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uru adına gönderilmelidir: 
YO Hanların l k .. . s k ıer eıımesınden 
Y"'1 

ur llş alınır ücret pe"indir 
1 şJ~ • 

[Sayısı lier yerde2 kuruş] ... Pazat lesi 
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Abone : Yıllığı : 5 Lira 
Yabancı m~mleketlere 8 Lira 
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; Dün çok heyeca1J.lz 
YENİGÜN ANTAKYA 

iı 

bir 
~ gü11ü yaşadık 
.z~ular çok muntazam oldu, birinci ve 

1 
inci gelenlere Valimiz iarof mdan ma-

Bis'kı dalyalar veı~ildi 
tak~ ~t koşusunda, l~kenderundan Mustafa Kurt birinci, An
Arıta~ an Sük Ü Eray ikinci, 5000 metrelik kırkoşusunda 

Yadan Mehmet Yener birinci, Kenıal Şerbetçil ikinci 
oı Berlen ?eldiler -Ahnan ıı eticeler çok m\1 kem mel 
P Ba..:k 1 v lerbıyesi (>hı · • • 'k' · 1 1 · d b h · k "' nn ıgı ta f .lO ge dan bırıncı ve ı ıncı ge en e· rın en a s iıe enc!ilerine 
Ol da ilk defa tra ~ndan Hatay- 1 re madalya tevzii merasimi muvaffakiyet dilemiş, ve ma-

~ let ertıp edil b' "k d 1 1 ...... 1 · k . ve kır ko l en ısı yapılmıştır. aya arı gogus erıııe ta mı ş 
lıı · Ş şu arı b e ııız ükrü S "k ayın va Merasime Gençspor an tır. 

a~ nezaretinde 8 bohmensüerin dosunun çaldığı istiklal mar· Ôğl<"'den sonra yap\lan 
)1 t•ıı a a tan 't'b l' s··k 5000 t l'k k k Yapılmıştır. 1 ı a · şile beışlanmış ve va ı o - ıne re ı ır mu ·ave 

1. v. l-l vanııı fevk l"d ın ensüer gt>nç ve güruüz spor met koşusuna Antakya, R,,y 
ıgınd 1\ a e .. 1 h · .. K ki f'n istifade d guze · culara kısa bır hitabede bu· anıye ve' ırı ıandan 11 

:1e lı&tkın büyu"k eb· en binler lunarak. sporun ehemmiyeti · kişi iştirak eylemiştir. 
ı 1

etak' ır l"k .. 1 K Ç'f k 
k ıp ettiğ'ı b a a a ni anlatma..: yurd mudafaa oşu ı te astalın altında 

<;o l u k "'' 
1 ıeyecanlı . oşular sında kuvvetli atılgan vatan ki virajdan ba şlıyarak köprü 0 rn\lş B ve rnunt "h' "f l S 2 · 'd • . , edl!n t b' azam çocuklarının mu ım vazı e -: onu ıııcı e 

&t <lırcktörl"ğ. e.r ıyesi Böl 
çok güzel b~r ~ bize dü l 
Şalmıştır. Por günü ya 

" . ilk Olarak . 
lık bisiklet k 40 kılornetre· 
saat taın 9 doşusu dün sabah 
basının alt k a Kırıkhan kas 

"" tnış ve b ısınıııdun b 1 a 
ı· 1 k u ko a~ a-
~ s !:!•·derun K Şuya Antakya 

sp0 , ırıkn d • ~ rcu iştirak . an an 19 
lf Hakern h et~ıştir. 

toksiklt:t v b~Yetı ile iki mo 
raf d e ır k 

ın aıı t k' aınyon ta· 
~u heycca alıp editen bu ko 
ı~r · 11 1 olrn k "' ırak ed l uş, o~uya 
lasfkt t"tı erden ·k· .. 
<l .ı eri Pati. ı ısının 

e .'( .1 auıış 'k· k' . esı erek k ' ı ı ışı 
su · anı '<'hle k Yona alınmak 
ınecbur· , ~şudan çekilmek 
D·v l}etınd k 1 1&er 15 e a mışlardır. 
<levaın .sporcu yollarına 
17 nurnetınış ve ilk olarak 
~·ı aralı lıık d 
ıv Ustafa K en rrundan 
10 saniy durt 78 dakika ve 
Yet Yer'e le koşunun niha • 
n1a . ' o an Gü d.. s· 
VA sbı. <>nündeki p' nt uz ıne -

