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Bayındırlık Bakanımız İsveçte Sınır
uihayet veren pakt
fabrikaları ziyaret ediyor Tahranda imzalandı
Stokholm 18 A A.) - İsveç ajansı bil~i!iyor: T~rkiye .. ~ayı~·
B k
'8 A)i Çetinkayanın lsveçe gelrtı dola~ısıyl~, butun .hu"k 1 a anı ·1 .
makaleler neırederek bu zıyaretm ehemıyeyu
aveç gazete erı uzun
tini tebarüz ettirmektedirler.
Gazeteler bu ziyaretin Türkiye
ile İsveç arasında, bilhassa ticaret
ve endüstri sahalarında, gittikçe
f azlalaımakta olan münasebetlerde mühim bir merhale tetkil eylediğini kaydeylemektedir.

dırlık

Türkiye bayındırlık bakanının İs..
veç'i ziyareti, bakanlığın bilhassa elektirkasyon ve münakalat sahalarında.
programında mevcud büyük bayındır
lık işleri ile alakadar olarak tetkik ve
haber alma mahiyetlerini haiz bulun.
maktadır. B. Ali Çetinkaya, lsveç'dc
bir hafta sürecek olan bu seyahatinde
elektrik makineleri yapan büyük "asca''
fabrikalarını, lokomotif, türbin ve saire
imal eden ''Nydquvist and holm,, fabrikalarını, Gothenburg limanını ve muhtemel olarak Bofros'daki harb levazımı
fabrikalarını ge~e<:ektir.

Bayındırllk B~lcnnımız 8. Ali Çctinkaya

B. Ali Çetinkayaya bu seyahatinde
refikası kızı v: hususi sekreterı ile muh
telif sahalarda bir kaç mlitehas-ııs refa.
kat etmektedir.

Kemal Onal
Yeni bir demiryolunun, hatta
yapılı§ devresinde, muhitinde yarattığı refahı; yakından görmeğe

vaktiniz olmayıp da kısa bir temas~ fırsat bulmuşsanız, halkta~. v~

z~h bir üslub içinde dinleyebıl_ırsı
nız. Köylü, bu yeni it kuvvetıyl~,
Yıllardanberi üreyen borçlarını oderniı, evini barkrnı onarmıttır.
Artık aile ziraatine yetecek kadar
hayvanı vardır. Tasarruf paraar
mahiyetinde de, kırlarda koyunla·
rı otlatmaktadır.

Kasabalara gelince yakın köylerin borçlarını ödemeleri ve alım
kabiliyetlerini arttırmaları paz~rı
hareketlendirmittir. Demiryolu ın
faatının ikinci ve üçüncü derce:
deki itleri, muhitteki bir çok mu·
teıebbislerde ufak birer servet ~a:
ratmışhr. Demirci ve arabacı gıbı
birçok küçük sanat aahibleri de ol·
dukça iyi kazananlar arasında·
dır.

. Bu refah hareketini, büyük ~a~

rıka kurulan muhitlerde de goru·

rüz. Yakininde fabrika yapılan ıe
hirler halkı, topluca büyük bir lutfa kavuıtuklarmı, size her fırsat
la, neşe içinde tekrar eder dururlar. Henüz inıa devresinde ik~~·
fabrikanın istihsal kabiliyetınr,
kullanacağı işçi sayısını, sarf edeceği ham maddeleri, hatta memur
kadrosunu sıhhate yakın bir dere·
cede halktan öğrenebilirsiniz. Bu
Yakın alaka·' bize ' yeni İ&~ müesse·
..
sesinin muhitine yapacağı t~~ı~ı
halkın çok önceden iyice ölçtugu·
nü ~öaterir. lılemeğe baı!ayan
fabrıkalarm muhitleri ise, bır ku·
rulut hızı içindedir. Kasabadaki
evler ve mağazalar artık darla§·
rnıthr. Bir yandan fabrika; yak~
nında bahçeli evlerile modern bır
mahalle kurar, bir yandan da halk
bu Örneklere uygun yeni yapılarl~
k~a:'~ayı geniıletir. lnsa?ları~ ~ı
Yınışıyle evlerin döfenitı eskısın·
den
.. . çok farklıdır, aea ve renk de·
K•tmiştir.

(Sc>rıu 4

üncü sayfsds)

imzalanacaktır.

Dün Karadeniz Havuzunda Su Sporları Ajanlığı tarafından tertib edilen
yüzme ve atlama müsabakaları yapılmııtır. Müsabakalara aid tafsilatı be.
ıinci sayfamızda bulacaksınız. Yukardaki resimlerde atlamalar esnaauul•
alınan bir enstantaneyi ve lastik bir §İlle üzerinde rahat rahat serinliyeıe
bir Bayanı ve sular içinde arka Üstü yüzen bir müsabıkı görüyorsunuz

}aponJJa Çin'e
ültimatom verdi
Japonya Çine bir ültimatom vermiş
ve bazı taleblerde bulunmuştur. Otuz
bin japon askeri Çine gitmek üzere
yolda bulunmaktadır. Tafsilat 3 üncil
sayfamızdadır.

istanbuldaki güreş

Gi.inclelik

İş refahı

Tahran, 18 (A.A.) - Pars ajansı
bildiriyor:
İran hariciye veziri B. Saınyi ve Irak hariciye veziri B. Naci Elasil bu
sabah saat 11 de iki memleket arasında
bir dostluk muahedesi hnzalamıtlardır.
Bu muahede, 1913 htanbut proto.
kolları ile 1914 hudud tahdidi komis.
yonu zabıtlarını muteber tanımakta ve
bu suretle iki memleket arasındaki sı·
nır anlaşmazlıklarına nihayet vermekte..
dir. Şattülarap, bilcümle memleketler
ticaret gemileri ile han ve Irak hU..
lcümetleri harb gemilerine seyyanen
açık bulunacaktır. Scyriscfaine yarayan
su yolunun idaresi ve islahı ile bu husustaki maddi mükellefiyetler hakkın·
da ileride başkaca bir mukavelename

