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H tay , en Müste e en 
Birini 

Me 
e a or Bayram ~Günleri 

iavacılarımız bu sabah 50 ine yakın bir insan deryası. 
nın s·evinç uğultuları arasında yere :'indiler 

1fcxlkınHavaczlarımıza Gösterdiği Alakcı Herfürlü Tasa·vvuru 1t. Fevkindedir 
içlerinde iki kızımız bulunan Kahrama'! Paraşütçülerim iz 1030 metrede~ muv~ff.akiy.~tli atlayışlar yaphla~ -
Şehirde insan namına tek canlı mahluk kalmam1ş- Havacılarımızt gonnek \Çın koylerdende dalga hahnde 

jnsanlar meydana akın etmi~;tir 
y;rnıi iki yıl' süren uzun 

asr~ıten sonra hııvacıları • 
nız Lu sabah saat 7,30 da 
skenderundan şehrimize gel 
tiler. 

H:wacılarımızın gelt:ceği
i daha evvelden bilen halk 
lin olduğu gibi bu sabab 

\ k erkenden sahayı doldur· 
tıu!; şehirde tek bir insan 

~, 

•İle kalmamıştı. Köylerden 
ı'cın ed~n halkla berabeı· 
iy)·are meydamnı doldu 
r ın insan kütlesini il sayısı 50 
•in.. yakın idi. 

tık mektep tayyaresi saat 
·:m da Hava Dairesi Umum 
üdürü Osman Nuri Bııyka 
ıı idaresinde ve refakati.ı· 
! Müfettiş Emin Ali Y &şm 
duğu halde Süveydiye, Yuy 
idağ ve Harbiyt: üzerinde 
ltlar yaptıktan 80nra saat 
l 30 da halkın çılgınca al • 
(ışları arasında yere indi ve 
1
t krar kalkarak lskenderuna 
iıtti. Bir saat sonra lskende 
1 ln kaymakamını olarak dö· 
~en mektep tayyaresini ikin 
ti dört motörlü höyük tay· 
t.ıte takip etti. 

Bu esnada Emin Ali Ya· 
1 rı meydanlığı dolduran halk 
~UUesine hitaben çok heye· 
t~nlı ve sık sık alkış tufani· 
ı'1kesileu bir nutuk söylemiş 
1t, ., Nutkun metni diger sü 
1tıun.uzdadır. ,, 

Buyük tayyaremiz Sü"t-Y 
'Ye ve Aınık ovası üzerin· 
e turlar yaptıktan sonra 
~Yare meydanının üzerine 
imiş ve saat 10,45 te 1000 
t\re yükseklikten altı para 

t'ltümüzü atlattıktan sonra 
, 

1ltin sahayı kaplıyan insan 

1 
trYasının sevinç, alkış uğul· 
tları arasında yere inmiştir. 

~ Polis ve jandarma kıtala· 
~ tıın bütün gayretlt!rİne rağ· 
·~ Ctı~ halk tayyarelerle para· 
k t~\.ılerini üzerine dojru a 
hı h ederek onları bağrına 
ilııcnak . • . 1 • ıd ıçm ı en atı ı. 

İı Bir mahşeri andıran bu 
'Sa 

t.ı 1 tı dalgaları ve ,"yaşa var· 
•., · ,, nidaları ar1tsıoda pa · 

Ş\t \r ~ 1 · · 1 k '~h ._.u erımız yaya o ara 
\1 /dan ayrıldılar ve cadde· 
t ·l 1 dolduran in:.ıan kütleleri· 

t\ b' 
lilın· ır türlü bitip tükenmek 

1Yc-n alkışları arasında 

--.;;;;,;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;m=.-;;;;;;:=-=--=;;::;;;::a.;=--=-=;;;;;;;-=;;;;;;;;:;:::. 