- ıriııcil'.. ıs e varmış 
<:tıddeleri ı~ı alınıştır. Bütün 
ee batk olduran binler -

: spor b~~d alkışları ve Ge!nç
Vıt arasınd:suııun çaldığı ha· 
spo:-daıı 6 Antakya G~nç 
Eray ta nuınaralı Şükrü 

rn b' sonra y . 
7 

ır dakika 
Ye<lt- .arıı 9 dakika l O :;ani 
ikiııc pıste varmak suretile 

ı .. gelıniştir. 
Uc;uıırül .. - ·· 8 S\lrıiy~de ~gu 3 dnkika 15 

Mahrnııd yırı.. G_ençspordan 
<!Ülüğü -= Hus:-y.ın, dördü ·1 
Yed Gb.) dakık.1ka 15 sani 

e en d liılrn· ~spor an Hasarı 
20 1

', .brşınciliği 88 dakika 
it(t S<uııyede Selim Şerbetçi 

ıncılığı da 90 d . k 1 -
saııi a• ı .a ) 
Jfiı Y~ de Gençspordan Bj -

~ıfat kazanmışlardır. 
oşu sona erdikten sonra 

Sporcular, Güııdu'"z s· 
ınema· 

sırıın taraçasında t 1 
it op anmış 

ve aırada Vıalimiz t f ara ııı 

Şükrii Kanatlı Büyük Millet 
Tuğbay lığa terfi etti Meclisi 

Bugün toplanıyor 
Biiyük Millet \lt>clisi bu

gün öğleden sonra yaz c.lev· 
resi içtimalarrna başlayacak· 
t ır. 

ı\leclisin bu devre~inde! 
birçok kanun layihalariyle 
~40 yılı bütçesiııin müıakere· 
si yapılacak ve bu itibarla 
bu devre çok elıeınm'yetli 
olacaktır. 

Vergilere 
Yapılacak zam ka· 

nun layihC'ları 
hazırlandı 

Derin bir memnuniyetle Ankara - Maliye Veka· 
haber aldıgımıza gc~e, Al~ayl Jeti arttı_rıl~asıııa ~ar~r v~ri 
Şükrü Kanatlı Tugbaylıga len vergı nısbetlerı uzerın· 
terfi etmiştir. l deki çalışmc\larını tamamla-

Çok k~ymetl.i bir ask:r· dı. Bu hususta hazırladığı 
kuvvetli bır batıp olaıı deger.1 kanun layihasını bir kaç ,.{Ü 

li komutanınıızı bütün s&mi· ne kadar meclise verecel-
miyetimizle tebrik eder ve t" ır. 
k~ndilerine daha çok parlak Söylendiğine göre yolcu 
istikbal c.lil~r!z. nakliyat ücretlerinden alın· 
Amira/More:ı makta otan vergiye yapıla 

1 cak zam ınikt.uı yüzde beş· 
\ ten aşağı olmıyacaktır. Memleketimize 

geldi 
lstanbul - Başvekilimizin 

daveti üzerine, Fransız Pa~if 
korunma mutahassısı Amiral 
Moren Paristen buraya gel· 
miş ve doğru Ankaraya lıa· 
rek evlemiştir. Amiral hare 
kelinden evvel gezet~cilere 
beyenatta bulunarak demiş· 
tir ki: 

" - Fransız büyük elçisi
nin misafiri olarak Ankara· 
da bir kaç gün kalacağtm. 
Dönüşte burada da kalaca· 
cağan1. Çok sevdiiim Türki 

Diğer taraftan bitli mum 
eşya nakil ücretine de yt-nİ 
ayni nisbrtte bir zam icra
sı muhtemeldir. Bu arada 
eşya nakliyatında resimden 
ist:sna edil ·cek ına Jdeler de 
tesbit f)lunmuştur. Bunlar 
hububat, şeker pancctrı, un 
dur. 