Müliyim amerika
boğasını tuşla

Atlantikte muntazam
hava seferleri kuruldu
ilk iki ticaret tayyaresi Atlantiki
karşılıklı muvaffakiyetle geçtiler

yendi

Ustası eski dünya f&mpİyonu Zibiıko ile memlelı:etimize gelerek pehlivanlarımız.
la güreıler yapan amerikalı Komar'ın Mülayim ile son müsabakası hayli dedik_odulara yol açmııtı. Ortada bir de "kemer"' meselesi vardı. Amerikalının
~elınde taııdığı kemeri Mülayimin haklı olarak alıp almadığı nıünakaıa edi-

layordu.
Nihayet kemer Haber gazetesi spor muharririne verilmit v~ ıki pehlivanın bu pazar tututmalan kararlaımıfb. Dün bu müsabaka Talu1m stadyomunda bin·
lerce meraklınrn önünde yapılmıı ve Mülayim pehlivan. 32 dakikada hasmı
nın omuzlarmı yere getirerek itiraza mahal bırakrnıyacak tekilde yenmiıtir.
Bu güreıe dair tanınnut spor muharrirlerinden ye müsabakanın hakemlerinden
arkadqımız 8. Etref Şefik'in telefonla verdiği yazı ıudur:

GÜREŞ

NASIL YAPILDJ

İstanbul, 18 (Telefonla) - Nihayet Mülayim pehlivan Amerika
boğasının kemerini dünkü güreşte itiraz edilemiyecek şekilde kazan-

Amerikan ticaret tayyaresi Clipper Okyonos

seferi

ıçın

hareket

ederk&

İngiliz Coledonia tayyaresiyle Clipper amerikan tayyaresinin kar

olarak Avrupa ve Amerikadan hareket edip iki kıtayı biribirine
dı. Büyük güreş başlamadan evet hakem.heyetine seçilmiş olduğumu bağladıklarını duyanlar herhalde fÖyle dütünmüt olacaklardır:
- Ne ise... Avrupa ile Amerika arasında uçuılar yaparken diitüp
söylediler, diğer iki hakem eski güreş antrenörümüz Rauı Peter, şim·
ölenlerin gayretleri bota gitmedi!
diki güreş antrenörü Penninen idi. ı--------------Filhakika bu iki tayyare, At·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Günlerce dedik~usu devam
lantik üzerindeki ilk ticari hava
olan amerikalmm kemeri
1 seferini başarmakla, bütün insan·
ortaya konmuştu. Bu seferki güemırspor•
lığı, bu uğurda ölenleri düşüne
•
•
rek duyduğu ıshrabtan kurt.arnnt
oldular.
mesi için çareler bulmak ve kaHavacılık 30 yıldanberi dev adımla·
rarlar almak Iazımdı.

etmiş

;:c~ğ~i~a~:rb~:r;!~~l~~r~:t~~e~~~~
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ç
k
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riyle ilerledi. 1909 da Blcryo Manıı
geçiyor, 1933 de Rolan Garro Akdenizi aşıyordu. O zamana göre bu uçuflar.
daha iyileri yapılamıyacak kadar güç
ve muazzam görülmüştü.
Bununla beraber, umumi harb henüz bitmişti ki Alkok ve Brovn Ter Növ'den kalkarak İrlanda'ya iniyorlardı. 15 haziran 1919 da başarılan bu uçuş etrafında her nedense pek az gürül

Stadyoma gelmiş olan binlerce kişi
bu defa sarih bir galibiyet bekli -

artık

yorlardı.

Orta hakemi ile mutabık kaldık pehli·
vanlardan herhangisi kaçamak yapıp iple·
rin üzerine gittiği takdirde hakem üç kere ihtar verdikten sonra mütemadi kaçan
pehlivanı müsabaka harici ve mağlQb
addedebilecekti. Bu çare ile amerikah nın kaçmasına mani olabileceğimizi tahmin etmiştik. Bu şartı da koşmasaydık
güre bilii müddet yenişinceye kadar de·
vam edeceğinden gecenin yansını bul mamız kabildi.
Güreşten evvel bu şartı amerikalı
nın ustası eski dünya şampiyonu Zibis·
koya anlattık. Sonradan itiraz edilme·
mesi için kabul ettiklerine dair cevab
aldık. Orta hakemi Cemalin idaresinde
güreş başladı.

(Sonu 4 üncü sayfada)

tü

Dün Ankara Gücü Alanında Bölge kupaıı Maçlarının finali yapılmıı ve
Demir Spor Çankaya';yı 1 - 3 yenmiıtir. Yukarıdaki rcaimde Çankaya ka·
le•İnc giren bir golü görüyorsunuz.
Maça aid tafailat beıinci sayfamız..
dadır.

yapıldı.

Nungesser ve Koli'nin yaptıktan
ve feci bir şekilde neticelenen tecrube.
büyük tecrübeler serisini açtı ve Lindbcrg 1927 de Amerikadan Avrupayı
me hur uçuşunu yaptı. Buna 1930 da
fransız tayyarecileri Kost ve Bellontt
cevab verdiler. Ancak bunlar, sadece
birer uçuştu: içinde tesadüfün, şansın
biıyük birer hi e i olan uçuşlar•.
(Sonu 4.

üncü sayfada)
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A antikte o a.......
hava sefer eri kuruldu

iş refahı

(Bap ı. ilJCi •7'ada J
6 .,...... 19S7 Mlı &8Dtl. Atlantlk
IMNdeld ti.cart eeferler ream açıl
dı. T..wt edilen tutte, tayia ecllleaı

ribh tlpWir. Bu pilot ,mldi,e Jıadm'
.... deı.dm fala cllDJuua etnfmda
uçmu,mr. O aynı samanda pilot, mU·

. , ,••en. huırlwD bir tarife mud·
lllDce bUraa. Caledonle n Clipper tay·

Ye il

J9ftled Okfawu ıfbt.•.
BmıJardan birinclainln eeyahatl ıs
. .t t dakika, lkinciainin yo1cahıla iM
12 - t 40 dakika .Urdl. B8y1ece. telldtfı ballı utuflar cleftesl ••19"""1
ticari l,ıetme samanı plmft balmna·

,...

r..-.ı••--"

