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Bakanlarımızın Moskova seyahatleri Türk 
Sovyet dostluğunun yeni bir tezahürüdür 

' ~~ ......... ._ ....................................... ~ ........................................................................................ ._ ................................................. ~ 

Moskova' da verilen ziyafette 

B. Lilvinof ve dış işler bakanımız 
çok samimi nutuklar söylediler 

B. LİTViNOF'UN NUTKUNDAN: Dr. ARAS'IN NUTKUNDAN: 

Türk - Sovget dostluğu 
genel barışta birinci 
derecede bir amildir 

Hiç bir mütearrız hwden 
hiç bir yardım ve 
teşvik hel\:lememelidir 

Moskova, ıs (A.A.) - Tas ajansı bildiri -
Yor: 

Türk bakanlan serefine verilen ziyafette B. Lit
vinof asağıdaki nut.ku söylemistir: 

Moskova, 15 (A.A.) - Türkiye Hariciye vekili 
Dr. Rüttü Aras 8. Litvinof'un nutkuna aşagıdaki 
sözlerle mukabele etmiştir: 

··- Dost Türkiyenin iki kıymetli mümessiline, 
~~skova'ya seyahati birinci olmıyan Hariciye ve
kılı B. Aras'la bizi ilk defa olarak ziyaret için ara
mıza gelmiş olan Dahiliye vekili ve Parti genel 
S~kreteri B. Şiıkrü Kaya'ya ve aynı zamanda Tür
kıye B. M. Meclisinin mümessilleri Rahmi Apak 
v~ Şükrü Şenozan'a samimi bir meserretl~ hoş gel
rhnız, diyorum. 

. ~u ziyareti bilhassa herhangi 

"- Her şeyden evel bize karşı göstermiş oldu
ğunuz nazik ve çok samimi hüsnü kabulden dolayı 
gerek kendi namıma gerek arkadaşım Dahili) e 
vekili ve C. Halk partisi Genel sekreteri 8. Şükrü 
Kaya namına ve gerek bütün türk delegasyonu na
mına tetekkür etmek isterim. Dost ve komıu büyük 
memleketin her taraftaki memurları tarafından 
bizlere kartı gösterilen bu samimi muamelelere za
ten alışkın bulunuyorum. 

Pek doğru olarak işaret ettiği- J 
niz gibi bizler buraya sırf Kema
list Tül"kiyenin Sovyet Rusyaya 
kartı beslediği ali.kanın ve derin 
dostluğun tesiri altında geldik Bu 
suretle büyük memleketinizin bi
ze kartı daima göstermlt olduğu 
samimi muhabbet hislerine muka
bele ettiğimiz zannında b ılunu 

bır ış vesilesiyle yapılmamış ol
masından dolayı kıymettar bulu
yoruz. Biz bu ziyareti, münhası 
ran Tiırkiyenin Sovyet Rusyaya 
karşı olan dostlugunun ve alaka
sının bir tezah · rü ve Başvekil İs
met İnönünün B. M. Meclisinde 
Y~~~ı .. 1 beyanat arasında söyledi
gı Turk • Sovyet dostluğu iki 
memleket politikasında daimi bir 

'?111 ?1ar k kalacaktır.,, sozlerı
ın b r tey.ıidı olarak telakki edi

yoruz. 

Muhtelil fekilde doıtluklar 
. Beynelmılel munasebetlerde muh

t lıf şekilde dostluklar vardır. Harb
tan evel menfaatleri muhtelif hatta 
yekdigerine zıt bulunan iki Uç mem 

:~ket herhangi bir zamanda emperya. 
ıst ve mutecavız maksadlarını elde et 

(Sonu 5 ıncı sayfada) Dr. Ara. litvinol'la beraber 

Kremlinde kabul resmi 

Bakanlarımız 8. Kalenin 
B. Molotofla görüştüler 

T· ~oakova, 15 (A.A.) - Sovyet merkezi icra komitesi reisi Kalenin 
k urkıye d~ı ~şler bakanı Rüştü Aras ile iç itler bakanı Şükrü Kayayı 
l abul etmı tır. Türkiyenin Moskova büyük elçiıi Zekai Apaydın vekil
derehrefakat ediyordu. Bu kabulde Sovyet hariciye komiseri 8. Litvinof 

a azır bulumnuştur. 

!-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·•·• 8. Molotolun verdiği ziyafet 
ı !JUDUD HADiSELERiNi ı Moskova, 15 (A.A.) - Dün 
i !_ETKIK ŞEKLiNE DAiR t 88. Tevfik Rüıtü Aras ve Şükrü 
· i Kaya 8. Molotof tarafından kabul 

•
:.· C'OVgeflerle tt edilmiılerdir. BB. Zekai Apaydın 
~~ ve Litvinof bu kabulde hazır bu-. M k i lunmuılardır. 

ı U QVele i Mülakattan sonra, B. Molotof ,turk · l t vekilleri şerefine bir dine vermiştir. 

ı mzalandı ! Ziyafette BB. Voroşilof, Kaganoviç, 
• t Mikoyan, Valeri, Mejlauk Sudiin Po-
! Moakova, IS (A.A.) - Türki- i temkin, Stomonyakof, Budenni ve dı
ı !~ Cumhuriyeti ile Sovyetler Birli- i ğer şahsiyetlerden başka türk bakan
i ~arasında .hudud .hadise. ve ihtilaf- ! Jarına refakat eden zevat hazır bulun
i H ~ tetkik teklane daır bugün ! muştur. 
i arı •cıye Komiserliğinde bir muka· t Yemekte BB. Mo otof ve Aras nu-

ve e iın~-• 1 ·ft1 d" i -.aanu,tır. ! tuk söy emı~er ır. 