yeyi ziyaretten memnunum 
Bu ziyaretten istifade ede
rek burada alınan Pasif Ko-
runma Tertibatını gezden 
geçireceğim.,, 

Musolini Hitlerle 
görüşmeğe gidiyor 
Bu haber.alaka ugap_dırdı 

Fransız Kabinesindt: değişi ~lik yapılacak 
Londra 17 (a.a.) - Röyterl k\1vvetle tahmin olunmak-

Ajan sı bildiriyor: ı ıadır. 
Roma<lan gelen bir telgrafa gö· Fransız matbuatı. kabine 

re, Musolini Hitlerle görüş· ı d~ği~ikliğinin Fran.;1z harici 
mek üzere Alman hududuna siyasetinde hiç bir değişik-
gitmeğe karar vermiştir. Dün· liğe alam,..t olamıyacağlnı ve 
ya vaziyetinin bu çok nazik Fransanın sonuna kadar har· 
zamanında Musoliniııin ans1· be devam edeceği beyan ey· 
zın Hitıerle görüşm~ğt: karar lemekte müttdıkdirler. 
vermesi, Londra mehafilindc. Vels Roınada 
hayret v~ alaka uyandırmış· Roma 17 (a.a.) - iki 
tır. Bugün yarın yapılacnk günde.nberi bulunmakta olan 
olan bu görüşmelerin netıce-· Amerika hariciye mü:;tcşurı 
si merakla beklenmektedir· V ds, kral tarafmdan kabul 

Paris 17 (a.a.) - Dalad· edilmiş ve bunc.ları sonra tek· 
ye, Fransız kabinesinde mü· rar Papa ile görüşmüştür. 
him değişiklikler yap'llağa Musolini ve Kont Ciyaııo 
karar vermiştir. Değişiklik- ile <l'! görüşmüştiir. Velsiıı;Ko-
ler hakkında şimdilik dışan mayı i'<inci ziyareti, ltalyaıı 
bir şey sızdırılmamakta ise de matbuatında birinciden daha 
Başvekil Daladyenin harbiye 
n~zaretini tc-rkederek yalınız büyük bir alaka uyandırrııış· 
hariciye nezaretini uhdesinde tır · 

Amerika hariciye ınüste· bırakacağı veyahut hariciye 
nezaretini terkederek harbi· J;arı yarın Napolillen Nev· 
ye Hezaretini alacağı ve ka- ı yorka mütt>veccilıen hareket 
bin eye yeni şahıslar gireceği eyliyecekıir · 

EN SON DAKiKA 

Musolini veCigano 
Alman hududuna ~llardılar 
Hitlerle Musolini bu sabah görüşmeğe 

başladılar 
Roma 18 (a.a.) - ltalyan l3aşv~kili Musolini il~ Ha

riciye Nazırı Kont Ciyanoyu hamil olan tren düa ak
şam Romada:ı hareket etmiştir. Tren Alman hududu 
olan Beremene doğru ilerlemektedir. Musolini ile Kont 
Ciyano bu sabah Orta Avrupa saatiyle 9,41 t ıl Alııı:ııı 
hududuna varacak ve o saatte orada haıır lmluııaccık 
olan Hitlerle görüşeceklerdir. Miilak.~t, Musolini ıiıı lıu
susi \'agonunda vuku bulacaktır. 

~'ıra lsveçe mi geldi ? 
Sovyetlerio lsveç.ten hava ı : manı iste
dikleri söylenınekt~ Stokholmda vnzi -

yet vahim görülmekt edir 
Moskova 18 A. A. - İyi haber i\laıı mehafılt• göre, 

Sovyetler Birliği lsveçin g.trp sthil inde1<i ınıntaka· 
da bir hava üssü kurmak için lsveçe bir ııot<t vı:rmiştir. 

lstokholm 18 A.A. - Bir çok Alınaıı ~ahsiyetleri ls
veçe gelerek İskandinavya d~vldlt>riııi Alman himnyt's:
!1in kendileri için hayırlı olduğuna iknaa çalışmaktadır. 
lsveç mehafili bu gctyretl' karşı: "Allah lıizi dost şerrin
den esirgesin,, Şt!klinde mu'<abt'lt- etmektedirler. Siyasi 
ınehafıl vaziyetin çok vahim olduğunu ve lskanJinavy 
i_çin Almanyanın Rusya<lctn <laha t .. hlikeli o\du~urıu b .yun 
etmektedirler. Gazeteler Fırı - Rus sulhundan sonra 
hava kuvvetlerinin lstokholma 300 kilometre yaklaştığın\ 
yazarak tehlikenin her an arttığını bil,!irmekte<lirlt•r. 