.._.,_de

Bu ..ıerla Wr
teıi
-Wnaluiyle ,.,..... olz edll', HallııaJd Wllrsn &w•• ba ailıi .....
.. qatı ,.arı prototip •r11H'nıo+
..,,...ıer lnaUuuyorlardl. lleWJdm,
Dk defa e18rak cemabi Atlllatiii . . -

Arc. ea. Cid, tefere mtJıumd• önce topu topa 28 saat usr-•ttu•
Clipper'ia enafmı lmlca aıılata
ıan~ dört motödi Sikonky $-G-B tayY•ai. Paa America Airma,a kumpanyası tarafmdaa iitedenberi kullamı.a bir mocleldir. Bu mp.Jrinplırdaa al·
ti taa.eU. llDc1amç bliyük Okyanoa'UD
ibeıindca 4131 kilemetrelik bir meu·
fc .,arak ve lfnaJ llidvey ye PWpinden ıeçerek San J'anaiakoyu Kon&.
Kong'a ))ailamaktadıtlar. Birçok &ilç..
liiklerle dolu olmaaına n&men bu bava
battı en uzun hat delildir. Çbldl &ene ame ilwa kumpanyaları Hnay. Rina
Rif w Samoa yoliyle San WnnaiUD
'ft Yeai Zelmda arasında seferler yapmaktadırlar ki bu hattın uzwılup

ben&. ....,.

Ve nihayet, ıene tmerikalılar Nev·
yerk'la Bumi4 a•üv• arwnda 1250
kilometrelik bir bM clab& ifletmckte·
dider. Bitia buo1anllll tla nlııpl.oiı
kere Clipper ısiD Atlantik ,_izüai
qmak bir eilcnce delflse bite. oman
aormal olaıU yapabilecelf bir it tetftki edilebilk.
Caledonia'ya gelince: Imperial Ah·
waya kumpanyuının Shoat deniz tay~ aimdi hilyiik iD&iJb lana laatlumda lf!eme~ otan lııir modeldir.
Kampanya bunun gibi I& ta,,areye ufJibtir .e bu rabm yabnda Wr miılli
artaaktır. lngı-ıten,i ~

Frw • 71fPRrMP
blll* ..,... •s fhr , . . . . _ .a-

n. .. .........,. ......... -1ımn

·-11... ' , .

--~ . . ., ı'••Wı ......
pi. . . . Air Ta 1
y w &eblrtl .._ B. Laaiı
CoüniD lltWlll---. _.. ..
ferleri• ı • * s i - . . . . . _.
~ ..... llllar
Tan-e
falıdWım . . it IPI..
h
.......
lan ......a' 1 • , . . . . . . . . . aepll
C.'
f ı:sp•• en düik aletlerle ..acebhu bulundup halde gayet tümulHl meteorolojik etDdler yapmap hasırlllDIDlktadır. Bu vapur, ay sonunda
dealıe çlacalrtır. Prmıaa diler taraf.
tm maanea no1ttaı.n ndiom"lar
koymak ftiyle de mequl olmaktadır.
Şimııtilik Liemewt • de • Vai12eauParia tayyareaiyle ctild uçnf1•rı yapı
lacaktır. Fakat bu ımkina değerli ol·
mmım rapn motleJi eskidir. Kqhar
tayyareci Kodos da 1'38 den önce seferler yapmağı dilftlnmektedir.

••lfM'r·

[

&Jfsrtsd. - •
seferlery.................
Ş. halde Atlaati&i ceçen tayyareler tım•men eerl makinalardır. Alman·
ya da ..,,_. inparı bakımmcba btl·
yft ainn1arla ilerlemekteclfr. Aeolus.
Norwind f t Nordmen tatf81elerl....
wll fJWD ~- laertlalde
iti 9taedea lllCe a flliid,eceli - - . .
ıa..w.ı-ew..

hillllı

,_,,,,,,,.,

life ltildm' miikewl f t m ..._ yeni olurfena oı.matar, eter fa_,_. ...
tin ....mı ımtillll8rda , . .

.............
......,,, . ...
-- mili._..,, ...

.

'* ....

,. toplwaıar......,. ......... ~
0 - IPD

. . . . . . . . . . . . . prek iafilidu ı.
•F 1 1 -ı MJik bir itim ile baulaUı.r.

Bilhuu meteoroloji urviainin lıiç
üumadan itlemeaine ebemiyet werdi·

ter.
Halbuki diler milletlerin Jaamr•
dıkları uçuflarda meeele b8yle delildi.
~ defa u~p bqlaDUf olan bir tar·
yarecinin &itine bir n. chrnn pbnf,
tafftit banun armmda •ımmı Wr
tepenin , . . .11111 prpank pmplmIDlftL Bu ybden de p defa ..W.
w lıuea &ilimle aeticelnea lıanlv ol-

-....

Jl'nnucfa ba nOkta sis .........
Tndlt ~
Carlmarf )'tik pmfaf Mlmla Atlimdk
denfsi tberinde meteoroJojilr ettldJer

lancluruhırü

,aptırılmü

RADYO

&zere atın llhmtı.

......... ..,........_,,
...................
..
.....__ ,., '
Yalım

mllsemeala mtikewDili
de . . ..,. ,..
" CHpper . . Cale-

w...ıentlt.
ı.,m.

..,,......... - pilDtu 40
, ....... bfifp ••• 1 . . . . . . . . ~
tin lagiltıerede 1erilen Wi--. ~
dıncla bir adamdır. Şimdite lradar yaptıp uçuıl• illi milt• llilometnyi
pçmlfdr.
Clipper'in kaptanı olan Barolcl
Gny ise 31 yqmc11411r .. tim bir Ame•

1
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kestraaı.

21.55. 22.00 Yarmld procram

Ye İatikliJ llllrfl•

Roma-

B. Lansbmi Bertin ve

hrf mJı. JUcfma mecJh1eri Loadra
feclmfi)'maucfa ftl'lllft otdata bir na.