• T'" B~ mukaveleyi Türkiye namma t Müteakiben büyük Kremlin ıara-i A u kıye Büyük Elçisi B. Zekai f yında bir resepsiyon yapılmış ve resep-
t paydın ve Sovyetler Birliği namı- t siyona hükümet azası, Sovyet müesse-
• na da Hariciye Komiser muavini f satı zimamdarları, Sovyet teşekkülleri ! Stomonyakof imzalamıılardır. f ile ilim. sanat ve matbuat mümessilleri 

- - -·-·-·-·-·•·-·-·-·-·-·-·· (Sonu Sinci sayfada) 

1 

emlekı~ftrt b[ıııralli~rMie "'"'""""'~.ı .. 
olarak kalacaktır. Mili tl rimizın kcn-
dı mevcudiyetlerini, kendi serbest inki
şaflarını mUdafaa için yapmak mecbu
riyetinde kaldıkları kahramanca mit.. 
cadeleler esnasında doğmuş olan bu 
kuvvetli ve sarsılmaz dostluk, 16 sene
den beri, her sene biraz daha kuvvetle. 
nerek iki memleketin h~lk vicdanların
da ve parti zihn~tlerınde derin kökler 
salmıştır. Bu dostluğu nutkunuzda bir 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Atatürkle 
8.Ruzvelt 
arasında 

Ankara, ıs (A.A.) - Amerıka istik. 
Ialinın yıldönüınü münasebetiyle Rei. 
sicumhururnuz Atatürk ile Amerika re
isicumhuru Ruzvelt arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olu~muştur. 
Ekıelins B. Franklın D. Roozevelt 

Amerika Birleıik Hiikümetleri Reisi 
Washington 

Asıl Amerıka mılletinın bu mllli 
bayram giınü, ekselansrnıza en hararetli 
tebrik/erimle birlikte şahsi saadetleri 
ve Amerikanın refahı hakkındaki sami
mi temennilerimi arz ile bilhassa bah. 

ti yarım. 
K. ATATÜRK 

Ekselin• Kemal Atatürk 
Türkiye Reııicümhuru 

Amerika bırleşlk dev/et/erinın is. 
tik/§1 gününün yıldönümü münasebe
tiyle gönderilen guzel temennrleri havi 
çok samiııi telgrafrnız benim ve Amt
rika balkının derin takdiratınr mucib 
oldu. Gerek vatandaşlarım gerekse ken
di namıma si e teşekkürler eder ve 
şahsınrzla türk milleti hakkrnda ayni 
güzel temenniyatı arzeylerim • 

FRANKLIN D. ROOZEVELT 

Kutbu asıo mesafe rekarunu kıran A. N T. 25 tayyaresi 

Sovyet tayyarecilerinin zaferi 

tekniğin bilginin bir zaferidir 

Kutbu aşıp Amerika'ya 
giden tayyareciler 

10.200 km. katettiler 
Kutup seyahatinin tarihçesi 

17 haziran 1937 tarihinde bütün Sovyet radyo istasyonları, timdiye 
kadar eşi görülmemiş bir hava seferini takib etmek emrini aldılar: 
Moıkovadan kalkan "ANT-25" tayyarsei, ıimal kutbundan geçerek 
San Fransiskoya gidecekti. 

Sovyetler birliğinin en imall 
da bul 14 r o i t 

yonu hemen i e koyularak, mevce
Jeri harıl harıl arattırma a başla
dılar. Şimal kutbunda, sulara ka
pılarak yüzmekte olan bir buz 
parçasrnın üzerinde yerleımiı o
lan Krerkel ile üç arkadaşı bir me
teoroloji bülteni gönderdi ve 
"ANT.25., e, kutbun vahıi gökle-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Kutub tayyarecilerının Mo kov an 

Birleşik Amerikaya kadar katettıkleri 

yolu gösterir harta 

Fıkra 

Bugün 
12 

sayfa 

Kutub üstünden 
Amerika 

Savyet kanadları kutbu a arak, ve 
dunya uzun uçuş rekorunu kırarak. 

Meksıka sınırına vardılar. Pilotun söy· 
Jedıgıne gore, t yy recıler e er Jlelc 
sı ayı d .. ge me ıle e, bunun sebebi 
amerıkan topra rna ınmı ol k içia
dır 

Moskova ne k d r gurur dııy a, ve 
inkıl pçı tekmgrn ferı ıçin n kadar 
ed biyat yap a ye i dedır. Tayyare ve 
tayyareci ıkısı de yiı de yuz Savyet 
rn srdır. Bu hal, a rımızm mucizel 
rınden s ydı ımız h v cılık t kni ın
de y ·· k k bir med my t ve kı" /tür se

vıyesi iş ret eder. 

M o kova maddi v sıt ve manevı un
sur olarak. on s ne eve/ s ı i ı r 'da• 
ba /adı. Ve !fİmdı u tunden u tugu ye
m diınya aleminin [ rdcilık ve Jibera
lızm tanrıları, onun, bır kol saati bile 
yapamıyacagınr ılan edıp durmuşlardL 

Kutub aşırı Amerıka yolculu unun 
mıihım hu usiyet/erınden biri de, asla 
macera ve tesadiıf e erı olmayıp, teJr
nrk. ılım ve ıhtısasrn adım adım hazır
/ nmış, hesab edılnıış mantıkF bir ese
ri olmasıdır. 

Moskovanrn sevincine, bız türlcler. 
gonlurnıizle katılırız. Çünkü birlikte 
biribırine ınanıp b vda tık/ rı za an. 
cih n tar fr dan ber berce ink r ola

nan iki inkılab b rıbirinden kuvvet ve 
muvalf akiyet haberleri almaktan bah
tiyar olur. - Fatay 



la 
rıyor. 