Finlandiynlılar çalışıyor 
Helsinki 18 A. A. - Sovyet - Fin barışından son 

rct Finlandiya a~kt!rleri tal\rn ve terbiyeye devam etmek 
tedir:ler. Harp levazımı fabrikalarına verilerı ameleler 
dabu üç ay çalışmak emrini almışlardır. 



Eskişehirden 
Halkevi temsil k~ 
lu Hataya geliyor 

Haber aldığımıza göre, 
Eskişehir Halkevi t~msil ko· 
!undan 20 kişilik bir gurup 
bu ayın sonların;ı doğru Ha 
taya geleceklerdir. 

l>urup Hatayırı muhtelif 
şehirlerindete msiller verecek 

!-la tayın tamaşaya ~değı!r yerle 
rini gezerek üç gi:n kaldık· 
tan sonra buradan ayrılacak-
lardır.fa ~ 

Halkt-vimizde lm gurupu 
karşılamak ve misafir et· 

mek için hazırlı~lara baş· 
lanmı~tır. 

Aktepe - Hassa yo
lunun islahı 

Nafıa Vekaleti tarafından 
islah edilerek mun!azam bir 
şosa haline ifrağrna karar 
Vt"rilen Aktepe - Hassa yolu· 

1 nun inşasına önümüzdeki ma 

yıs ayı içinde başlanacaktır:. 
Yol üzerinde nafıa mu 

hendisleri tetkikat yapmak· 
tadır. 

Halkevinde Resim 
sergı~ı 

Httlkevi müze, sergisi ve 
güzel sanatlar komiteleri ta· 
rafından Halkevinde ~ir re· 
sim sergisi açılmasına karar 

• verilmiştir. 
Ellerinde resim, Fotoğraf 

gibi eser bulunanlar. Halke 
vine müracaatla ser gıde teş 
hir edilmek üzere bunları 

kaydt!ltirmeleri ıazınıdır. Se: 
giniıı açtlacağı gün ilan e<lı· 

lecektir. 

Dün akşamki konser 
Dün akşam Halkevi mü, 

zik kolu tarafından Halkevi 
salonunda bir konser verıl· 

miştir . 

Kalabalık bir kütlenin ha 
zır bulunduğu konser çok 
iyi olmuş 
müştür. 

ve iki ~aat sür-

Bir yaralama 

/falya 
İzmir fuarına iştirak 

edecek 
Ankara 17 (a.a.) - İtal· 

ya hükumeti 1940 beynelmi· 
le! İzmir fuanna iştirak ede
ceğini bükumetimize resmen 
biıdirmiştir . İtalya bu seııe 
fuara daha gerıiş bir şekilde 
iştirak edecek veya bund~ 
mühim değişiklikler yapa · 
caktır. 

Polonyadaki Türkler 
vatana dönüyor 
İstanbul - Polonyada 

bulunan Türklerden 20 kişi 
lık ilk kafile buraya gelmiş · 
tir. Bu milletdaşlarımızın :ın· 

lattıklarıncı göre, Alman iş· 
gali altında bulunan Polon· 
yada vaziyet çok sıkıntılıdır· 
İşleri bozulan Türklerin hep 
si Anavataııa dönmek iizere 
hazırlanmaktadırlar. 

Çok çocuklu ailf'lere 
yardım 

Ankara - Sıhhat ve içti

mai muavenet vekaleti, her 
sene olduğu gibi, bu sene de 

çok çocuklu ailelere ya-rdım 
edecektir. Bu maksatla bu se· 

seneki bütçeye, ikramiye 
istihkak kesbetmiş olan çok 
çocuklu ailelere vt"rilmek üze 
re, 1 milyon 100 lira tahsisat 
konmuştur. 