.-...mm

takta ini lld dnlet
ilklerine
clvendilini bildirmiftir.
Hatib ......... ld: "hal,anlarla almuılarm ..,_.,,,_,. umı n•ı için le.
l*lJ&:P. naiihim mikdarda alrer W-kuY.
fttli aiUhlar &lacJermekte olduk1anm
blm1 ederim. füat ital,aa .,. ÜDaD
mlklahalainia nihayet balacaiın& Ye 11paaya barbimn bir Avrupa harbı intaç
etmlyecelüıee emin ve bnl ohmu.,.

B. Şotan'm otelciler
grevi baklanda beyanatı
Parls. 18 (A.A.) - Otelciler greYi
'8allkmcfa Hava ajanmıa beyamHa ba.
lunan bqbalran B. Şotaa. peırin ı.11

........ti..,.. ........... .
.,

f t . . . . . .ıar.

im bla hale llillayet ve....te çalJA.
ak, •lapmhp aihayet vermek için
b8yiik bir gayretle çalıpmp deam e.
deceifni ilave etmiftir. Diler taraftan
buı karpplıklu oldupnu da aöyliyen
B. 8ot.n. hOldlmetiD bu yGz kızartıcı
hallere nihayet vermete de umetmİf oL
dulun• f t t. lilli haller ım,.mda mieebbibler hakkında pddetli takibat ya•
pdacatuu bl1dinDiftir.

1KOCOK

DIŞ HABERLER

X Varpa -

aylada)

refala ____..., ..,_
• •
!-...1- ..il-.
..
-....-ıa•• • s-ı•w ... ıo_._._ •

rüriiz. Toprak altındaki çalı...,.

lar, derinletip uzadıkça, üatiinde
de 1M•1 reler ıenifler. Erıani ile
Ku~rhvh birer..bal..... i&
Demiryolu, fabrika, maden si·
hi it refahı yaratan •ııelıllıiill•ia
mill iktiaaddaıki rolü büyük ol·

Mraber
~ - ilkm,al-·
teri daha
çok mahidaiade
maktadır. Bu balmnclan bunlara
kaYUflllllt mmtablarm lftinci,
bütün ,_dl ılamJsia•en lairas
daha fula olPMktadır. Bu eeerleria .....indea delil de birinden
hile malarum bhnq muhitlerde ile ona knufmak 11nilmez bir arzu halindedir. Bamı tahaldmlmna iatemek delil, ,.akından p
mek iftiyakmda bütün memleket
~ denilebilir.
Ancak clemİr)'olu, fabrika, ma·
dm; aubitlerini bir çok mütkil
prtlar içinde aeçerler. Bir çok tabii unsurlan bitin eden bu tartlar içinde iman arzma arkalarda
plir. Şa halde ... muhitte it ,.
fabı ,aratacak bir çal'f"'& kolu ü-

-lda

winde clmmakl•pa lizma p
li,w. B• kel, ....1e11.. imis tarihinde, her zaman için, zirai istih..ı olmuthu"· Bunua ,.Dardanberi
nıfab Yerİr bir laaWe O. . . .Jltl,
aUuti abnrla ,....

·-Wr•
_. il

. . . L!_ •

·-=· w umu--.
!-..ı!..-ittir

mınn._.
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Jl&.llAL ONAL

Cemiyeti
Piyangosu çekildi

Loadra, 18 (A.A.) -8oıı pm10Jar.
ela B. Bitler ve B. Maaolini De &lrtlfmlt olan ifÇi pKtl8i eesld lideri ı.-.

.....,. ıa,t
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ı. lııcl

Donaıiiııa
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l 1 ;a.

(lawt ~
.........., ı). 11.15 . . . . . . . . . .
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. . . ft ...........

..,. bllfl.,... 13.llO ldloaatıelik . .
.. ı..etı 91erinde. CaaeclM• •••
..,,.,ıa birlıaç

'i•iıt

l ' w pilDtlmn . . ,....,. - -
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h,..

b 1

hi.ııllr.
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11.250 lriı.metredir.

opentıld,

lstanbıdtlald giireı

51 da•

1

<Havu) Sovyet Wl·

ldlmeQ Leh hilldlmetioi Ruayadald kon·
10lo.ıuklarmı anltmala davet etmiıtir.
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1ıabil Lebiatan'da 2 IOYJet Jıouoloslufu
ftl'dır.

X Paria - Be1çilra barb ba1ıanı bu •
raya p1miftir.
x D-his - Polonya demiryollan
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Miiliyim Amerik
bogasını tuşla
(Bqı

l. inci aylada)
Jlilbim ,.,,.,,, siirflfİJIOr1
,.nialrtaaı

IODl'a
Je*i .,............... ,a&aiyle el •
repyordu. Ameriblı onuncu dalrilraclaa
aoma 1161&,ımdcn fazla yoruldupu
billettirecek a1tmetler cöstermete ....
.... ipler Oltilae . . . . . çaelerine ...
ftnl10ldL bıı.m ela paa e""'eMIW
farkedince diler yan hakemlerine bir
daha müracaatla iplet Uatiiade dtlfen olana mlıldedn on.nada dl yerde tut111118 mecbur o'acllr branm aldık. ipler Uatilndc dUten bir adamın vakıa min·
derin ortamda a,akta tutımm Adeti
Amedbda caridir, fakat Amerilrad9ld
ru.prin 1lllat1an ıeaıl pandkled1le
prildijinden Gyle balatlarm Uatüne yat·
mak kabil delildir. Halbuki bizdeki
rbgte balatlar tlatine yatarak yenik
dO...,...k bi1eai her zaman tatbik olu·
oabi'irdi. Tabi! Amerika ringlerine iDii>
w olan ba niuınhnn bizim riDclerdc
lıablliyeti tatbikiycsi yolma Nizamlar
icablara göre yapddığmdan kad netice·
yi gece ,anama lıadar uzatmadan ala bilmek ancak bayle bir kararla kabildi.
Hakem heyetinin bu karanm da amerilıahya teblil ettirdik. itiraz etmeden
gUreıe devam etti.
Yirmi bqinci dakikaya kadar amedbh Müliyimio bir iki illa hamlesi 8nUncle iplere ayakta abanarak kurtuldu. iplere ayaktl abandılmdan minder orta1111da da aJÜta devam ettiler. 30 cu daIW'a cetdili '9aJdt KWaJim tek dala •
sak ameri1rabyı lıapaklandırdı. Ameri •
kalı Adeti ftÇblle lüleye kaçarak balat·
llr Uatilne bDdW atmak ıuretiyle kur·
tu1mak iatedL Pakat mani olduk. Jıffn.
derin ortMmda yerde bqJanclı. Kllll •
J1nı amerika1ıJ1 aitti bir hayli hırpaladr. A,ala 1ra1kbt1an vakit amen°kalmm
~ bitmiftl, çok yorsmı clilftil. Kıprclamk hali lıalnwfılı •alqılryorda.
32 inci dakikada Mmtyfm '8al"'"'m
tllkendiiiai farkeder etmez kuvvetti bir ı
hlm1e ile llldırdı. Altına aldı. Ayakla -
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Diğer Güreşler