• Planör, tayyareden çok tabia-
ta bağlıdır. Bundan dolayıdır 
ki o, kanadlarının ortasına bir 
insan alacak kadar kuvvetli 
ehli bir kartal gibidir. 

P anör sihirli kutudur 
motörü elektriği yok! 

Ona havanın sırnm bilenleı 1 e aklına 
Ve koluna hakim 

olanlar saatlerce 
yol yürütü.rler 

[Kamptaki arkadaşımızdan ) 

P lanör iami, insanların yerde kalmayı, yirminci asra 
yaraştırmadıklan ve göklerini bilmıyen mılletin 

vatan na tam sahih say lamıyacağı bu devirde tanındı Bu 
kadar asıl ve hı.ir milletlere has olan bütı.in varlıklarımız 

gibi havacılıgı da bıze cumhuriyet getirmiştir: kanadh ne. 
sil çalışmasının İnonunde merkezleşmiş olmasını, yalnız 

tabiatin bir imka ı veya tesadüf olarak nasıl kabul edebi
lıriz :> Burada yenı zamanlar ilmi olan uçmayı ögrenırken, 

''" .. ""'''" b ~ kla karşıla tıklan zaman kar,ıkı te-
ki d t. agabeyleri istila selıni buralarda 
dı Bıra il rde Metris tepeletı gozukuyor. 

ma dan lımıet Paşa İnonu harbının zafer
g' n Bu uk Öndere ve türk dunyasına 

nı gahb sili'hlarımı a terket· 
em şt· • Ba bakan lnönu yakında 

e lekete «İnanı.inde yetı en genç. 
a ehlikesini yo ettığini mu1deliye-

utusudur. ne 
toru. ne e tııigı vardır. Ona 

van n sırrını bil nlerle aklına ve ko. 
na ha im ohnlar ltilometrelerce yol 

urütür. bulutlar a c karrrlar. 

Fakat bu tarı 
pi norun d şt 

Unuşiıdur O 
bu ü 

fizısyen veya astro
nomun tabiat hadiselerine karşı olan 
bilgi ve emniyeti vardır ve bu kendı 
varlıgını ona emanet edecek kadar ge-
nıştir. O motor olan ta yare d 
ha fazla tab' e baglıd f. Bundan dola
yıd r kı o kanadlar n n ortasına bir 

san alacak ada kuvvetli ehli bir 
kart 1 gıhıdir. 

Planör basıt fakat saglam ve usta 
lıklı bir inşadır· biribirine müsavi ıki 
b yuk kanad bu ıkı kanadın ortasında 
on tarafında rahat oturabilecek bir 
koltuk. Çok saglam bir gövde ve bu 
gövdenin nthayetinde kuyruk tak mı ... 
Kanadlarının ucunda yan muvazeneyi 
temin eden kanadcıklar, kuyruk takı
mında irtifa ve istıkamet ditmenı .•. 
Bunu okuyan ve tayyareyi bilenler 
- Hep yani ş, diyecekler. Bu anlat. 

tıklarınız pllnörd degil tayyarede 

vardır. 

Bi de aksını ıddıa edecek degilız. 
Çunku bu soyled lderımizle plano e-

kı kumanda tertibatı tayyarede aynen 

vardır Ti.ırk Hava Kurumunun yeti

sen her pl norcuyu memleketin h va 

mudafaa kadrosunda bırer işe yarar 

bu birlik 

ah der. 

Ankaraıla bir 
öğretmen lrii
çük bir model 
planörü tetkiJr 

ediyor 

Yazan: • 
Cemal Kutay 
B utun bu tayyareye benzeme va-

sıflarına rağmen planör. bityu
cek bir oyuncak otomobilı kadar ucuz
dur. Ve hemen hemen onu kuran bu 
maddeler memleket ıçınde yapılmak. 

tadır 

lnönu meydanın dolduran 60 ku
sur planör, hele tayyareden bakılınca, 
ınsana büyük bir hava istasyonuna gi
rilmiş hissini veriyor. Ben de planö. 
rün bir tayyareden hiç de küçük olmı
yan buyitklUgiıne bakarak onun fiatı 

soruldu u zaman. kıymetinın on misti

nı sö ledım. Güldüler· 

A ı yukarı 100 !ıraya dediler. 

- Fakat bunun c'nde 100 liralık 
kest var! 

Havacılar, havacılıgın azametini 
a 1 trnak ıçın bu ha ret hi ı den de fay
da a ma n yolunu buldular: 

Hav cılığa aid vasıtalarda kul
lanılan eşya bile göze olduğundan bü
yük gö ükiır. 

Planör türlü tı.irliıdür. Başlangıç 

planoru, tekimı.il planorti. yelken uçuş 
planörü, akrobasi planörü, rekor pli. 
nörı.i ve !Yı!ire ... 

Fakat havacılar kendi aralarında 

daha ba ka tiırlü konuşuyorlar: 
Bugiın Ş. 5 havalanacak mı?:. 

Siz ne demek istiyorlar gibi yüz
lerine bakarken, bu suale muhatab o
lan digerı ufka veya havaya bakarak 
cevab verdi : 

Statik cereyan var. Uçar ... " 
Şu şifre numarası gibi olan Ş. 5. 

yel n akrobasi planörü demektir. Sta
tık cereyana gelince: onun İnönü sırtla
rında bır tepenin yamacında olup öbü
ründe bulunmayan ne acaip ve yazı ile 
anlatılması güç olan bir rüzgir oyunu 
oldugunu, bir planörü ancak havada, 
kuçük bir kagıd parçası gibi yükseltti
gini görmekle anlıyabilirsıniz. İşte 1-
nonü sırtlarında hiç eksik olmayan bu 
rüzgar, bir planörcümüzü 18 küsur saat 
havada bırakarak bize dünya dördüncü
lugiıniı kazandırdı. 

