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1 
d.. B. Lebrun 

usa dak nusha ar un Arasında teati edilen 

Paris'te teati edildi ~e!e -
mlllt bayr1m1 DrilnMııbetiyle, Rei-

Suriye'de vaziyet durulmadı 
si Cumhur K. Atatürk lle Fransa 

Reiai Cumhuru B. Albert Lebnın 
aruında apiıdaki telgraflar teati 
edilmiftir ı Pan., 22 (A.A.) - Haftl ajansı bildiriyor: 

BB. Suad DaYaz ye Delboa, Sancak hakkında ıeçenlerde Cenene
~.-~alanmıt olan mukaYelelerin muaddak auretlerini bu sabah dıt 
-..:ıılıtmda teati etmiflerdir. 

Ekw••• A11aett ......_ 

T A,.. umanda müatetar 8. dö 
eaaan ile Turkiye büyük elçiliği d: ~ranaız dıt bakanhiı erkinmm 
~.'!Z*iYle cereyan eden tören 
-~ bir samimilik mahiyeti al
llllf Ye ilci memleket arasındaki 
~I dOltluiun bir tezahürünü tet-
.. --=-= ---,ur. 

Suriye.le uayel 
Antakya, (Huaual muhabirimUden) 

ka Buraya plen haberler, Surıyedeki 
ldıkların devam ettitini anlat

lrtadır Aaabıyet ve cergin ik Beru
ta da ı ayet etmittır. Ampir ıinema
: da lılarınat patntınin Roma ziyare

ne aid lmnnlar ıosterilirken, aine
lllada bulunan fqiatlerle aoayaliatler 

'1 rler ne airmıtler, kanlı bir boğut
;9 lıauttur. Yaralananlar çoktur. Hi
ta aeye lampolyoa acllı fnnau ıemiaı 
b yfalan da lrarlfllUflardır. Tayfaların 
•palnin ifadesi alındıktan sonra pmi
e 1 derilmltlerdlr. 

~,.,,.q.ı .. •Dan• prk ıtlenyle IDeflUl olan 
pnte eri aon zamanlarda luri

ldyeye karp ıyl niyetler beı
doatluk inanmamı -Javaiye 

r er hrt& Od --~ 
d yor ki .. b •-"'ÇWI 

• · · uyuk bir arab impar 
t rl u ku a
r nnak hayaldir. Artık bu fik-

n ta aklnıku ktan . . 
kiye 

1 
F ço ıeçmıttır. Tur-

ball de r u arasında lakenderun lfl 
e di Franaa Türkiye isteklerini 

1 z n ne almak luzumunu takdir et 
m ftir E s · T r urıye devlet adamları 

.. ~~~:;le kartı karfıya bırakılmıf ol· 

la 
yaparlardı? Ne yapmaya im· 

n rı vardı? 

Türkiye bilha11a Asya ... w ... ı im 
q •tti1-n ..----

tılaaık IOnra Suriye için de el u-
d )uvvetli bir doet •e bütllD 
tef k de hatırı sayılır bir müı 

0 bnattur., 

a. 'i lf artelin NyaNdi 
kala~- bi dirildığ ne aare. ,..,. 
toaq,de komiser Kont dö llartel 3 atu--

Parı.e ıidecektir. Dl )luteliJlo 
~ Haricıye nezaretine Suriye we 
L allkadar eden meeeleler bak
&tDda i ha • t •ererek yeni tabmat ıla· 
ca 1 ICSylenmektedir. 

lralı lriiJıiim.finin pw,.d 
S Irak hiilrilmetinin Berut kon10loeu, 
urıye hüldimetine müracaatla fam'da 

çıkan Pettelarab pntainin IOll ,ua
le~ki, Irak hiikibnetiniJı bayliyetine 
dokunacak ıurettelci netnY•tı dolayı-
11yle dikkatini çelaniftir. 

Sunye dahiliye num bunun Offrine 
bu &Uetenin direktklntl çaparak bu 
tekilde neınyata dnam ediline psete
nin bP9tıl1eıpu .,._..... ,,. . .,,,.,,,. ,., ...... 