A•era Bob ldiihü federe

TeteWdll ettlll sDndenberi
gaye edindiii apor tubeai
de de9amh faaliyeti göribıen
boka 1mMlbl, federe edilmek izeN
ıeye mGncut etmiftir•
Haber a1dıiJmın &'ire.
vasiyeti tıetkik etmüteclir1er
w
apor J1l9Ullllll da diia JaılUWer
amıla ya elewerm aid fora.ıltep
meği

kmda htb•ılıcütır•

Din)a 800 Fllbe 11•1 n
DaUu (Telıaaa), 18 (A.A.) Woocbıaff. 800 metrelik dfbı,.
nu. bu meuf.,t bir Mllilra. 47.1-18
niyeede lıatetmek euretiyle
SamPiyon ba rekorunu amerilıallldlll
tihadı ollmpi,ad OJUDlarmda
tır.

inhisarlar umum
müdürlüğünde

Yilltı p~

..

rmı

1 - Malatyada tesis t!dilecek tütün atölyesi •
sı ve ıniiltemilitı kaoah zarf usuliyle eksil---..~

konulmultur.
2 - Keşif bedeli 360231.67 lira. muvakkat t-•i..ı
18160 liradır.
3 - Eksiltme 3 ağustos 'Hl tarihine rastııyan
günü saat 15 de Kabatatta inhiaarlar 1evazan
mübayaat IUl>esindeki alım konıisyonunda Vcmdl
caktır.

4-

Şartname; keŞJ.tname, proJe ve saır miıtnaılral

evrakı 18.02 lira mukabilinde
şaat §Ubesİnden

her gün inhisarlar

ve Ankara ve Malatya başa•...

lüklerinden alınabilir.
s
aooe
75
S - Müteahhitlerin nafıa veımıeunın !T~7 sen
5
9195
16
müteahhitlik vesikasını ve laakal 200.000 lirahk
5
7313
5
s
5708
7
binayı teahhüt etmiş bulunduklarma ve bizzat
I006
35
5
Y•lmrdül tıeıtltleria hialarmda
mar veya mühendis veya yukarda §eraiti haiz
&CS*rilea illa D. . . . . . . . . . . . . . . .
mimar veya mühendisle
dair
Wd 11J111 tedibteria 6tiler ma - - .
..-.. ,,. uao. . . ııo. h teırensıwe terce musaddak vesaiki e
lramila -.ıi i l * t etmiftir.
lkramiJe f t -'rti llateUeri 2Z gün evveline kadar inhi
tennm 1937 taribbadeA ltibuea tedietmek ve eksiltmeye -·-·...., . edilecektir. Amorti bedeli beher
uımı içiD bir tlrk liral , . _ bratvesika almalan 18zımdır.
tur.
6 - Mühürlü teklif
ktubu, kanuni vesaik,
... liyakatine binaen Lenin Dİplll Yerilname, keşifname ve sair lüzuıhlu evrak ile
mittfr.
X Vaqon - ParJappento fevb1& •
meye iştirak vesikası ve nuvakbt teminat
de toplant-me .ıs clal1 ~.
x lliİılill- Alman unatni B. Bit- sini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme
lerin haırurlyle tçıJnqtır. Mumaileyh
en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen
1137 alman sanatı terpial .. açn .....
x v--. - y.,....,. f t • • kıomisJonu başkanhima makbuz 1D1Jkabilinde
manya kurmat reiııleri ~ ~
rilmi& olmahdıt.
(4158)
2-3362
lıpna seJenk koyup lleta'e ptmle1erc1ir.
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INONO KAMPINDA

bl an çoSU
A

._. ................................

nakliyesi, mu •
haberesi ve bir
&skcri cüzü tamın
hatıra
gelen nesi var,•
la hepsi var.
Yalnız bu işin enteresan tarafı, başka
Yerlerde bir sürü dosyalar ve .. birç~k
ınasalara ihtiyaç gösteren bu ışın bır
kulübe kadar küçük ve tahtadan yapdrrıış ufacık bir odaya sığdırılmış olması·
dır. Kapıda bir de levha asılı: Türkkuşu
bürosu ...
Büronun dekoru şudur: iki ufa~ .rrı.a
~a, köşede bir kasa, masalardan bırının
üst~nde bir yazı makinesi, bir kö~ede
&ekız on dosya, yerde bir telefo~: kı anc~k 1nönü nahiyesi ile konuşabıl~yor ve
ç?p s epeti vazifesini gören boş bır benzın tenekesi •
Bı.ironun muhasebe ve vezne, levazım, muamele sicil gibi bir sürü şube
si de var. Bur~da şunu hiç unutı;1ama:
lı.: Jnönü kampı bir ordu karargahı ,,.
hıdır. Eğer bu kelimeyi hatırınızdan çı
k~nn;anız. burada göreceğiniz he~ şe~
sıze uzun zaman sürecek hayret hıslen

ROPORTAJLAR

11

r
;2r~c~:
.
berligı~·n

~;--ı;

,..._..
ve sevgi için de gönül ve
ülkü bağlılığı
ile yaşayaca ğız ...
~
Bravo Kü tabya gençliğine... On altı temmuzda,
bütün türk gençliği adına konuttular.

~· -· - ·-·-·- · ............................. .

l' 1398 lY<ÇlUIŞ>
!
........ ..........•.

veıir.