Emin Ali Yaşının ı~utku 
Hnva Kurumu 1v1üfettişi başta geleni şüphesiz genç 

f.min Ati Yaşın tayyareleri· Türk havncılıırının Hutaylı 
miz gelmeden evvel meydan kardeşlerile birleşip kayn:::ş 
hğı dolduran 50 bine yakın masıdır. 
İnsan kütlesine hitaben bir Bu gelen arkadaşlar sizin 
nutuk sCiylemiş ve demiştir· yeti~tirdiğiniz gençlerdir ki 
ki: ş\mdi 1500 metredc:n korku· 

"Uzun süren hasret seneleri suz ve pervastz yere atlaya
içimizdeçok dt-rin bir iz bırak cakıardır. 
mıştı. Şimdi sizinle telakiden Top devrinde topu, kılıç 
soııra bile hala içimizde heye devrinde kılıFı kullanan Türk 
can var.Biten hicran sonsuz bu gün hava silahlarını da 
bir heyecan oldu. büyük bir maharetle kullan 

Acavatandan uıak kaldı mıya başlamış ve vatanın ha 
ğmız günlerde bütü'l bir mil· valarına hakim olmuştur. 
let sızi hayretle takdirle an· Türk hava kurumu bili· 
dı. Anavatan ,siziıı candan yorsunuz ki millli yardım 

.ve değerli f~dakarhklarınızı la doğmuş ve Cümhuriyet 
ıtakib etti.O acı' ve şehamet: reıımının vücude getirdiği 
le dolu gunler hatırlanınca bir teşekküldür. Milletin yar 
Türk~milletinin m\sıl mucize dımilt: bu teş~kkül bu günkii 
ve harikalar yaratacağına İ·. mütekamH ve inkişaf devresi 
nanmamak mümkün değildir. ne girmiş bulunuyor. 

Dünyanın en büyük Aziz Vatandaşlarım! 
inkilaplarını yapan ve tarihi Bütün dünya kapkaranlık ve 
yaratan· necip bir millet sizi kıırmıkıır şık ölüm tufanı için 

Yukarıda: Havacı Gençle

rimiz Paraşüt atlamaları için 

Tayyareye binerlerken 

ynkmdan takib ederkt-n kat· de knynaşırken bu Cennet 
!andığınız fedakarlık!arın bu vatan aziz Milli .Şe.finin etra 
gün en tatlı günlerini idrak fında çdik ve granitten bir 
etmiş bulunuyorsunuz. hale gibi sarsılmaz bir var· 

Size Türk Hava Kurumu ~lık olarak öek!iyor. Bütlin dün 
nun havacı g~nçlerini getiri- ya zaiflerken b\z her gün da 
yoruz. Bu ziyareti yapmak ha çok kuvvetleniyoruz. Tür 
için beş aydan ber\ ıçımız kiye, Sayın Başvr!kil 

Aşağıda: Tayyareci Kızımız 
' 

Edibe Filo kumandanı ile sonsuz 1-:ir arzu ilr! yanıyordu. Refik Saydam Hükumetinin 

• Tayyarede görüşüyor. Sağ 

tarafta Müfettiş Emin Ali 

Yaşın 

Şimdi berrak göklerinizde takibettiği su\lı ve emniyet 
sakin bir sonbahar sabahı sü· siyaseti s:\yesinde bütün dün 
zü\üp gelen bu çelik kanatlar yayı hayretler içiıd\! bırakan 
size yalnız Türk havacılığinı mesut ve rahat bir memleket 
getiı miyo ... Bu ziyarette 1bir halinde bulunuyor. Bütün dün 

Aşağıda: Kıymetli Paraşüt

çümüz Bayan Edibe. 

birinden olgun ve dolgun ya yalıuz bir şey anlıyor: A· 
birçok mirnalar vardır Bu:ılarırı :yakta duran Türk varlığı ve 

ayakta duran Türk kabiliyetı!. 
Va/imiz Türk her devirde eline 

otele 1-adar halkta herabt>r 
v~ halkın içinde yürüdüler. 

· f-lavac1larız otelde bir 
müddet istirahatten sonra 
Halkevi vePartiyi ziyaret et· 
miş ve ·Turizm ot~linde Be
lediye taraf mdan şereflerine 
verilen ziyafotte hazır 
bulunmuşlardır. 