............. Fn-
lmllcle K.oat .. llMtel'ln .... 
aiyant..... .... ...... rly. 
le, ll ( TP ....... ....nu laken· 
.............. tatblb ......... k o-

,.. njlm ........ t9fldl etmekte-
• Dl ................... eene.-
n kararma kabulden 1lqka çare olma
dıpa anlatacaktır· Fnbllde komile
rin bu b.-.taJd kad hareketinin. Suri· 
ye qmJarmm tapmbp ton •ereeeli 
mnuJnuıktadır. 

Cair•' ti• oai,.ı 
Cedre'de Yaııyet hlll diizelmemi~ 

t • Ka1DJ1b cıvannda yeniden çarını
• 1 " a sayl•d•) 

B. Bayar ihracat 
işlerini tetkik etti 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Ekono
ma Bakanı B. Celil Bayar bugiin Türk· 
ofıae ıelerek ihracat itleri üzerinde u
zun boylu izahat aldı. Bakan Berlinde 
ticari görilpneler yapan heyetten ıe. 
len raporlan tetkik etti ve bu meTZU 

üzerinde meffUl oldu. 
Bugün liman ıdarealnde Ekonomi 

Bakanlığı fen heyeti uaJan ve deniz 
ticaret müdUrünün iftirakiyle bir top
lantı yapılarak tahta mavnalar yerine 
demir vuıtalann ikamesi meselesi ga. 
rütilldu. Bakanlık bu huauıta bir de 
nizamname haıırlıyacalrtır. 

Fnnaa Rmie•ınhU8 
PARIS 

Framız mıll1 bayrMDI mana.-. 
betiyle, .a samim1 tebriklerimi• 
beraber ph i sudetl•ri v• dost 
Frannnın r•labı halrbnd•ki bar•· 
r•tli temennilerımi bbul buyur· 
malarını Ekulansınızd•n ric• Hl-. ... 
rım. 

K. ATATÜRK 
Elueluı Kemal Atatürk 

Turla" Reiaicuaıhuna 
ISTANBUL 

Ebelansınızın lutu/kjr t•men
nilerind.a pd ziy•de mOteluais 
olar•lr •mıml nırette teteü#Jr Her 
H fdsl aadetlerı ile Tlıiiyeain 
tu/ısi lulrlrınddı en lralbl temen
nil•rimı arzey/erım. 

ALBERT LEBRUN 

Adliye 
itlerinin 
d6zenlni 
~ .. -acak 

Hikimlerv dliye 
mem rl r asd 

alaca lar? bir kanan • • iZi 
Mahkemelerde ye adli1enin diler claireleriade ifl-r!a aürilnc...de 

kalmamaıı, IÜl'atle 16riilmui cumhari,et adli,_iDde daima töz &nün
de bulunclunalan ltir ana meeeleclir. AdliJ• hab•lı... bu PJeJi ıer
çeldettirmek yolanda eeulı bir da,anç ~ __.,.... latıJan 1eni 
bir kamm pro;..l huırlamqbr. 

Bu proje acllı1...mn clüqün 
ye Terimli çahfaltiJmesinin temeli 
olarak telakki edile ndeYam me
seleaini, bupnldi ihtiyaçtan kar
ıılıJac:ak .... 1ara bailamaktachr. 
ProJMin .-lan: 

Adli tatilden faydalanmayan tem-
yia blldmleriyle, blkimler, mua•inler, 
b1ıf mlddei umqml, cumburiyet mtıd
del amumlleri " hakim lllllfmdan aa
yılanlara ve bllttln adliye memurlarına 
senede bir ay idn nrilecektir. Mecbu
ri 1ebeblere ve prçelr lrirlere mllte 
nid olmak " ıenede Uç defayı ıepae
mek prtiyle ayrıca Hldz &Un bin Yeri• 
lebilecektir. Verilen ldn oabet ıUn i
çinde kullaıu..... bGklımiU kala· 
caktır. bin ıırumda 1DUf n memuri
yet haklarına balıl plmlyecektir. 

Yukarıda adlan yuıh blkim " 
mllcldeı umumllerle blkim 11nıf ından 
aayalanlara ve babalakp tayin edilen 
memurlua Adliye büanhimca, " 

( Sona ı. ıaci say/ada ) 

• 
1 

o 
Roma, 22 (A. A.) - Markonl'nla 

nap clUn ....,... bir tören ile llaıi9-
Deun&e9 ldf"ııef• •klewtiJ .... ft bi
tlD pce _. tılfldr oJu~. M ... 
bqUn ele üp• kaclar tepjıir oluna. 
caktlr. 