Planörun ucuzluğu kadar mühim bir 
vasfı da memleket içinde yapılmasıdır. 
Turk gençliğine uçmak kudretini ver
meyı, b'r yaşama şartı olarak progra
mına alan Hava kurumu, bu şartın, an
cak milli vasıtalarla gerçekleşeceğini 
diışiınmüş ve evveli Kayseri fabrika
sında tecrübeler yaptırmış, sonra ken
disi Ankarada atölyeler kurmu9 ve İl-

6-16-
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Atletizm birincilikleri 

Maraton koşusu 
heyecanla geçti 

G çen cumartesi güniı başlayan ve 
pazar gıinu devam eden bölge atletizm 
birıncılikleri çarşamba günü yapılan 
maraton ko ulariyle sona ermiştir. 

Teknik netıceler şudur: 

100 metre 
Bir'ncı, İhsan (Muhafız gücü) 

11 4. ikinci, Sami (Demır spor) 12.1: 
ı.içuncıi. Şevki (Ankara gücü) 12.2. 

200 metre 
Birincı. İhsan (M. G.) 23.7; ikinci, 

Hasan (A. G.) 24.1; üçüncü Şevki (A. 
G.) 24.2. 

400 metre 
Bırı cı Galıb (D. S.) 54.1; ikinci, 

Şevki (A. G.) 5 .8: üçüncü Refik (D. 
S.) 61.l 

800 metre 
Birinci, Galib (D. S.) 2.05.7; ikın

ci, Fikret (A. G.) 2.09.5; üçüncü, Mit. 
hat (A. G.) 2.13.6. 

1500 metre 
Birinci, Mithat (A. G.) 4.38, ikinci 

Adnan (D. ·s.) 4.45; üçüncü,, fikret 
(A. G.) 4.50.8. 

5000 metre 
Birinci, Şevki (A. G.) 18.02.7; ikin

ci Ali (A. G.) 18.26.2, üçüncü, Khım 
(A.G.) 18.41.3 

10000 metre 
Birinci, Şevki (A. G.) 18.18.4, ikin. 

cı, Ali (A. G.) 38.29.4; üçiıncü, Kazım 
(A. G.) 39.25. 

110 manialı 

Birinci Halim (A. O.) 20,1; İkinci 
Refik (D. S.) 20.5: üçüncü İsmail (A. 

G.) 20.6: 

400 manialı 
Birinci Refik (D.S.) 1,08; İkinci 

Fıkrft (A. G.) 1.08,4; üçı.incü Hiısey n 
(A.G.) 1,11,31 

Gülle atma 
Bjrınci İsrnaıl ( A.G.) 11,46; İkin

cı salahattin (Çankaya) 10 38; ti uncu 
Nuri (Muhafız gücü) 10 29; 

Diık atma 
Birınci Salahattin (Çankaya) 33; 

İkıinci Hasan (A. G.) 27,15; Oçiıncı.i 
İsmail (A.G ) 26 63: 

Cirid atma 
Birinci Sal·hattin (Çankaya) 43,66· 

ikinci Suad (Gençler bırliği) 42,60; 
üçüncü Mehmed (A. O.) 42,34; 

Yükıek atlama 
Bırinci Cezmı (A.0.) 1,70; ıkinci 

İsmail (A. G.) 1,55; üçiıncı.i Galib (D. 
S.) Rahim (Gençler birligi) 1 50; 

T ekadım atlama 
Birinci Sami (D. S.) 5,92; ikınc' 

İbrahim (A. G.) 5,91: tiçuncü Rahim 
(Gençler birligi) 5,50: • 

Oçadım atlama 
Birinci Şevki (A. G.) 12,15; ikin-

ci İbrahim (A. G.) 11,99; uçı.incü Cez
mi ( A. O.) 11,94: 

tanbu da planör yapmak uzere te ek 
kül eden bir türk müessesesine sıparış 
ler vermıştir. 

Sonra Tı.irkkuşuna giren gençlere, 
uçmak ögretilirken. kendilerini uçurta 
cak olan vasıtaların yapılışı da ögrettl
mektedir. lnöniınde, uçma saatlerinın 

dışında koca meydanı dolduran genç 
ler, ellerinde destere, keser ve rende 
bir usta marangoz kudreityle bozular 
planörlere havalanmak kudretini verı· 

yarlar. Hatta bu ısi bir endüstri hfıli
ne koymuşlar; bir adanalı genç var ki. 
siyah ve kırmızı boyayı birlşetirip kah· 
verengi renk elde ederek plinörlenn 
gövdelerini, sen bozulmasın dıye. bu 
renge boyadı. 

Modelcilik ve planörcüluk.. Biribı· 
rine muvazi giden bu ıki çalışma t } 
yare endüstrimize uçmayı bıldıgi k • 
dar uçurtacak vasıtayı da yapmasınr b -
len unsur yetiştırmektedir. lnonu g ç 
ıeri ara ında tayyare miıhendisi olmaya 
karar verenlerin sayısını ögrendıkte 
sonra gözlerimiz, kudsileşen Karabiık 
bacalarını hemen arıyor. 

Maraton kof USU 

Bölgemizde ilk 
lometre iızerinde yapılan bu 
beş cltlet iştirak etti ve dordı.i 
bakayı muvaffakıyetle bitirdi. 