Ha'\/actlarımız şerefine sa 
at 17 de Harbiyede Defne 
otelinde Halkevi tarafından 
bir çay ziyafeti verilecek ve 
akşam Bele-diye 100 kişilik 
bir akşam yemeği verecek · 
tir. 

verilen si la hı kullanmakta en venı· pa1·1·1· Dün akşanı geldi .l j büyük mahısreli göstermiş 
Hususi işlerini görmek 

716Ü/effişimiz üztre bir hafta izinli olarak tir. LVI 1 Al kadaşlar 
12 eyhilde lstanbula gitmiş Biz tarihin önünde eğilmis 

Bu sabah geldi olan Valimiz Şükrü Sökmen· bir millet değil, tarihi arka· 

yeni Parti Müfettişimiz süer, dünkü Ekspresle lsk en rnızdan sürüklemiş ve diz çök 
Balıkesir mebtısu Fahrettin deruna gelmiş ve oradan ak türmüş bir milletiz .. Bütün ga 
Tiritl)ğlu bu sabah saat 11 şam şebrımiz~ dönmüştür. yemiz sulhu korumak v~ beşe 
de Antepte n şehrimize gdmiş Valimiz istasyonda Ha tayda 1 riyeti kurtararak saadete gö· 
ve kaza hududunda şelıri· bulunan Mebuslarla, Vilay~t, 

1 

türecek heı karekete yardı
mizde bulunan Mebuslarımız· Parti,:Haıkevi ve Bele~ıye mı olmaktır. 
la Valimiz, Vilayet, Parti, erkanı ile dostları tarafın an Aziz Vatandaşlar: 
Halk~vi ve B~!ediye Erkanı karşılanmışhr. Şimdi semalarmızda. ~~er 
tarafından karşılanmışhr. J Hoş geldiler. Lütfen Sayfay1 çevırınız 



Belediye zabı 
tası talimat 

• 
namesı 

1 
Madde 108 Umuma 

Şen köy 
Mıntakasında 

Yeni bir asfalt ma 
deni daha bulundu 
Şenköy civarında bir as• 

Dün lııgiltere-' 
gegapılan 

hücumlar 
Beş dalga h linde 
hücum eden Alnıan 

tayyareleri püs
küe tüldü 

Ribbenlrop 
Romada Ciyano 

ile görüşüyor 
Roma 19 A. A. - Al· 

man Haricıye Nazırı Fon 
Ribb .. ntrop bugün Romayn 
gelmiş ve garda İtalya Ha
riciyl": Nıııırı Ciyano tarafın· 
dan karş1lanm1şur. Öğleden 
s nrn Venedik Sarayında Rib 
belltropla Kont Ciyano ara 
srnda bir mülakat vuku bul· 

Süveeydiye 
yoluııda 

Taş ihzarı munaka 
sası 

Hatay Vilayetinden: 
Antakya - Süveydiye y~ 

nun 21 xODO 25x 000 Kın· 
!eri arasında şos t mel taşı 
ihzarı açık eksiltmeye konu! 
muştur. 

mahsus olan yerlerde yapıl
ması vPya yapıl•numası işbu 
talimatname ile t-mredilmiş 
olan şeyler otobü lt'r hakkm 
d':l da caridii·. 

D1GER NAKlL VASl· 
TALARINl OTObÜSLE 

RE KARŞl YAPMAGA. 
VE YAPMAMAGA MEC 
BUR OLDUKLARı Ş.:. YLER 

M dde 109 Otobüs du 
rak yerlerindt> bilumum na· 
kil v Jsıtaları duranuzl r ve 
otobüs:ın seyrim işg 1 ede· 
cek bir harekette buluna 
mazlar. 

Madde 110 - \ki tarafa 
bordurlerle çevrilmiş olan 
duraklar arasından nakil vası 
tcıl rınm gf'çmele~i yasaktır. 

UTOBÜSl..ERE MAHSUS 
HuKuMLFR 

Madde 111 Otobü .. ler· 
Je cıyakla durt1cak ve otura 
cJk ycılcuların atledi bir lev 
haya yazıhpotobü lerin içinde 
kolayca gorünür bir yere a 
sılacaktır. Biletçiler bu mik 
tarı bulunca DOLMUŞTUR 
levhasım aımıağa ve bundan 
"onr h çbir y.:>lcu alın ıma 
ğa otobüs m ·murları mec· 
burdurlar. 

Madıie 112 - Otobüs ara 
bal rı yürürırnn inilmf'ğe ve 
binllınegt> mahsus ol m ön 
ve arku k pıları b h mehal 
kapalı bulundurulacak Vt bu 
kapılar ancttk durakları.fa açı 
lacaktır. 

Madde 113- Otobüs ara 
b.tları h r vakit temiz bulun 
durulacaktır 

Madde 114 Sokak fener 
leri yandığı ıaman otobüsle 
rin de içlerir~d,. ve dışlarında· 
ki bütün ı:ııkları yanmış bu 
'iunacaktır. 