Koordinıısgo
nun iki kararı 

Ziraat Ve\<aleti em 
rin e 2,5 milyon li 
ralık kredi veriliyor 

Ankara - Koordi nasyoıı 
heyetinin aşağıdaki iki kar.a
rı Vekiller heyetince tasdık 
edilmiştir: 

10 numaralı karar Milli 
korunnıa kanununun 39 uncu 
maddesi mucibince gerek zi 

raat Vekal~tinin doğrudan 

doğruya işl~teceği arazide Affaıı mahallesinden Haşim kullanmak ve gerekse mt>zkür 
oalu Zeki münazaa netice· dd · d 

C I A ı• kanunun 42nci ma esuı e sinde koınşu!arırı<lan e a ı, k 
Yazılı yardımlarJa bulunma bırukla sol omzumdan yara· · 'h 1 

""" kk d içiıı icabeden ıstı s.a la<lığıntlaıı suçlu, lıa ın a 
b ı ' k l vasıtalarının ve malzemesı· tutulan evrakile ir ı te a · • 

nin mübayaası karşılığı ol· Jiye)'e teslim edilmiştir. V kAl · 
/ mak üzere Z~ra"t . e a eb 

Kaçakçı emrine 2,5 mılyon lıraya ka 
.. f dar bir kredi tahsis olun· 

İ8k eııder unun Abacılı ~o· i muştur. Vekaletin lüzum gÖs· 
yündeıı ~ehmd tvlam~oglu tereceği ~u aletler mezkur 
Usman Genç. satınat uz.er.e ! Vekalet ile Ziraat Bankası 
dolaştırdığı kumaşiarld bıı lık tarafından müştereken kurula 
te yakalan trak lıakkınd<ı tu · k bir komisyon marifeti le 
tulan evrakile birlikte ~dli· cal ktır 

a 1llT1Ca • 
yeye sev ı .. ı•dı:miştir . 1 ı numaralı karar : İn· 

Kaçak çak
ma/<. tuşı 

Suriyc<leıı Sucu köyüne 
geldiği haber alınan İsmail 
oğlıı Mustafn İsminde birisi 
takip e,lılcrek yakalanmış ve 
üstünde y.tpıla ı araştırmada 
kaçak çakmak taşı görüudü 
günden suclu hakkmda tutu· 
lan ı-vrakile birtikt • adliyt::· 
ye te~lim ~dilmiştir. 

hisarlar idaresine ait iş yer
~erinde günd~ üç saate ka· 
dar fazla mesai yapılwasrna 
müsaade edilmiştir. 

Nüfus sayımı 
Ankara - Nüfus sa· 

yımı etı afındaki hazırlıklar 
d~vam dmektedir. Sayım 
önümüdc>ki birinci teşrin a· 
yrnda yapılacaktır. istatistik 
umum müdürlüğü bütçesine 

f bu sayım için 226 bin lira 

1 tahsisat -'Onm~tur · 

Dün çok heyecanlı bir spOt~~r Köylüleri-
• • 

mızın gÜılÜ yaşadık 
Zelzele F elake•ze "Başı 1 incide,, 

lan 
kl! 

delerine t-e berrü karakolu önünde bitecekti. Kemal Şerbetçinin oıd 
Saat tam onbeşte- hake • met koşusunda uldıkl3~ 

. listesi . . j min işaret tabanca.ile koşu- ce, diğer Vililyetler~~ 
Erzıncan zelzele felaketze \ ya başlanmış ve yolun arıza betle zayıf ıse de, dı.sı 

dderine şehirlerimizden ol· ıı. rÜ'lgarın da cepheden gel tında muntazam bir .' 
duğu gibi, köylülerimizdt'n de mesine rağmen, sporcular mana devanı ettikıerı 
mühim teberrülı.!r yapılmıştır . 