Bir lbdralD .afraeal. faadaa:a ,. 
rette. Mil bekltmlktedir. 

.. llueolini. birçok )'Wmek tWiyet
ler ve bqeder, 4t1D Dlflll kilileye nak· 
H e111mada bun' balunmatlardır. 

Tabut bu alqlm. Bolonya'ya cltl-
rtllecek " as ~ orac1a defno. 
lUDllCÜtlr· 

Nafıa bakanımızın 
lsveç seyahati .------

Bakan tetkiklerine 
B. Çetin/ıayo
nın bulunmalt-
ta oltlufu Stolt
ltolm' ele alıi 
ıelair u lnralın devam ediyor 

Sto~lm, 22 (A.A.) - lıYeç ajansı bildiriyor: 8. Ali Çetinkaya, t. 
veç demıryollan Ye haYayollan seryialerini ıisd• ıeçirmittir. Ya
nında Dnlet demiryollan 19bekeıi tefi 8. Granlaolm olduiu halele. 
Haeı~Yik' deki tramformatör iatuyonunu, Stokholm'un timalindela 
etra. ıstuyonunu •• Haıalund'daki makine •• yqon depolanm _. 
miftır. 

Türkiye Nafıa IMlsanı, aynca 
BfOl!MDa tanare meydanına ela 
siclerek aenık meyclam renk ora
daki binalan Ye IOlll'&clan "Noor
lancl,, tanarelerini tetkik eyi• 

: .. : m-rar. 
B. Ali Çetinkaya. yanındaki zatlar 

ı\e belediyeyi de ıiyaret ederek orada 
belediye meclisi reisi B. Johan - Olo. 
Jobanlon tarafından lwfılanauttır. 

•• Ali Çetinlraya. bund• ıoma ,.. 
am4ald atlarla v .. tıırm•a Jlderelr 
Alla fabriblannr ...... " lllam ft 

- atelplerl de psilclllfell --
otamobWerle ....... ımtra!IM aldll• 
mlftlr. 

B. Ali Çetiııkaya. llotola ve Troll
bllılttmı'a pdatiler yaptıiı pbi Var
pa elektrik IUltralmı da ıamiftlr. 

B. AH Çetinkaya, din, Gothembour· 
p hareket etmiftir. Orada liman ida
nmlcle tıetldkat yaptıktan ıonra kısa 
bir ıtyaret mabadiyle Kopenlıac'a ha
reket edecektir. 

ugün 
12 

sayf 

FILISTIN'IN T AKSiMi iŞi 

Avam kamaı
taksimi fimdiH 
tasvib etmiyece 
Suriyeliler de Filistin 
arablariyle mütesanid 

Lon*lt • (~ .... s... 
ruı. ..._. bemeG ittifak ile "llawlt
lrat teniye ıureti karan kabul ...._ 
tir ltlmara bu kararla, meselenia ..... 
diki aafballftdl, Fil atının tablmW 
tu.ib etmemeli teabbild etmektedir. 

Karar auretlnde bükümetin Filild
nı kart• stldmelne oldutu politika ._ 
kmda bir ia)uwneyl ihtiva eden "Be
yu kiub., daJd tekliflerin, btllcUmetia 
yapılmur ıereken tahkikattan _. 
"Beyaz kitab,. dald tanlyeleri ._. 
mlyle beuba katmak auretiyle parl9-
mentoya muayyen bir plln tevdi .-.. 
tine medar obDlk kere, Mılletler Ce
miyetine blldirileceli bildirilmekte
dir. 