Madde 115 Kışın aı a 
baların ön ve arka kapuluril~ 
bütün pencereleri kapalı bu 
lundurut cak yazm '-·ok Sl 

cakta durgun havalar müste-; 
111 ol n ık üzere yalnız sağ 

taraf p ·ncereleri açılac ktır. 
M ad 1e 116 Otobüslerin 

mecburi vt> ıhtiyari olarak du 
racaklaı ı ~erler belediyece 
tayin edılir. Dnr"klann ha 
ricindc- arabaları bi-r mecbu 
riyet olmaksızın dur.lurmak 
v • > -; ..ı i ı J iri ıJ b , J u m e 1< 
yasakhr. 

(Sonu var) 
........ IE!Clm ......... :. 
zanbak demeti gibi süzülecek 
olan çocuklar sizin evlatları 
nızdn. Buıılc.ırm arasında iki 
kızımız da vardır. Türk kızla 
rmın gösterdiği yüksek kabi· 
liyct beynelmilel Hava Fede 
rasyonunun en hüyük takdirı 
ni k&zanm ştır. 

Sizi Hava Kurumu nanıına 
muhabbetle selamlarken başt 
mzda meınlek~tin en kudret 
ıi evladı Sayın Valiniz oldu· 
ğu halde du)'duğum hey~ca 
11ı yakmda bir An\akya tay
ya resile telviç edec:eğime emi 
nim. Havacı arkadaşlarıma 
karşı gö.,terdıgıniz deıin ve 

sonsuz alakadan dolayı hepi· 
nixe teşekkür ~derim. 

falt madeni bı1 lıınduğunu ve 
tahlil n'!tİcesinde hu made· 
nin Lazikiye madenlerine 
nisbelle bir derece daha y.ük 
sek olduğunun anlaşıldığını 
ya1mıştık. 

Haher aldığımıza göre, 
Şenköy mıntakasında ikinci 
ve daha mühim bir asfalt 
mad::ni bulunmuştur. 

Bulunan bu asfalt mayi halin· 
de akmakta ve kalite itiba· 
rile eskisinden daha 'yük ek 
olduğu tahmin oiunmaktadır. 
Y eııi bulunan a~falt nümune· 
si tahlil edilmek üzere yük· 
sek mühendis m~·ktebioe gön 
derilmiştir. 

Bize verilen mah1mata 
göre. Bulunan asfalt :naden· 
leri oldukça ?.engindir. Bun· 
lanJan tecrube için numune· 
lik bir yol yapılması da .mu 
karrerdir. 

lzınir Fuarıı 
Bu akşam kapanıyor 

lzmir 19 A.A.-İzmir en 
ternasyonal Fuarı yarın(yaııi 
20 eylül 940 cuma gür.ü)ge· 
ce yarısından iki saat sonra 
kapanacaktır. satışlar çok ha 
raretleıımiştir. 

Yabancı mem-
leketler.den 
Mühirn nıiktarda 

~sipariş var 
1z nir 19 A.A - Son 

günıerde dış memleketlerden 
ı.iyssamıza muhteıif mal talep 
leri vuku bulmaktadır. Bılhas 
sa Mncaristaıı kültiyetli mik· 
turda muhtelif yiyecek mad 
deler; istemiştir. Yunani~ıan 
ltalya, Bulgaristanda:~ da 
muhtelif alışveriş talepleri 
vurdır. 

Yugoslavya mühim mik
tarda incir v ! üzüm istemiş 

tir. bu Lilt'pler tedkik edıl 
mektedır. Bu itibarla incir 
ve üzüm fialltırı \iasaıi olarak 
~ ilo başına birer kuru~ art 
mıştır 

Londra 19 (a.a.) - Hava 
Nezart>ti bildiriyor: 

Vazifeleri ne dün erken· 
den bttşhyarak gece ge~ vak· 
te kadar devam eden Atman 
hava kuvvetleri logiliz bom· 
bardıma;-ı ve avcı tayyarele· 
riudeıı mürekkep beş dalga 
göndt:rerek lugiliz hava k~v .. 
\•ntlerini zaifletmekı için yeni 
bir teşebbüste bulunmuştur. 
Birinci hücuma tahminen yüz 
tayfare iştirak eylemiş, ikinci 'ı 
hıicum ö~lederı sonra yapıl· 
miş, baraj ateşi beş grup sahili' 
aştı~ı zaman yapılmıştır ki, bul 
gruplac.dao ocak ir tanesi J 
Lor.dra uzeri e var b" iş•ır. 