1 

büyük bir gayret göstermiş· de istikbalde kendilerı' 
Şeh\rde yapılan teberrü lis: 1 !erdir. çok şey bekliyebiliriı 
telerini günündı'! neşre~m~ş j Bütün caddeler, koşuyu Dünl<jj bisiklet k01 Vil 
fakat hamiyetli köylülerımı~ g?rmek i~in ~oplanan kesi.f da altıncıda~ sonra ,ı, h: 
tarafından yapılan yardımla bır halk lcıtlesıle baştan ba~a alanlar sıra ı le şuofafll' 
rı neşt edememiştik. 1 dolmuş, Gençspor bandosu Kırıkhan dan Fuad 

Bugıi ıden itibaren bu yar koşunun nihayet bulacak yer kika 8 saniyede 7 jpC 

dımların listesini nahiye sıra-
1 

olan Köprü polis karakolu best sporculardan l(aı~ »ile 
sil~ ııeşre başlıyoruz: J önünde yer almış bulunuyor 92 dakika 15 saııiy~• S 

Batırga du. ci, Gençspordan A c .t 

İdris Ôzdemir 
Ali Ünslinal 

Lira K. Gençspoıdau Mehmet man 92 dakıka 40 sa enır 
50 ' Yener ilk defa olarak ve 20 9uncu Kırıkhaudan llı"-dıl~ 

Mehmet osman 
Hasarı Yusuf 
Osman Mustafa 
Şakir Ahmet 
lsmail Kaz\m 
Mustafa Meh·n~t 
Ahmet Dık 
Cini lbrahim 

Osman Ağa 
Mehmet Kara 

Isa Güzel 
Abdülkerim Güzel 
Mustafa Fiyat 
Nofel Ahmet 
Salih İbrahim 
Ali Ahmet 
İbrahim Mehmet 
Mehmet Ahmet 

Süleyman Sert 
Necip Mihris 

Salih Hasan 
İbrahim Hasan 
Süleyman Hasan 
Mehmet Kılıç 
Şaban 

Paşaköy 
lbrahim Yaman 
Kara Ali 
Bekir Aşkar 
lbrahim Çalışkan 
Reşit Korkmaz 

1 

2 

3 
3 
3 

l 
Maraş boğazı 

Mehmet Ali lc.Jris 1 
Salih Avca 
Şaban Vural 
Yusuf Mehmet Kurt 
Reşit Biçen 
Vehbi Arslan 
Mahmut Güdan 
Fazıl Akar 
Yunus Liman 

Arpa han 
Ahmet Torna 1 

Hasan Torna 1 
Şeyh ibra him 3 
lbrahim Aşkar 
Ali Sağır 
Reşit Toma 3 
Nahsan Toına 
Şerif Halil 
Ali Kamil 

Sellüm Selim 
Şakir AhmE-t 

Mehmet Mehvet 
Suphi Salim 
Mehmet Ali 
Ahmet Silo 
Hesan Sait 
HS\ci Ali Artar 6 
Züıüfkan 
Abit Yılmaz 3 

50 
25 
50 
25 
50 
50 
20 
11 

50 
25 

50 
25 
15 
25 
25 
25 
25 
30 

25 
25 
15 
50 
10 

55 
50 

25 
25 
25 
25 
21 
15 
15 
25 

50 
25 

50 
50 
50 
50 
25 
35 
25 
75 
50 
30 

d.ıkika 13 saniyede pistin 98 d;kika 10 ı-ıaniyed reçıl 
önüne varmak suretile birin· nuncu, Kırıkhandan ~~ f! 
ciliği almıştır. Doğruta •ı 99 -dakika' •en 

ikincili~i 20 dakika :o yede onbirir.ci, Kırıkb'~lltç 
saniyede yıne _G~."~.sp~.r~~~ Ahmet Atılgan 104 i m 
Kemal Şerbetçı, uçunculugu 10 saniyede on ikinC ·' ~ 
21 dakika 5 saniyede 'serbest ıandanBekirl04dakikll2 ıuz 

1 
koşucu!arından Nur!, dör~t.in de 13 üncü, serbest . 
cülüğü 21 dakika )0 sanıye Iardan Hasan Aykut ıtııucı 

1 de C.ençsporJun . Mustafa, kika 30 saniyede oll ~e t 
1 beşindlıgw i 24 d,~kıka 20 sa • cu" n . 
1 d Ah . . ene ı yede G ençspor an n_ıet Genç ve kıymetlı b 
' Rıza, Altıncılıgı 24 dakıka cularımızı takdir ve u 
1 35 saniyede Gençspordan eder kt>ndileri11' 'Fr~r 
ı d ' . ası 