Şam, 22 (A A.) - Hava• bildiri,-ı 

( Suıı ı. locl •Tfatla ) 

Çin a ' ları 
Lukuşiao' dan çekildiler 
Vaziyet düzelmeğe yüz tuttu 

limaD Çın de ıon cünlere kadar çok ..... Fakat her dakika ja
ıersin olan vasiyet, Çin latalannın Lu-
kafiao'yu bopJtmalan üzerine biru ponlarm çinlilere taarruz 
c!Bnlmele yüz tutmuıtur. Bununla be-
nber, japonlann her an Pekin yakının. etmeleri bekleniyor 
daJd Çin latalan· ~a~~G~~::~iiimr~~il na taarnımrmm 1 r 
beklendiii Hunc· 
ta(dan bildiril
mektedir. Yanda 

ki harita. barekL ... 
tm cereyan etti 

li W1ce1i ıeeter 
mektedir. Çin .... 

dlleleri baldan
daJd haberlerimiz 
1 ind uyfada. 
dır. 



f) ULUS 

lnönünde her yapılan iş l N ö N Ü 
KAM PiN DAN 
RÖPORTAJLAR 

Kolomb'un 
yumurtasını 

hatırlatır 
(ES\ Ianörü, başıboş bırakmaya ~i~ gel· 
1F' miyor. O, motörü ve benzını olan 
müsaid rüzgarı bir kere ele geçirdimi, 
uzun zaman bağlı kalmış bir kartal has
retiyle. asıl yurdu olan bulutlara doğru 
süzülüp gidiyor. Geçen sene. böyle bir 
planörün bir gece şiddetli bir rüzgarla 
tellerini koparıp kaçmaya teşebbüs etti. 
ğini anlattılar. 

Uçmaması için bağlanan planör. uçu· 
rulmak istendiği zaman ne yapılır? İn
önü çalışmaları arasında en enteresan 
olanı yerinde duran motörsüz koca ku
sun iki ince lastik halat avsıtasiyle ha
~alandırılmasıdır. Bu iş aynı zamanda 
kamptaki talebenin ilk talim mevzuunu 

teşkil ediyor. 
Planör, arkasındaki bir halkadan ye. 

re çakılmış bir demir halkaya takılıyor. 
Sonra pilot, gelip ön taraftaki yerine 
oturuyor ve belinden bir kemerle planö
re bağlanıyor. Artık motörsüz koca kuş 
ile onu uçarken idare edecek olan bü
tün talilerini biribirlerine bağlamışlar

dır. Planör, çok uslu ve sakin bir kuş
tur. Ne lüzumsuz bavalanışları, ne lü. 
zumsuz inişleri vardır. Bütün almyazı
smı kendisini idare edenin meharet ve 

bilgisine bıral~rruştır. 

Pilot beline kemer taktıktan sonra 
ayaklarını pedallara takıyor ve üstüne 
ayaklarını beline kadar örten beyzi bir 
tahta geçiriyorlar: şimdi pilot un yalnız 
başı ve göğsü planörün dışındadır. 

Kanadlar uçuşa göre ayarlandıktan 
sonra, planörün önüne bağlı olan iki 
lastik halatı, sağlı sollu beşer genç çek. 
meye başhyor. Bu on bir kişi bir "pos
ta,, dır. Her postanın başında bir mual
lim muavini bulunuyor. Planör, uçuş 

vaziyete getirilmezden önce, şef soru. 

yor: 
"- Piloti 
''-Hazır! 

"- Kanad? 
"-Hazır! 

" - Amortisör? 
"-Hazır! 

n.A? anad sualine hazır cevabını ve-
11' ren kanadın başında bulunan ve 
oııu uc:;usa hazır vaziyete getiren genç
tir. Amortisör, planöre uçmak imkanını 
verecek olan beser kişilik iki grupun a
dıdır. Bunların hepsi, hazır cevabını 

verdikten sonra, öğretmen, uçuşun va
ziyetine göre amortisöre şu emri veri. 

yor: \ 
"- 65 adım çek ! .. 
Geneler , bütün kuvvetleriyle lastik 

halata ;sılarak onu iki tarafh 60 adım 
siirükliyorlar. Lastik adamakıllı geril
miştir. Planör. arka tarafından yere 
bağlı olmasa uçacaktır. Tam verilen 
kumandanın sayısı kadar ilerledikten 

sonra duruyor ve bağırıyor: 
"- Altmıs beş ..... 
Şimdi planör tam uçuş vaziyetinde

dir. Arkasında onu bağlı tutan çengel
den kurtulacak ve gergin lastikler onu 
havalandıracaktrr. Bundan sonrası pilo. 
tun meharetine kalmıştır. Posta şefi, 

planörü, kanadlan ve pilotun vaziyeti
ni tekrar gözden geçiriyor. 