Diğer h 0 1 nn hepsi pü kur· 
tülmii.., b"rçok Alnı n _avcı 
tayyareteriyle muhafaza altına 
alınmış olan 15 tayyarehk bir 
Alman bombardım;tn grupu 
o kadar süratle dağılmış· 
<lir ki, İngiliz t yyarelerin· 
den ancak üçü ateş açabil
mişlerdir. Üçüncü, dördüncü 
hücumlar birbirini süratl«:: ta· 
kip eylemiş, saat 15 den 
az sonra 100 Alman ll\) ya· 
resi Tayoıis Halicine tevec· 
cüh eylemişlerdir. Bu hücum 
bitme en 2.:50 layy.ırehk bi:-

Alnıan hava kuvveti yola -.:ık · 
mış bulur\Uyordu. 8u son iki 
hucum esnasmdt\ Almanlar 
büyük zayıöt varmiş, İııgil· 
tere üzerinde dun vukua ge· 
len muharebelerde 48 At
man tayyaresi duşürülmüştür. 
lngilizleı in kaybı 12 avcı 
tayyaresidir. 

Alman tebliği 

muştur. 

Selanik FuarJ 
açılıyor 

Sela ıik 19 A A. - Ô· 
nümüzdt"ki pazar günü açı • 
lacak olan beynelmilel Sela· 
nik fuarı içın hazırllkl ır de
vam etmektedir. AI ıunn, Türk 
ve Bulgar fuar mümessilleri 
şimdidı::n Selanige gelm.şler 
dir. 

2 - Keşif bedeli (5460) li 
radır. 

3 ~ Bu işe delir evrakı N• 
fıa Müdürlüğünde görülebİ 
lir. 

4 - Ek itme 23,9,940 pa 
z rtesi günii s·rnt (16) dd All 
takya lıükumet konağında eo l 
cümen odasında yapılacak· 
tır. 

5 - Muvakkat teminat (409! 
lira (50) kuruştur. 

6 - Taliplerin ticaret od• 
sına kayıtlı bulunduklarına d• 
ir vesika ile muvakkak temı· 

l 
nah ted·ye ettığini gösterir 

(arg< şa ık ve ç r- ev~ak~ miisbiteyi ıbrcız: etoıe 
lerı lazımdır. 

pışnıal·ır devam edi- Ll t b/ . ..., I 

Fasla 

yor anen e ıgd 
Taymis A. A. General Antakya icra memurluğu" 

• Antakyalı Mihail Bastuli tt• 
rek sine izuf eter. veresesirı· 
den oğlu Suphi Bastuliye· 

Murismiz Mihailin eleksİ 

dö Gol taraftarbrile Peten dan: 
hükılme i taraft~rları arasında 1 

Kazabaııkada v .. sair Fas şe· 
birlerinde kargaşalıklar çıkmış 
müsademeler olmuştur. Birçok 
kimscı tevl-:if edilmi1>itİr. lhti· 

samına olan borcuna muka· 
yat tedbirleri olarak İspanyol b·ı h b ı . ._. i 
k 1 • F ı mer um u nnan 1K1nc 
uvvt-t.erı ransız Fazı budu ı t k d 1c~· 204 1 •1 

d d l k d 
• mm a a a am sayı 1 g ... 

un a top anma ta ır. 1 • k .. .. .. . r 
F .

1 
D t rı men uluııuze uç yemın ı 

rdnsız g~~ı er~ . a- l ehli vukuf marifetile (4000) 
kara ntçın gıttı C lira takdiri ktymet ediluai 

Londra A. A. - Akdeniz· tir. 
den çıkan Fraıısız krovazör Takd\r olunan klymete ka 
ve torpio!darınrnDakara mu şı bir itirazımz varsa ilan t' 
v ısalatı muamması henüz hu( rihinden itibaren bir ny içiP 
ledilme-miştir Her ııe olursa de dairemize müracaatla şi• 
olsun bu gı:milerin D.ıkarda faben veya yazı ile bildirme 