Yarışa stadyom içinden 
ve Akköprü yoliyle çiftliğin aşağı 
lu üzerinde gidip gelme suretiyle 
tirildi. 

Koşu baştan nihayete k dar 
canla geçti. İlk beş bin metre 
on hın metre 41.17 tutmuştur. 

Müsabıklar 13 üncü kilo 
kadar beraber gitmişler ondan it 
iki grupa ayrılmışlardır. 

Birınci grup, Şevki, Alı, Selldl 
kinci grup, Hüseyin ve İbralı' 

müteşekkildı. Yirminci kilome 
gruplar yavaş yavaş yekdigerindell 
rılmaga başlamışlardır. Demir S 
dan İbrahim diğerleriyle arası ço~ 
çık kaldığından bu kilometrede 
bakayı terketti. 

Ankarıada ilk defa yapılan bu 
şuda gençlerimizin aldığı dere 
çok güzeldir, neticeler: 

Birinci, Şevki (A. G.) bir saat 
dakika 4 saniye; i:kinci, Ali (A. 
bit' saat 40 dakika; üçüncü Hasan 
G.) bir saat 49 dakika; dördüne.O, 
lim (A. G.) bir saat 50 dakika. 

Haber ald ğımıza göre musa 
larda kazananların mükafatları 
müzdeki haftalarda yapılacak 
mu bakalarında dağıtılacaktır. 

KARi\DENl 
HAVUZUND 

Su sporlar 
müsabaka 

Bozk r ort 

lar yle nk ralılara 

e lence yeri ol n Orman 

yaz ene gecen sc eterdeki 

toplamaktadır Bilhassa Karadenı 

vuzu hemen her giın plaj hasretle 

gidermege ç.ah nlarla dolmaktad 

Geçen ne! rde bu ha uzda 

sporlar na aid müsabakalar da y 
makta di. İlk önce bu harekete 
rnız önayak olmu ve yarı ar tertı 
mi ti. Sonra Ankara spor bölge 
bir heyetı işı ele alarak bu da 
şen gençlen su sporlarının Tür 
birin iliklerine kadar götürmuştü. 

M mnuniyetle haber ald ·ımı a 
re, bir müddettenberi açık bul 
Ankara bölgesi su sporlar a anlı 
çalışkan ve iyi bir idareci 
olan Necdet getirılmiştir. 

Yeni ajan ilk iş olmak ü ere 
temmuz pazar günü için Karadenıı 
vuzunda bir te vik müsabakası 
lamı tır. Saat 14 de başhyacak nı 
bakal ra aıd programı gösteren aJ 
gın teblı i şudur: 

T. S. K. Ankara Bölge ı Su S 
l rı aıanlığından: 

18 temmuz pazar gunü sa t 14 

itibaren Karadeniz havuzunda rne 
mın ılk teşvik müsabakası yap 
tır. 

Bu müsabakalar serbest olup 
zamı muhafaza etmek şartiyle, h 
girebilir. 

Müsabaka programı şudur: 
1 - 100 metre serbest (Ba 

rasında) 

2 - 50 metre serbest s r ita 
lar arasında) 

3 - 50 metre serbest (Ba an 
rasında) 

4 - 200 metre kurba 
lar ında) 

5 - Atlamalar: 
A Öne adi balıklama 

B - " 
C - Gerıye bir percnd 
6 - 4 100 bayrak yarı ı 
Hakemler· ayrıca ilan edı 
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Mesafe rekoru büyük farkla kırıldı 

ta 
tb aşıp Amerikaya giden 
yar ciler rekoru kırdılar 

Kutub seyahatinin tarihçesi 
motörlü olan cANT-25> i methediyor

du. 
(Ba~ı 1. incı sayfada) 

rinde rehberlik etmeye hazırlan
dı. 

Bundan da anlaşılacagı üzere, Şmi
dın rei 1i nde kutba giden sefer heye
ti, hava yollarının fethı için yapılan 
yarı ta kendi ine düşen rolü oynu} or
du. 

Ş ph siz, gunün birinde insanların 
kut u a rak ıki kıt yı biribirine bagla
m ı tecrube edeceklerini herkes diışiı· 
nüyordu. Fakat Sovyet tayyarecileri • 
in y pacakları sefer gizli tutuldu ve 

dünya bu .ciıretkarane uçuşu. ancak tay
ya ecı nn hareketinden sonra öğren· 
dı. 

1936 daki büyük uçuş 
S n Fransiskoy gitmekte olan tay-

arccı er Çkalof, Baydukof ve Belia· 
kof'tu. Bunlar 1936 da kutub mmtaka· 
l.ırı uzerinden uçmuşlar, Mos'kovadan 
kal ıp B rentz denizi, Fransuva J ozcf 
ra ı 'e Ce iuskın bumu uzerinden 

g çer k K mç tka da Petro Povlov:.k'a 
v rmak suretiyle 9.374 kilometrelik bir 
me afc tetmişlerdi. 

Yeni sclere hazırlık 
Bu scfe d n dondiıkten sonra, bi

nbırınden hiç ayr lmıyan bu üç arka· 
d k a rak Amerikaya gitmegi 
du unduler. ~ o kova _ Petro Pavlovsk 
s 

retlmızi ve bılgımizi gos
kal emen n ıyıli ı de bu 
el ı o u. Run n u e ne 

re didler yem re arlar yapmak 
içın muracaata b ş adilar. Biz onla
r · 1 kir iyı bir der verdiğimiz 

memnunuz. Fakat ilerde yapı. 
uçuşlarda da hatırdan çıkanl
ı ızı istiyoruz. Kııtub uçuşla· 

nnrla da degerli bir ıccrube sahibi. 
Y • Kutub üzerinden uçmak istiyo
ruz. 1 ... yyarc hazır. Müret.ebat da 
bız, bıribirlerınden ayrı/mıyan ıiç 

arkada olacağız.> 

Şmidt sefer heyetinin yardımı 
Tayyareciler bu mektubla kazanma· 

ga haklı oldukları bir şerefi ellerin. 
den kaptırmamak istiyorbrdı. Fakat 
sovyet huıtümeti Moskova • Şimal 
Kutbu • San Fransi ko hattı üzerine 
bir t<ıyyarc çıkarma~ı hcnuz dü ünmi. 
yordu. 