Şimdi pilotun gözlen, öğretmenin 

elindeki kırmızı bayraktadır. Bu kırmızı 
bayrak sallanınca o. önündeki bir kolu 
çekecek ve planör, yere takılı olduğu 

çengelden otomatik bir hareketle kurtu. 
larak havalanacaktır. 

Kırmızı bayrak çekildi, pilotun sağ 

eli kolu çekti ve planör bir kere sarsıl

dıktan sonra birdenbire fırladı. Gergin 

lastik halatla, onu, bir on metre kadar 
yerde sürükledikten sonra birdenbire 
havalandırmıştır. Kırk metre kadar ha
valandıktan sonra bir müddet düz uçu
yor ve sonra pilot onu, tatlı bir meyille 
yere indirmeye başlıyor. Bu hareketin 
beğenilir bir halde olması için planörün 
uzun bir kavis resmederek inmesi la
zımdır. 

Posta şefi, amortisöre, pilotun og
renmesi icab eden iniş vaziyetini hesab 
ederek halatları çekin emrini verdiğin
den bu inis hareketini takib ediyor ve 
sonra pilottan hatalarını ve iyi hareket
lerini soruyor. Gençler hep bir arada, 

Başka memleketlerde havacılık: alman çocuklat1 model tayyareleri 
uçurmağa gidiyıorlar 

Planör havada 12 metre si.izül
dükten sonra irtifaından bir metre 

kaybetmektedir. Mesela kırk met
re havalanmış olan bir p lanör, 

480 metre uçtuktan sonra yere i
necektir. Havada yarım kilomet-

relik uçuşu pek b asit sanmayı

nız: Planörle yarım k ilometre uç
tuktan sonra, motorlu tayyare ile 
yüz kilometre uçmak istida t ve 
k udretini kendiniz de görmekte 
haklı sayılırsınız. 

Yazan: 

Cemal Kutay 
bu uçuşun tenkidini beraberce yapıyor
lar. Böylelikle pilota, kendi kendisini 
kontrol hassası da verilmiş oluyor. 

IE5> u uçuşun gayet garib hassaları 

19 vardır: Mesela halatın çekilişi 
eğer çift sayı üzerine olursa planör, 
birdenbire fırlamakta ve sert bir uçuş 
yapmaktadır. Bu. tarz ekseriya tepe u
çuşlarında tercih ediliyor. Tek sayı Ü· 

zerinde çekilirse o zaman ruleler ve 
sıçrayışlar daha ağır oluyor. 

Planör, havada 12 metre süzüldük
ten sonra irtifaından bir metre kaybet
mektedir. Mesela kırk metre havalan· 
mış olan bir planör, 480 metre uçtuktan 
sonra yere inecektir. Havaday yarım ki· 
lomctrelik bir uçuşu, pek basit san
mayınız. Planörle yarım kilometre uç
tuktan sonra, motorlu tayyare ile yüz 
kilometre uçmak istidad ve kudretini 
kendinizde görmekte haklı sayılırsınız. 

Havada uçuş mesafesi planörlerin 
tiplerine göre değişiyor. Mesela P.S.2 
tipinde olan pilanörler havada 17 met
re mesafe aldıktan sonra irtifarndan 
bir metre kaybetmektedir. 

Pilot yere indikten sonra, planör
den çıkıyor. Şimdi artık iş, planörü es· 
ki uçuş yerine getirmektir. Bunu bir 
otomobilin arka tekerleklerinden mü
rekkeb olan seyyar bir araba ile yapı· 
yorlar. Koca planör bu iki tekerlek ü
zerine yerleştirildikten sonra kanad 
larından tutarak düşmemesi temi11 edilL 
yor ve sonra tekrar uçuş vaziyetine ge• 
tiriliyor 

