve boyanma-
daki dıjckat ve itina çorabların üzerinde-
ki markalara dikkat etmekle derhal an-
laşılabilecektir.

Meselâ:
1 — Alkaya

İpek - kalın-Kİ-8,5
S 1

Yanî: Alkaya fabrikası mamulâtm-
dan, has ipek ipliğinden, kalın sınıftan,
birinci kaliteden, en hatasız, 8,5 numara
çorab demektir.

2 — Kartal
Bamberg - ince -K5- 8

S 3
Yanî: Kartal firması mamulâtından,

Bamberg sun'î ipek ipliğinden, ince sınıf-
tan, beşinci kaliteden çok hatalı, 8 nu-
maralı çorab demektir.

Son olarak şu noktaya da işaret etme-
yi faydalı görüyoruz:

Halen piyasada satılan çorablar bu
işaretleri taşımamaktadırlar. Bu işaretler
fabrikalar tarafından 26 ikinciteşrin 1937
gününden itibaren piyasaya sevkedilen
çorablar üzerine konmağa başlanacaktır.
Ve mağazalardaki stokların satışına 26
mart 1938 gününe kadar devam edile -
cektir. Bu tarihten sonra ise bütün bu gi-
bi stoklar mahallî Ticaret Odalan tara -
fından damgalanacaktır.

Piyasadan çorab mubayaa eden her
müşterinin bu izahata dikkat etmesi çok
muvafık olur.

Edirne Turing Kulübünün Trakya gezmeleri

Kulübün Alpullu gezintisine iştirak edenler

Edirne (Hususî) — Umumî Müfet-
tiş General Kâzım Diriğin himayesinde
bulunan Edirne Turing ve Otomobil ku-
lübü güzel bir işe girişti: Her pazar ve
tatil günlerinde Edirneden Trakyanın
muhtelif yerlerine otobüsle seyahatler
tertib edecek ve bunu yavaş yavaş Turing
Kulübün Trakyadaki diğer şubelerine de
teşmil ederek her hafta Trakyalılar ara-
smda karşılıklı ziyaretlerin yapılmasında
önayak olacaktır.

Turizmin ön plânda ele almması lâzırr
gelen memleket dahilindeki seyalıaüer
bir adım teşkil edecek olan bu hareke'
Edirnede büyük bir alâka uyandırmış \
ilk kafile dün sabah Trakya Umumî Mu
fettişliği İktisad müsaviri Saffetin riyaset
altında Alpulluya kadar bir gezi yap -
mıştır. Kafile kadınlı erkekli doktorlar

dan, muallim ve memurlardan müteşek -
kildi. îstanbulla Edirne arasmda işliyen
radyolu güzel bir otobüs bu işe tahsis
edilmişti. Sabahleyin Edirneden hareket
eden kafile saat on birde Havzaya, on
ikide Babaeskiye ve on üçte de Alpullu-
ya varmış ve seyahatler Alpulluda fab -
rika muhasebe müdürü Şaban tarafından
karşılanarak fabrikanın modern lokanta-
sında kendilerine mükellef bir öğle ziya-
feti verilmiştir. Yemekten sonra en ileri
Sir teknikle mücehhez şeker, ispirto ve
lelas fabrikalarını ve Avrupanın en mo-
'ern şehirlerinden farkı olmıyan güzel
\lpullunun görülmeğe değer yerleri ge -
ilmiş ve Edirneye dönülmüştür.

Bu seyahatler önümüzdeki haftalarda
Lüleburgaz, Kırklareli ve Çanakkaleye
de yapılacaktır.

PENCERESİNDEN
Ekmek ve altın

azetelerde okudum:
«Kanada zabıtası Kemenzi

nehri kıyılarında didim didim
didıklenmiş iki cesed buldu, ilkin, perişan
bir iskelet halinde bulunan cesedlerin
kimler tarafından bu hale getirildiğini a-
rastırdı. Zavallıların kurdlar elile parça-
landıklarını tesbit etti. Sonra hüviyetle-
rini aradı ve biçarelerin altm arayıcısı ol-
dukları neticesine vardı. Daha sonra on-
ların kurdlar eline düşecek kadar âvare-
lesmeleri sebeblerini tahkika koyuldu.
Kumlar arasında altın zerreleri araştırır-
ken azıklarının tükenmesi üzerine biraz
ekmek bulabilmek için yürüyüşe geçtik-
lerini ve açlıktan adım atamaz hale gele-
rek kurdların pençesine düştüklerini an-
ladı.