Profesör Otto Şrnid kutba bir se· 
fer h yeti ~ôturmege hazırlanıyordu. 
Bovlece, dunyanın kulahı» nın üzeri
ne irk ç adam yerleştirmek mümkün 
olacaktı. Kutub havza rnın ortasına 
yeri cir 1 cek bir radyo istasyonu 
Mo kov d n gelecek bir tayyarenin pi. 
lotuna K n da veya Ala ka'nın ilk rad· 
yo i tasyonları civarına kadar yol gos· 
terebilirdı 

Tayyareciler Kremlinde 
Kutbun buzları üzerinde cUPOL> 

radyo ısta yonu telsiz telgrafçı Kren
kel tarafrndm işletilmeğe başlanılınca, 
tayyar cilerin de kutbu a ıp Amerika
ya gitme projeleri, gerçekleşmesi müın· 
kun bır tiale girdi. 

25 haziranda üç tayyareci Kremlin 
sarayında topl nmıs olan hukümet a. 
zat • arı onune çağırrld lar ~ e Stalin, ya· 
Pılınası duşiınulen sefer hakkında bazı 
izah t aldı. D a once Amerika ile 
Sovyetler Birli ıni biri rıne baglama· 
~ tec; be etti i iç"n Amerıkayı iyi 

bılen bır ra ib, Levanevski de orada 
idi. «ANT .25> tayyaresinin bir ınake· 
t" . 1 0 nunde Çakalof ve Levanevski plan· 
larını izah ettiler. Lcvanevski seferin 
dört nıotorlü bir tayyare ile yapılma
tıını teklif ediyordu. Çkalof ise, tek 

Hava kuvvetleri şefı Alksnis, Çka-
lof'un projesini tercih ederek münaka

Ş3lara son verdi. 

idare makinesi şubesi 
Bilgi akademisi, astronomi enstitü. 

sü ve devletin biııtın şubeleri. hulyala
rını tahakkuk ettirmege uğraşan üç 
tayyarecinin işini kolayla tırmak için 
seferber oldular. Tayyareciler Şçokovs 
tayyare meydanının yakınında bulu
nan bir eve yerleştiler. Yanlarında bu. 
lunan bir doktor ôa tayyarecilerin ta
kib etmeleri gereken rejime nezaret 
edi} ordu. Tayyareciler ailelerini. ço
cuklarınr, her şeyi unutmuslar. yapa. 
cakları uçuştan başka bir şey diişün
miyorlardı. 7 haziranda Rodolf a<l sı
n n radyo istasyonu tayyarecilere yol 
göstermeğe hazırlanıyordu. işlerin yo. 
lunda gittiğini gören pilotlar, bir gün 
izin alarak ailelerinin yanına gittiler. 

T ayyaredehi taclilôt 
Tayyarenin motöriı muayene edil

mişti. Tayyarecilerin oturacakları kıs
mı hususi bir şofaj tesisatı ısıtıyordu. 
Moskovadan kauçuk b:r sandal, yiye
cek içecek, cadırl1r ve daha bir sürü 
eşya gönderildi. Çkalof bunlar arasına 
beş kilo da tuz 1 onulmasını emretti. 
Fakat bunun ne için kullanılacagını 
kimse bilmiyordu. Bununla bera er 
kimse de onun bu arzusuna kar ı gel

me i düşünmedi. 

1 20 haziran tarihli h va raporları, 
76 t ıl derecesine k.ıd r havanın mı a. 
id oldu -unu gösteriyorlardı. Çkalof 
fırsattan istif de etme •i kararla tırdı 
ve 18 haziran sa ı saat be te, ne-
in ilk ışıkları ortalıgı avdınl tm a 

ba larken cANT-25> muzaffer ne gö

ke } iıkseldi. 

Amerika yolundn 
19 haziran sarohı kut btan gelen 

bir telsizde, istasyonun tayyarenin u· 
cusunu durmadan takib ettigini b.ldi
riyordu: <ANT-25> tayyaresi colü 
mıntak.,lan dan geçerken. tayyarenin 
k a dalgalı radyo cihaziyle muvasala
yı temin etmek imkansızlaşmıştı. Sa
bahleyin motörün sesi duyulmuştu. 
Hava bulutlu olduğu için kutubtakiler 
tayyareyi göremiyorlardı. Tayyareciler 
bulutların üzerinde havanın çok güzel 
olduğunu bildiriyorlardı. 

Saat 21 i 40 geçe tayyareciler Mac· 

kensie ve Liard ırmaklarının birleşti. 

ği noktada bulunan Mackensie kalesi. 

nin üstünden uçtu: böylece, bir uçuşta 
t yyareciler Rusyayı Amerika kıtası

na bağlamış oluyorlardı. 

Ogün şafak doğarken bütün Ameri
kayı, seferin tafsilatını veren telgraflar 
kapladı. San Fransisko'da halk gazete

lerin husu i tabılannı kapışıyor, halk 

yılmaz tayyarecileri alkıslamak için ha· 
va meydanına akın ediyordu. 