U çuş, sıra ile yapıldığı zçm, pla-
nör eski yerine getirilinceye ka· 

dar uçacak olan hazırlıklarını bitirmiş· 
tir: Gözlüklerini takmış, tayyareci baş· 
lığını giymiştir. İnönü çocuklarının, 
uçmaya ne kadar hasret çektiklerini, 
bu bekleme sırasında sabrrsızlıklarm

dan çok iyi anlıyabilirsiniz: İki teker· 
lek üzerine yerleştirilmiş olan planör, 
bir eksprese bağlanmış kadar hızla ye
rine gelmektedir. Çocuklar bu gelişi, 
daha çok hızlandırmak için pratik bir 
sürü çareler düşünmüşler ve bulmuş

lar .. .. Zaten İnönü kampında her şeyi 
çabuk ve çabuk olduğu kadar zahmet
sizce yapmak için o kadar güzel ted
birler bulmuşlar ki, bunları gördükten 

sonra çalı~maların bütün safhalarında 

birer "Kolombın yumurtası., na rastla

yacaksınız. İnönü kampı, tek başına, 

gaye haline gelen bir arzunun gerçek· 

!eşmesi için bütün zorlukları yenen bir 

eser olarak gidilip görülmeye değer 

bir yerdir. 

Enternasyonal jeoloji kongresi 

Elli milletin iştirakiyle 
Moskova'da toplandı 

Moskova, 22 (A.A.) - Dün Moskovada enternasyonal jeoloji kon
gresinin 17 inci kongresi açılmıştır. Kongreye, 50 milletin delegeleri iş
tirak etmektedir. Kongreyi bir nutukla amerikalı profesör Philipp 
Smith açmış ve sonra Sovyetler birliği ağır endüstri ha lk komiseri B. 
Mejank hükümet namına delegeleri selamlamıştır. 

İstanbul Ankara 
yolunda yeni bir köprü 

Bolu, 22 (A.A. ) - İstanbul - Anka
ra yolunun Bolu vilayetine isabet eden 
Gerede kısm1nda 50 metre uzunluğun
da betonarme Afatlar köprüsü inşaatı 

tamamlanmış ve Nafıa Bakanlığı köprü
ler mühendisleriyle vilayet nafıa müdü. 
rü ve inşaat mesul fen memurundan iba· 
ret fe n heyetince muvakkat kabul mu
amelesi yapılarak köprü gidiş ve gelişe 
açılmıştır. 

Yeni Mısır Ordusu 
Kahire, 22 (A.A.) - P arlamentoda 

Nahas paşa, hükümetin milli müdafaa 
te§kihitını vücude getirmeğe son dere
ce faaliyetle devam etmekte olduğunu 
beyan etmiştir. 

20.000 kişilik bir ordu vücude getiri
leceği ve 2 milyon yedi yüz bin liralık 
senevi bir büdce kabul edileceği tah
min edilmektedir • 

B. Kalin in'in kongrenin fahri 
reisliğine seçilmesi hakkındaki 
teklif alkışlarla kabul edilmiştir. 

Sovyetler birliği ilim akademi
si reisi B. Komarofun bir nutkun
dan sonra ikinci reis 8. Gubkin söz 
alarak ezcümle demiştir ki: 

"- Burada toplanan herkesin yal
nız barış için çalışmak düşünce ve ar
zusu ile mütehassis olduğuna ve her 
türlü barışı bozmak, insanlığı harba 
sürüklemek ve ilim sahasındaki baş.a
rılarımızdan insanlığın iyiliği ve tabi
at kuvvetlerinin fe t hi için değil de kar
şılıklı biribirini ifna için istifade et
mek teşebbüsünü nefretle ve infialle 
karşıladığına kani bulunuyoruz. 

Bundan sonra seçim yapılmış ve B. 
Gubkin' in "dünya neft ihtiyatları,. h:ü<. 
kmdaki raporu dinlenmiştir. 

Gazetelerin ya::.dıklar .. 
Moskova, 22 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor : 
Gazeteler dün burada açılan 17 in. 
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Ankara, türkiyenin nüfus 
başına en çok bisiklet 

İsa bet eden şehridir 
Yalnız gençler değil, işlerine giden 
"ıemurlar ve şehre ınen köglüLer 

bile bisiklet 
kullanıyorlar 

B isiklet biraz da yol demektir. 
Çünkü faydalı spor vasıtasının 

kullanılmasr, bozuk yolar üzerinde, bir 
zevk olmak hassasını tamamiyle kaybe
debilir. Bu nazik ve ince alet, temiz ve 
kusursuz bir yolla birleşince, yaprlması 
kadar seyri de zevkli bir sporu meyda
na getirir. 