Umer Asaf almışlar ır. lak bir istikbal dile:rı 
J Kır koşuları da, bisi~ let _.. L; 
koşusu gibi ç~k. ~eyecanlı G ,71ft ~ 
olmuş ve ValtmızA bız~at ko arı> cer Mi 
şuyu büyük bir alaka 1le ta · • d ij ğu 
kip eylemiştir. sın e b~t 

B 1 d. ın Koşudan sonra e e ıye 
bahçesinde birinci ve ikinci 
gelenlere Valimiz tarafından 
kısa bir hitabeyi müteakip 
madalyalar verilmiş ve mera 
sime Gençspor bandosunun 
çaldığı istiklal marşile başlan 
mıştır. 

* * * 
Hatayda henüz yeni te-

şekkül etmiş olan Beden ter 

biyı~si bölge direktörlü~ü: 
nün çok kısa bir zaman ı~ın 
de gösterdiği bu muvaffakı-

yet ve koşular~ıı t:rti~ i
dare ve tanzimınJekı mukem 
meliyet takdire layıktır. 

Bisiklet koşusundan alı· 
nan netice fevkalade mükem 

meldir ve bu ralram Hatay 
için bir rekordur. 

B ilhass.l birinciliği alan 
Mehmet Kurt eğer egzer· 
sizlerine muntazaman de
vam eJerse, istikbali çok 
parlaktır ve Türkiye birin· 
ciliklerine girecek birçok 
vasıfları haizdir. 

Gençsporda n Şükrü ye ge· 
li.ıce: 

Bunun da, ant renmunla· 
rına muntazaman devam e· 
dt-rse i~tikb alde parlak neti· 
celer alacağına şüp he edile· 
mez. 

Yaya koşuculardan bi-
rinci gelen Memet Yener le 

ibrahim Karaağaç 1 
Yusuf B:.ılo 

Ali Mustafa 
Ali Veyso 
Ahmet Hacı 
Zülüfkaıı namına 

1 
2 

1 

25 

50 
90 

" Soııuvar,, 

Denizlerde far( 
yet arttı 

Paris 17 A.A.- k 
lardanberi sükun hü~0 

ren Garp cephesinde 

gündeııberi göze çar~ 
faaliyet başlamıştır. ~' 
ve havada her iki ta' al 
sında çarpışmalar 01 topJ 
şif kolları artmış, hıı"' h?fil 
harebeleri sıklaşmıştı'' bıh · 

Londra 17 . A_:''··'o' la k 
alma, tayyaresı dun. ti . 

·ı· 1· .1 I rrııf Yuç gı ız ımarııııua l e ~ zu 
uan lngiliz doıurnıııas;, ,

11
• e 

cuın etmiş ve bornbS cıtış_ 
. . h s-" ıgı ınıştır. bır gemı 8 hntc 

• t \ 
ramış, l>irkaç zabı dukı c 
fer ölmüştür. Alm8~ ıııüşl , 

d b. • du"ştl,.ı: . relerin en ırı 
ıı tür. b 
1 ı1' aş ı 

Sıra ticare{ 
01 

l'iııd c 
hedesine gel h ı 
Helsinki 17 A.A: ey~ 

muahedesi mucibine~, 2 
diya ile Sovyetler 6•~ 3 
rasında bir ticaret ı11 lt·ıır11 
si akdedilecektir . t k4 

Bir Fin heyeti ~~ < ş ~ 
salla Mo:;kovaya ha dilek 
nıiştir . t •k 

1 
Moskovad9 ht'm, 
rüşmeıer ~>luııl 

7 A.A· clıoı-1 Moskova 1 • ~ 
8 1 «;ırı manyanın Mosko\' ıl 

. ·'le • ac.t dün Sovyet Harıcı nı · 
. f oıı ış serı Moloto fa uz ııafırı 

lakat yapmıştır. __,,}, t·tli 

Neşriyat Müdürü: 
S elim ÇELFNK 

C.H .P . Mııtbaasıııda 

1( ri 