Fakat saat 16,25 de Çkalof, Vauku· 
ser'de yere inmcgi kararlas.tırdı . Riva

yet fena idi ve tayyareci, artık muhak

kak olan bir muvaffakiyeti tehlikeye 
sokmak istemiyordu. Moskova • şimal 

kutbu • şimal Amerikası hava seferi mu· 

vaffakiyetle başarılmış, fakat Kodos ve 
Rossi'nin rekoru kırılmamıştı. 

Kodos ve Rossi rekorl.A 
Filhakika tayyareciler Rusyayı Ame

rikaya bağlamakla beraber, Moskova ile 

Sanfransisko arasındaki mesafe 9.600 

kilometre olduğuna göre, fransız tayya

recileri Kodos ve Rossi'nin 1933 de kur· 
dukları rekoru da kırmış olacaklardı. 

Fransız tayyarecilerinin bu rekoru ne 
gibi ~artlar altında başardıklarını kısa

ca hatırlatalım: 

Rekor kırıldı 

10.200 
Kilometre .lJol 
~ atettıier 

San Diego. 15 (A.A.) - İlk he. 
saplara göre, Sovyet tayyarecılerı 
10.200 ki ometre mesafe katetmiş
lerdir. Bugüne kadarki cihan reko· 

ru 9.104 kilometre idi. 
Kontrol aletlerinin tetkikinden 

sonra bu yeni dünya rekorunun 
resmen tescili için Beynelmilel ha
vacılık federasyonuna müracaat e

dilecektir. 
Tayyareci Gromof'un 

söyledikleri 
San Fransisko, 15 (A.A.) 

Sovyet tayyarecisi Gromof Havas 
ajansı muhabirine demiştir ki: 

- Roşöz dağları üzerinde 5480 
metre irtifaa kadar yükselmek 
mecburiyetinde kaldık. Ve o zaman 
oksijen kullandık. Seyahatimizin 
en müşkiı! safhası Moskovadan ha· 
reket ederken tayyare meydanın

dan kalkışımız oldu. Hava anma
dan evel 1900 metre yerde yürüme· 
ye mecbur olduk. Rodolf adasından 
ve kutubtan uçarken tayyarenin 
kanadlarını buz tabakası kapladı. 
Bu buz tabakasını hususi bir aletle 
miıtemadıyen kazıdık. 

İlerde ne yapac klarına da;r 
sorulan suale de Gromof, "Şimdi
lık uyumaya muht cevabını 

vermiş ve demi tır kı: 
- Tayyaremiz fevkalade iyi ışle

dı. Eger seyahatimizın bidayetın· 

de muthış kasırg lara karşı müca
dele etmek mecbur y tınde kalma· 
sa} dık, çok daha i enlere, Mcksi
kaya kadar gidebilecektik. Fakat 
bu kasırgalar yu unden dehşetli 

surette benzın s .. rfettik. Benzini· 
mizin süratle azaldıgını gördugüm 
vakit biran için heyecana kapıl
dıın. Bereket versin kasırga pek o 
kadar fa la surmedi. Ve nıhayet 
makincmizd n çok emindik. Ve se
yahatimizi arızasız bitirecegimize 
kani idik.,. 

M oskovad a sevin~ 
Moskova, 15 (A.A.) - Gromof 

tayyaresinin muvaffakiyeti ahali
nin meserertli nümayişlerine sebe
biyet vermiştir. Tayyareci mahfil
ler bu suretle Sovyet Rusya ve Bir
leşik Amerika yolunun kati suret
te açılmış olduğu kanaatindedir 

Kodos 1896 da Aisne'de fviers ka • 
sabasında doğmuştu . Gönüllü olarak 
i tirak ettığı hüvük harbı başından so • 
nuııa kadar yaptıktan sonra 1928 de 

. ~ 

6afe rekorunu kırmı tı. 

Oran'da 1901 de doğmuş olan Ros
si ise, Le Brix ile beraber Uzak Şarka 
giderken fırtınalı bir gecede kazaya uğ
radı. Rossi paraşütle atlıyarak kurtul
du. Bundan sonra Rossi, Bussutro ile 
beraber Kost ve Kodos'un rekorunu 

kırdı. 

İşte bu iki tayyareci, 500 beygirlik 
tek nıotörlü ve tek satıhlı bir tayyare 

ile s a·ustos 1933 de Nevyorktan ha -
reket ederek 7 ağu t s 1933 de Şamın 
oo kilometre cenubunda bulunan Ra -
yak'da yere indiler. Tayyareciler bu u
çu la ingiliz tayyarecileri O. R. Gayford 
ve Nikolets'in rekorunu kırmış oluyor • 

lardı. 

Sovyet tayyarecilerinin yeni uçuşu 
Fakat, kutub tarikiyle Sovyetler Bir

liği - Amerika eferi Sovyet tayyarecili· 
ğini tatmin etmemiş olmalı ki, üç Sov
yet tayyarecisi, gene kutub tarikiyle 
Amerikaya varmak için Moskovadan yo· 
la çıktılar. 

DD 

(Q) fri1C~ Yon 
Balonla kutbu geçme 

istiyen kahramanlar 
Bundan kırk yıl evel İsveçli S. A. 

Andree yanında N. Strindberg ve K. 
Frankel olduğu halde 4.800 metre mi
kabmda "Oermen'' (Kartal) adındaki 

büyük balona binerek şimal kutbunu • 
geçmek teşebbüsünde bulundu. 

Uçurulan iki güvercinden biri, bir 
fok balığı avcısı tarafından vurulduk
tan s:mra, diğeri, balonun hareketinden 
36 saat sonra kısa bir haber getirmiş, 
balondan atılan son iıç torba l 142 gün 
sanra bulunmuş ve bir daha balonların 
ufak bir izine rastlanılmamıştı. 