Bisiklet asfalta bayılır. Toprağa dö
külen ziftin kokusunu uzaktan alır ve 
ona koşar. Onun için değil midir ki bu
gün, en ziyade asfalt yoUara malik olan 
Ankara, Türkiyenin nüfus başına en 
çok bisiklet isabet eden şehridir. 

Ş ehrimizde bisiklet sayısiyle be
raber, bisiklet firmalarının ve 

bunları temsil eden ticarethanelerin de 
mikdarı artmaktadır. Taksitle satış 
genç talebeler için büyük bir nimet 
olmuştur. Hem spor hem de nakil vası
tası olan bu zarif aletin ucuzluğu. o
nun popüler olmasında en büyük ami
li teşkil etmektedir. Fakat artık bi
siklet kullanmak yalnız gençlere de n
hisar etmiyor, sahibleri memuriyetine 
bisiklet üzerinde giden yaşlı başlı a. 
damlara pek sık rastlanır olmuştur. As
faltın önümüze açtığı imkandan neden 
istifade etmiyelim? 

Bisiklet alakası Ankarada o kadar 
süratle yayılmaktadır ki, ananeye en 
bağlı sanılan köylüler arasında bile bu 
aleti nakil vasıtası olarak kullananlar 
son zamanlarda görülmeye başlamıştır. 

F akat nakil vasıtalığından aynca 
bir spor ve eğlence vasıtası ola

rak bisiklet git gide yayılmaktadır. Ye
nişehirde akşamları Atatürk bulvarı ve 
civarındaki asfalt yollar, bisikletli 
genç erkek ve krzlarla dolmaktadır. 

Bisikletin şehrimizde gördüğü bu ala
kaya muvazi olarak son zamanlarda mo
tosiklet ve motorlu bisikletlerin de 
mikdarı çok fazlalaşmıştır. Bunlar da. 
asfaltın vücude getirdiği nimetten fay. 
dalanmaktadırlar. Süratlendikleri za
man hakikaten rahatsız edici bir şidde
te varan gürültülerinden başka mah
zurları olmıyan bu modern nakil vası· 
talarma, müşterileri gibi sayılan da 
durmadan azalan binek arabalarının 

beygirleri, ne kadar gıbtayla baksalaı 
yeridir. 

Yolları inkişaf eden memleketlerde 
bisiklet ve motorlu b:siklet en yakın 
nakil vasıtasıdır. Garbte üç dört nüfu
sa bir bisiklet isabet eden memleket
ler var. Bu güzel nakil vasıtasının. bil
hassa vücudu daha fazla işleten motor
suzıınun aramızda taammüm etmesi 
menuniyetle karı;;.lanacak hadiselerdir. 
Bisiklet gençlerimizin adalelerini i~-

lettiği nisbette onlara. gezmek, yeni 

yerler görmek. ve büyük mesafeler al

...... ~1- :>. P usunu da vermektedir. 

------ -----------------------------
büyük ehemmiyetle bahsetmektedir. 

İzvestiya diyor ki : 

"Bu kongrenin Moskovada topli:lu· 
ması keyfiyeti, Sovyet ilminin enter
nasyonal sahada kazandığı şerefin 

yükselmekte bulunduğuna yeni bir 
delildir. Misafirlerimiz yabancı ilim 
adamları bu miinasebetle Sovyet ilmi. 
nin ne derece hızlı adımlarla ilerle. 
mekte olduğunu ve devlet tarafından 
ilme ne derece b~yük alaka gösteril
diğini bir kerre daha kendi gözleriyle 
göreceklerdir . ., 

Pravda diyor ki : 
"Sovyetler Birliği yalnız kendi 

memleketinde kendi vatandaşlarının 

yükselmekte olriukları ilimlere değil, 

bütün dünya hakiki ilmine de çok bü· 

yük bir ehemmmiyet vermektedir ... 

Bir tayyare kazası 
Kopenhag, 22 (A.A.) - Buraya ge• 

len haberlere göre, dün bir tayyare 

Flensburg civarında asker grupları ü

zerine düşmiış, bir kişinin ölmesine ve 

14 ü ağır olmak üzere 23 kişinin yara-

lanmasma sebeb olmuştur. 