Bu sırada içeri bir Türkkuşu öğret·
rneni girdi:
··- 74 sicili verir misiniz?
Ve sicil dosyalarından birin.den .. ~
kan d ' rt tarafı doldurulmuş bır buyucek kağıdı alarak gitti.
" - Bu kimin sicillidir?
" - Talebelerin ... Bu üzerinde birçok
sualler olan kağıdlar. Türkkuşu uçucularına mahsus genel durum dosyasıdır.,.
Bu dört sayıfalık kağıd içinde gerçekten büyük bir dosyayı dolduracak
kadar malCımat var. Her sual, havacılık
sahasında talebenin bilgilerinden birinin derecesini tek kelime halinde tes •
bit ediyor. Nazari derslere başladığı tar~h; talimlere başladığı tarih, A bröves~nı aldığı :zaman öğretmenin ha.kkında
kı notları, B brövesini alırken çalışma
vaziyeti, C brövesini aldığı tarih ve o
tarihte öğretmeninin düşünceleri, UÇU§
s~at dakikası, uçu~ sayısı ve nihayet netıce... ,

S

icillin bu kısmında talebenir: ln~
nü kampında geçirmiş oldugu uç
aylık devamlı çalışmanın verimleri var:
Bundan sonra motörlü tayyare mektebi
vaziyeti geliyor. Motörlü tavyare mektebi, İnönü kampında muvaffak ol.arak
C brövesi alan talebenin turizm pılotu
diploması aldığı yerdir. Bu sen.~..~k ta:
)ebelerini alan bu mekteb lnonun~~kı
çalı~anın yüksek kısmıdır denebılır.
Bu sicil kağıdları dolavısivle bir şev daha öğrenmiş oldum: birçok memlek~t
lerdc bu iki kısım biribirinden tama__m~yayrı imiş. Yani paraşütçü ve planorcu oJan, bir de turizm pilotu çalışm~~
r~Pmıyormuş. Bizim çocukların. b~ ıkı
1~ 1 bir arada görmeleri şundan ılen gclıy?r.: genclerimiz, başka millet genolerının bütün gençliklerini doldurac~
kadar uzun senelerde öğrenebildik!e~
P!anörcülük ve paraşütçülük bilgilerını,
nıhavet bir yılın içine sığdırmaktadır
lar. İkinci olarak da, planörden so~:a
tl'l?törlü tayyareyi de öğrenerek•. b~guıı
tl'lılti müdafaamızın en büyük ~tıya~ı
olan hava kadrosunda şerefli vazıfolen-

1:.

-

ne hazırlanmış bulunuyorlar. Yani Türk
ırkının zeld ve kabiliyeti ile türk hava
kurumunun öngöriiiü birleşerek başka·
tan için iki gençlik isteyen i~l~r bizde
cümhuriyet çocuklarının kabılıyet ve
İnönünde uçan planörlerin sayısı
yurdseverliklerinde toplanıyor.
kuşlardan fazladır. Zaten bu bir sır giBundan başka
•-------------bi görünen hava
bir de aynca aycereyanında• an lık ve 00 beş
lnönünde uçan planörlerin
cak kartallar uçagünlük notlar var.
ıayısı ku§lardan fazladır.
biliyor.
Tıpkı mektebte Zaten bu bir tabiat •ırrı gibi
Küçük kuşların
ki karneler gibi.
görünen hava cereyanında
zaif kanadlan lnMuallimler, ken •
ancak kartallar uçabiliyor.
önü havasında dodi gruplarındaki
Küçük kutların zayıf kalaşmaya
müsaid
gençlerin on beş
nadları lnönü havasında
değil,
kamptan
günlük çalışmadolQ§maya miUaid degvil...
ayrılacağım gün
lannı
muntaza man kaydediyor _
Kamptan ayrılacağım gün
sordum:
Jar. Talim yerle •ordum:
" - Şimdiye
ri. p 1 a n ö r sicil
" - Şimdiye kadar kaç ukadar kaç uçuş
ÇU§ yapıldı?
numarası,
rule,

....

sıçrayış, diizuçuş,

virajh

uçuş,

çekilişler,
akrobasi,
öğretmenin notu
her on beş günde
bir merkeze gönderiliyor. Burada
iki kişinin birden
yaptığı uçuşlar la, talebenin havacılığa aid bütün
diğer vasıfları; istidadı ve bilgi&i
bulunmaktadır.

planörlerle
1398...,, ve ilave ettiler:
''- Planör sayısı, talebe sayısı ve geçen gün •ayuına
göre ba bir rekordur.,,
lnönündeki büyük çalrtmayı
en güzel anlatan fU rakama
ı ne ilave edebilirsiniz.?

Yazan:-Cemal Kutay

uradan ayrılacağım gün, Kütahya ukeri kampında bulunan gençlerin
hep beraber Türkkuşuna girmek kara •
rmı verdikleri haberi geldi.
İnönü gençliği, kütahyah kardeşle rine duygularını şu telgrafla anlattılar:
"Türkkuşuna girmek kararınızı biz İn
önü kampmdakiler aktam yoklamasında
Atatürk'ün heykeli önünde büyük bir
sevinçle haber aldık. Kampta aüerlik
vazifelerini yapan bütün memleket gençlerine örnek olan bu kararınız çalışma
larımızda bir hız kaynağı oldu. Kanadlı nesli bütün memleket gençliği el ve
gönül birliğiyle yaratacağız.,,
Kütahyalı gençlik bu işbirliği dave-

B

tine şll cevabı vermi§tir: İnönil ufkuna
kanad aça.o ruhlanmızın ucak .evgileri işlenen telgrafınızı Dumlupmar havası ile beaJencn duygularımıza şuur ve
kanacflı nesle katılmak ~
kuvvet oldu. Büyükler büyüğünün vediası cümhuriyeti kendi güneşli dehaları
ile çizdikleri ışığı yarınlara ulaştırmayı

Eugenie

Grandet

Yazan: Hono~e de BALZ~~AYDAR
Türkçeye çevıren: Nasuhı

· - · 'hetle draserveti ancak kendine yettıgı cı .. le bir
hornasız evlendirmek istiyordu. ~u oy od
teşebbüstü ki bütün kibar alemınce, ena
olan kadınlara atfedilen maharete r~gmB '
nıuvaffakiyeti meşkük sayılabili~dı. . unun içindir ki Madam d' Aubrion bıle, kım
olursa olsun hatta asalete en çok susaınışı
bile kararsızİığa sevkedecek olan kızına bakarak ümidsizliğe düşüyordu.
. . ·
Madmazel d' Aubrion ismi kendı. ~mı
n~ benzeyen böcek gibi uzun boylu ıdı, zayıf ,ince, idi. Üç tarafı yağlı, tabii halde penbernsi, fakat yemeklerden sonra kıp-~~=
zı olan fazlaca uzun bir burnu vardı ki ıstı
f~f ile bükülen dudaklannm üzerine düşer
dı ve bir nevi nebati hadise olan bu banın,

.:n

yaptınız?