Bu teşebbüsun iızerinden 33 yıl geç
tikten sonra, 6 agustos 1930 da "Brat
vag" adında norveç vapurunda bulunan 
fok bahgı avcıları Svalbord adalar grıı· 
punun c:arkındaki Vitö adasında balon 
ve baloncuların enkazını buldular. Bu 
münasebetle ele geçirilmiş olan hatıra 
defterinden bu seferin ne tarzda ecre· 
yan ettiği de anlaşılmıştır. 

Balon hareket ettikten sonra dör
diıncü gün, 65 saat üren bir yolculuk
tan sonra 14 temmuzda ''Oermcn" de 
yere inmiştir. Yere indikten bir hafta 
sonra kızaklarla cenub istikametinde 
hareket edilmiş, fakat, S ilk teşrinde 
Vitö adasına varılabilmiştir. 

Bu yolculuk esnasında ilk önce 

• 
1 

Bunlar Gromof, Yomaşef ve Dani
lin'di. Mürettebatın şefi olan Gromof 
havacılık hayatına 1917 de lıaşlıyarak 

iç barba pliot olarak iştirak etmiş, 1924 
de tecrübeli pilot derecesini almış, 1925 
de büyük Moskova - Pekin seyahatine 
iştirak etmiş, 1929 da da Avrupada bü
yük uçu lar yaptıktan sonra 934 de ka
palı daire iizerinde dunya mes re reko
runu kırarak "Sovyetler Birli i kahra· 
marn'' unvanım ve Lenin nı anını almış

tı. 

Hararetli bir sporcu, avcı, ressam 
ve hcykdtraş olan bu tayyarecinin ida
resinde bulunan tayyare, Çkalof ve ar
kadaşlarının tayyaresinin aynıdır. An -
cak tayyare cifte kumandalıdır ve da -
hili tertibatı saye inde daha hafiftir. 
Daha rahat ve geni olan kamarası da • 
ha iyi ısıtılmıstır. 

Kaza ihtimallerine karşı 
Bu tayyarede, kaza ihtim ileri de 

düşiıniılerek hususi tertibat alınmıştı. 

Tayyarecilerin yanında, Çkalofunkine 
nazaran uç misli daha fazla ve 24 saat 
yetecek kadar mayi halinde oksijen ve 
mecburi bir iniş halinde liızumlu her-
eyden başka bir buçuk ay yetecek ka

dar yiyecek bulunuyordu. 

Muvallakiyet! 
Gromof ve arkadaşları 13 haziran 

Strındberg olmuş ve arkadaşları tara
fından gömülmuş, giydiklerı elbise er 
kifayet etmediginden Andree ile 
Frankel her ikisi birden donmuştur. 

Bu üç adamın o günlerdeki teşeb

büsleri. hatıralarının ihyasına deger biı
yük bir soğuk kanlılığı ifade etmekte
dir. 

Andree kendini tesadiıfe terketmek 
mecbuı iyetinde kalacağını sanmıyor

du. Fevkalade mükemmel bir çin ipe· 
ginden yapılmış olan balonunun, 30 
gün havada kalabılecegini ve onu iste
digi gibi idare edecegini üınid ediyor
du. Balonu, yere sarkıtılan bir ip ve 
balonda açılan bir yelkenle idare etme
gi dü ümiyordu. Sefere çıkmadan eve) 
yaptıgı tecrübelerde. rüzgar istikame
tinden 30 ila 40 derece yana sapmaga 
muvaffak olmuştu. 

Andree, keşfetmiş oldugu usulu 
tatbik etmeğe vakit bulamadı: çünkü, 

• daha hareket ederken, yere saldıgı ha-
latın üçte ikisi bir kaza neticesinde 
kopmuş ve balon da derhal 600 metre 
yüksekte serseri bir uçuş yapmaga baş

lamıştı Uçu un sonlarına clogru halat

tan istifade etme· e ka kıştıgı zaman. 

artık çok geç kalmı tı 

tarihinde kutbu muvafafkiyetlc geçuk
ten sonra Amerika topraklarına vaı ınış· 
lar, San Fransisko hizasına geldikleri 
h?.lde yere inmiyerek yollarına devam 
etmi!l.ler ve en nih yet gene Amerıkn 
topraklarında kuçuk bir k ba ol n 
Saint-Jacinthoda yere inmişlerdir. T:ıy· 
yareci er, Meksikaya kadar gıtme nı· 

yetın e oldukları halde, sırf A ı ika 
topraklarında yere inmiş olm k içın bu 
kiıçük şeh'rde seyahatlerini bitirdikle
rini Sovyet işguderine telgrafla bıldir
mişlerdır. Tayyarecilerin seyahatlerı

nin son kısmı oldukça güç geçmiştir; 
bunlar Saint-jacintho'ya dogru ilerle
meden önce, tayyarenin inebileceği bir 
yeri 2,5 saat müddetle boş yere ara tır· 
mışlardır. 

Bu son uçuşun neticesi şudur: ku
tub yoluyle Moskova • Amerika uçu u 
başarıldıktan başka, Sovyet tayyareci
leri Kodos ve Rossinin de rekorunu kır
mış oluyorlar. 

İki genç aranıyor 
Bir İstanbul gazetesinin Ankara ı 

tihbaratrnda çalışmak üzere ikı gence 
ibtiyaç vardır. Gazeteciliğe hevesli o
lanların Ulus ilan memurlu una A. B. 

işaretli mektupla adreslerini bildırme
leri. 