«Garib veya hazin olan cihet, açlıktan
ölmek üzere iken kurdların hücumuna
uğnyan bu adamların yanında iki yüz ki-
lo altın bulunmasıdır. Küme küme altın
ve... Açlık?...»

* * *

Milyonlarla altınm bazan bir dilim
:kmek yerini tutamıyacağmı belirten va-
kıalar, hikâyeler ve fıkralar çoktur. Fa-
kat içlerınden bir tanesi var ki başlı ba-
şına bir ibret dersi teşkil etmekte ve ger-
çekten düşündürücü bir mahiyet taşı-
maktadır.

Temas etmek istediğim fıkra, Hülâgû
Hanla Abbas oğullarından Bağdad hali-
fesi Müsta'sım arasında geçen bir muha-
vereye taallûk eder: Hülâgû, önüne du-
rulmaz bir kuvvetin başmda olarak Bağ-
dada gelip de o devrin en büyük mamu-
relerinden biri olan Abbasiler payitahtını
kolayca zaptettiği vakit Halife Müs-
ta'sımı da - evlâdü ayalile birlikte - esir
etmişti.

Galib, zaferden doğan haklan yerine
getirmeği çok iyi bilen bir kumandandı.
Bu sebeble mağlûb hükümdarı huzurun-
da sorguya çekerek nesi var, nesi yoksa
birer birer söyletiyordu. Bu yaman is-
tintak sonunda Müsta'sımın akla hayret
verecek derecede çok parası meydana
çıktı. Gafil hükümdar bu rakama sığmaz
hazinelerin bir kısmını yerin altına göm-
dürmüş bulunuyordu.

Hülâgû, mağlûbun açık ve gizli bir
parası kalmadığını anladıktan sonra bir
tabaRi altınla doldurttu, Müsta'sım'a
sundurdu:

— Buyurun, dedi, biraz altın yeyin!
Abbas oğlu, şaşkın bir tavırla galibe

baktı ve kekeledi:
— Altın yenir mi hiç?
Hülâgû'nün verdiği cevab şudur:
— Altınm yenmiyeceğinî madem ki

biliyordun, bu hazineleri niçin sakladm?..
Akıllı bir adam olsaydın altınlarınla mül-
künü şenlendirirdin, ordunu kuvvetlendi-
rirdin, halkm gönlünü satın alırdın. Bun-
lan yapmadın; sadece altına bekçilik et-
tin. Öyleyse çek cezanı!..

M. TURHAN TAN
H:
Azml Erman lmzalı mektub sahiblne:
İltifatmıza teşekkür ederim Bundan son-

ra da teveccühünüze lâyık olmağa çalışaca-
£ım M.T.T.

Dört vagon balık gönderildi
Hükûmet, deniz mahsullerimizin kıy-

metlendirilmesi işi etrafındaki tetkik -
"lerini bitirmiş ve bu hususta hazırlanan
lâyiha Devlet Şûrasmda tetkike baş -
'anmıştır.

Yeni lâyiha ile deniz mahsullerimizin
stihsal, işletme ve ihracile meşgul ol -

mak, bu işlerle meşgul olanlara icab e-
den krediyi temin etmek üzere on mll-
yon lira sermayeli bir banka kurula -
caktır.

Diğer taraftan deniz mahsullerimizin
ihracı işinin inkişafı için alınan tedbir-
erin tecrübelerine şimdiden başlan -

mıştır. îlk defa olarak dört vagon balık
trenle Yunanistana ve Bulgaristana
şönderilmiştir.

Japonya îzmirden tuz alıyor
Japonlar bugünlerde İzmirden mü -

him miktarda tuz alacaklardır. Japon -
ar tarafından isticar edilmiş olan nak -

liye gemileri, alınacak tuzları Japonya-
va nakil için îzmire geleceklerdir.

Pencereden sokağa düştü
Kadıköyünde Ankara - Eskişehir ote-

mde oturan İzmirli Eyüb oğlu Ahmed
dün otelin ikinci kat penceresinden so-
kağa bakarken muvazenesini kaybede-
rek yere düşmüş ve ağır surette yara -
lanmıştır.

Suriyeli talebelerin getirdik-
leri kaçak eşya

Zabıta, Suriyeden gelip Almanyaya
gidecek olan dört Suriyeli talebenin eş-
yası arasmda bazı kaçak maddeler bu -
lunduğu için bunlan Muhafaza Başmü-
dürlüğüne göndermiştir. Muhafaza Baş-
müdürlüğü bu hususta tahkikata baş »
lamıştır. m

Orijinal Boyut : 13 * 18 cm