''- Muhtelif

Bu kadar esaslı ve teknik olarak ha·
:zırlanmış olan vesikaları gören bir mütehassıs, talebeyi hiç tanımasa bile şu
hükmü verebiliyor: bu genç iyi bir pilot olabilecektir.

Tefrilca:

-ORMAN

~

ı
1

" - Muhtelif
planörlerle 1398.. ,,
ve ilave ettiler:
•• Planör
sayısı, talebe sa yısı ve geçen gün
sayıaına göre bu
bir rekordur.,,
İnönündeki bü-

yük çalışmayı en
güzel anlatan ıu
rakama ne ilave
edebilirsiniz?

Güvenç Spor kulübünde
seçim yapıldı
Güvenç spor kulübü umumi heyeti
dün toplanarak geçen yıla aid işleri gözden geçirmif ve yeni sene faaliyet programını tanzim etmiftir. Toplantı sonunda yeni idare heyeti intihabı yapıl
mıştır. Kulübün Herleyitinde büyük yar.
drın ve himmeti geeçen eski fahri reis
MilH Müdafaa Bakanlığı siyasi müsteşa
rı, Denizli mebusu B. NeciO Ali Küçüka
alkışlar arasında tekrar reiııliğe scçilmi~tir.

Yeni idare heyeti ve haysiyet divanı şu zatlardan mürekkebtir.:
Birinci r~is B. Hulusi Fuad

İkinci rci• B. Cemil Emre.

Umumi Kitib B. Kemal Unal.
Umumi kaptan B. Kemal Celal Yazıcı
Muhasib B. Celil Ta§han.
İdare müdürü B. Seyfi.
DoktoT B. Celi1.
Haysiyet divanı :
Reis B. Asun Doğanay.
Aza B. Kazım Nami Duru.
Aza B. Abdülkadir.

bu renksiz ve istirablı yüzün ortasında her
hangi bir çehrede görüneceğinden ziy~dc
biçimsiz görünürdü. Hütasa, bu kızcagız,
henüz iddiaları olan ve otU2 sekiz yasında
olmasına rağmen güzel sayılan bir ananın
istiyebileceği gibi idi. Fakat Margiz d'Aubrion, bütün bu noksanları telafi edebilmek
için kızına kibar bir tavır vermiş, onu burnuna muvakkaten et renğinde muhafaza edecek sıhi bir rejime tabi tutmuş, ona ze~~
le giyinmek ve edalı görünmek sanatını ogretmiş, bir erkeğe boş yere aramış olduğ1J
meleği nihayet bulduğunu umduran ba~gı?
ve hüzünlü bakışlarla onu techiz etmıştı.
Ona, burun kızarmak münasebetsizliğinde
bulunduğu sırada uzatılmak ve küçiiklüğü
ne hayran bırakılmak şartiyle ayak manevrasını göstermiş: velhasıl -kınnda.."1 jstifadeye şayan bir netice elde etmişti. Geniş kollar, aldatıcı göğüsler, bol ve dikkatle süslenmiş elbiseler, yüksek tazyikli bir korsa
sayesinde öyle dikkate layik bir takml kadınlık hasılaları istihsaline muvaffak olmuştu ki anaları tenvir için bwıları bir müzede teşhir etmeli idi.

ÇiFLiGi

Demirspor Ç~--~~;~;;.
7-3yendi ve

~-va=yo~~ Bölge kupasını kazandı

ŞUdU

.........................................................

5-

Bir iki ay önce bölge tarafından milli küme haricinde kalan tak~ar. için "bölge lmpaaı,, namiyJe bir kupa koDJDUfbı. KaJıdatmalar
netıcesmde _de Demir Spor, Çan~aya takımları finale kalmqlardı.
Muhtelıf ~le1' dolayıaıyle geri bırakılan bu maç nihayet dün
yapılmıı ve Demır Spor takımı 7 - 3Çankayayı yenmiıtir.
An~ara G~cü aahası tribünlerinde bu maçı görmeğe gelenlerin
aayısı bırkaç yuze yakJ&§ıyordu.

Hakem Betiktqlı

Halda idi.

iki talam tam 17 de aahaya çıktık

Kaıradenlz

ları zaman fU tekilde ııralandılar:

havuzunda

Ça:nlıaya
Sıddık, Gazi, S. Ahmet, Hilmi. ta.
kender, Nihad, Adnan, Mustafa, Nevzad, Ömer, Osman.

Demir Spor
Hayati, Cihad. Şevket, Şem&i, Hüseyin, Hilmi, Zekeriya, İbrahim, Arif,
Fethi, İbrahim.
Çankaya takımında, gençlerbirliği
azası iken istifa eden S. Ahmet ve fener
bahçeli Nevzad, görünüyorlardı.
Buna mukabil demirspor takımın.
da da çankayadan ayrılan fudbolculardan İbrahim ve Fethi oynuyorlardı.
Hemen ilk dakikalarda demirsporun
çankaıyaya üstün olduğunu gösteren bir
vaziyet belirdi. ikinci dakikada yapılan
gol bunun isbatı oldu. ve demirsporlular birinci devrede altı gol attılar. Bu
golleri sırasiyle Şemsi, İbrahim, Arif,
Şemsi, Arif, ve yine Arif yaptılar.
Çankayalılar buna mukabil Nev:zadın ayağiyle iki gol yaparak birinci dev
rqyi 6 - 2 mağllıb bitirdiler.
İkinci devrede demirsporlular attık
lan golü kafi görmüf gibi nisbeten ağır
oynadılar. Buna lı:ar~ı çankayahlarm
gol farkını azaltmak isteyen bir gayretleri göze çarpıyordu.
Her iki takım bu devrede birer gol
yapabildiler. Çankayalıların golü dcmirspor müdafii Şevketin kafa vuruşiy.
le kazandılar Demirsporun golünü de
Şemsi yaptı.

N tuıl oynotlılar?
Çankaya

takımında

biç

anla~ma

yok

tu. Şimdiye kadar beraberliği ve enerjisi ile muvaffakiyet kazanan eski çankayadan eser kalmadığı görülüyordu.
Demirapor takımı çankayaya karşı
liatün bir oyun çıkarmakla beraber he..
nüz Rapid maçı dolayısiyle yazdığımız
tenkid de işaret ett:ğimiz vaziyetten tam
manasiyle kurtulmu• görünmiyordu.
Maamafih dünkü takımın tqkil tarzı çok
yerinde idi.
Ve oyuncular araaında f u d b o 1 u L
de idi ve oyuncular araamda fudbolun
esas kaidelerinden olan an1apanın ba!•
ladığı memnuniyetle göze çarpııyordu.
En iyi oynayanlar Ôrta akıncı Arifdi. Arif, Ankarada bulunan orta akın
eılann en iyilerinden oldufunu dünkü
maçda da iebat etti. Zekeriya da aeri
dalışlariyle taknnda temayüz etti.
Bölge
lu

kupasını

fudbolcuları

kazanan demirspor.
tebrik ederiz.

Charles, kendisi ile münasebet tesisini
bilhassa arzu etmekte olan Madam d' Aubrion'ta pek ziyade alakalandı. Hatta bazı
kimselerin iddialarına göre, yolculuk esnasında. güzel Madam d'Aubrion, bu derece
2engin bir damadı ele geçirmek maksadiyle hiç bir vasıtayı ihmal etmemişti.
1827 senesi haziran ayında Bordeaux'da
karaya çıktıkları zaman Mösyö, Madam ve
Madmazel d' Aubrion ve Charles ayni otelde kaldılar ve Parise de beraberce hareket
ettiler.
Paris'teki d'Aubrion'lar konağı derece
derece ipotekli idi ve Charles bunlan kald~a~ktı. Madam daha önce, bu konağın
bırıncı katını damadı ile kızma vermekle
bahtiyar olacağını söylemiş ve Mösyö d·,,:tubrion'un asalet hakkındaki fikirlerine de
iştirak etmemekte olduğundan, Buch decıebeyliği ve Marki d'Aubrion ünvanmda
Aubrion'a, otuz altı bin franklık bir irad ilavesi şartiyle Charles Grandet için, kıral
onuncu Charles'dan, d' Aubrion adını taşı
mak ve b uisme aid annayı taşımak müsaadesini alacağını vadetmişti. İki ailenin ser-

Diinkü atlamalardan

bir intiba

Yü2me ve atlama
müsabakaları
Dün, su aporları ajanlığı tarafından
Karadeniz Havuzunda tertibedilen yüz
me ve rtlama müsabakaları yapıldı. Bu
münasebetle öğleden sonra, Karadenize doğru bir kalabalık akını başlamıştı.
Havuzun etrafı yüzlerce seyirci ile do.
lu idi.
İlk müsabakaya 14.30 da başlandı
ve geniş program.n geç vakte kadar
tatbikine çalışıldı. Programda yalnız
4x100 müsabakası vakit geciktiği için
yapılamadı. Müsabakalara
kırk kadar
-ı><>rcu ittirak etti.
Teknik neticeler şudur
YÜZMELER:
100 Metre serbest:
1 Muzaffer
Gençler Birliği 1 27/3. 2 Ihsan Ankara Gücü 1.33. 3 Fahri G. Birliği 1.35
50 metre sırt ü~tü: ı Necdet G. B.
Z Abdullah A.G. J Nuri Al. Ordu.
200 Metre kurbağa: 1 Necdet G. 8.
5,..6/3. 2 lsmail A. G. S. 18/1.
ATLAMALAR:
Ône adi • balıklama durarak: ı lhsan A. G. Z Bülent Be~iktaş. J Hüseyin
Be§ikta~.

Koşarak: 1 Haluk G. B.

2 Ihsan
G. B.
Ajanlık müsabakalara önümüzdeki
haftalarda da devam edecek ve bunlarm muntazam cereyan etmetıi için icabeden tedbirleri alacaktır.

A.G. J

Nazım

veti birleştirildikten ve anlaşarak geçindindikten ve diğer tarafdan da bir takım hafif
işler temin ettikten sonra d' Aubrion konağında yüz küsur bin liralık bir irad bir araya gelmiş olacaktı.
Madam d'Aubrion, Charles'a şöyle diyordu:
- İnsanın yüz bin frank iradı, bir adı,
bir ailesi olur ve kıral sarayına gelip giderse - çünkü sizi kıra] maiyetine aldıracağım
ne isterse yapabilir. Mesela, devlet şurasın
da muavin, mutasamf, sefaret katibi veya
elçi olursunuz. Onuncu Charles d' Aubrion'u
çok sever ve ikisi de çocukluklarmdanberi
tanışırlar.

Bu kadının ihtirası sarhoş ettiği Charles, kurnazca ve kalbten kalbe yapılmış bir
sırdaşlık halinde gözü önüne serilen bütün
bu ümidleri, seyahat devamınca, besledi.
Babasının işlerini amcası tarafından hal e?ilmi_ş_ .san~rak, o zaman herkesin girmek
ıstedıgı Saınt - Germain mahallesine birden
bire yerleşmiş, ve Madmazel Mathilde'in
mavi burnu sayesinde Kont d'Aubrion olarak tekrar meydana çıkıvermiş görüyordu.
(Sonu var)

Bira Parkına Romen Müziği gelmiştir. Her gece on bir buçuğa kadar devam edivnr.