1 
bulunması yakın istıkbal için niz lüzumu tebliğ makamın•• 
endişe verici bir mesele arz k.ıim olmak üzer~ ilan olır 
etmt'mektedir. Bu filonun Da nur. 
kara gönderilmesi Fr,uısız hü 
kfımetiniıı orasını Tulondan 
daha emin bulmasıntt ntfedil 
mekkdır. 

ilanen tebliğat 
Berlııı 19 (a.a.) - Aiman 

tebli~iııe göre, fena hava şart· 
larına rağmen Atman hava 
kuvvetleri har.bin idaresi ba· Iran Elçisi lzmirde 
kıınırıdan ınuhım olan Vf'. İzmir 19 A.A. İranın 
Loııdra civaruıda buluan Ank ra büyük Elçisi dun 
muhtelif hedefleri dün de akş.im Ankaradan şehrimıze 
şiddette hombarıdıma el· gelmi · ve merasimle karşılan 
mişlerdu. Lorıdranın birçok mıştır. Büyuk Elçi Fuarda te\l 
mahallelerinde yiingrnlar ç1k- kikleı· yapacaktır, 

•sli!ll•U1!Mlliillı1/~-ifııl!lbtm1H,ıtl mış, lngilter enin merkez kı· yan tana resin i_n_t_o-rp-i-li-le_h_a_s_a-ra 
OVlJ et er İ 1 - sımlarında mühim semtler mu uğramış, ltalyan hava kuv· 

Arıtakyanın kanavat isliıJJ 
nıahalle,ı,inden Mustaf ı kıı• 

Fatma ile ayni mahalledell 
NeciR H ılebi oğlu Mahmul 
aralarındaki boşanma davası 
nın cerejan eden nıııhkeıne' 

sinde Miıddealeyh Mahmudı.ı 
mahkemeye gelmesi için ya 
lan tebliğatta ika~etgahuıı 
meçhul olması dolayısile t~b 
lig;,tın iade edilmiş olduğu 
rüldıiğündt:n usulün 141 io' 
maddesi mucibince ilanen t 
liğat icrasına karar ve:iler~ 
malıalli Yenigün gazetesi! 
ilanına ve muhakeme güraıl 
lan 6, 11,940 çarşamba giiO 
saat 9 da mahkeruede 'haııf 

l • ""' • T. •1 vahakiye.tle bambalan uştır. vetlc!ri Mersamatruh ile dığer 
ıgz Ve 1.ngı - Ş mali rrarısada, Beiç•kada lngfüz mevzilerine hucum et 

t İngiliz tayyareleri muhtelif mişlerdir. lngılizler Bingazi 
ere mahellt're bombalar atmışlıu· ve Tobruga hava hücumlar: 

İki hükumet arasın dır. Askeri hc:defler<l~ zi" re yapmış az hasara sebeb ol· 

d .. k 1 değı.r basur yapın m1~ht.rdır. muşl r<lır. Avcı tayyarele· a ır uza ere er 
19 eylul g~ce.si lııgilizlı!r Al· t:miz ıki ~tişınan tayyare ı 

devaın ediyor manya U.:erıne bir akrn yap· ni tahrıp eylemişlerdır. 
Londrn 19 A. A. - A· ou~ıarsa da Alınan dati top· lngitız hav:- kuvv tleri 

v;m Kamarasında sorulan lan tarafından püskürtufmüş Lt'ros ve Rado adasına hu· 
bir suale karşı Maliye Nazı· lerdir. İngilizlerin zayıatı cum ederek bomb ılar atmış· 
n Con Simon, Baltık :devlet 38 :ayyaredir. 13 Alman ıardır. Ehemmiyetsız yiingın· 
leri bankalarının İngiliz ban tayyar~si kayıptır. )ar çıkmıştır. Zayıat yoktur. 
kalarındaki mevduatı hakkm ltalyan teblig" i Bır lngıliz tayyare i düşürül· 
da beyandlta bulunıııaktan muştür. Şarki Afrikada düş· 
imtina eylemiş ve yalnız şun Roma 19 (a.a.) - {t;,J. man ta) yareleri Habeşistanm 
Jarı söyleıniştir : yan tebliğ:nde deniliyor ki: muhtelıf yerlerine ve Kızılde· 

.. Vaziyeti ben de bilmi· "Düşman deniz kuvvetleri uizdeki mevzılerimize hucum 
yorum. Fakat Sovyetler Bir Bardiya ile sahil nıuıtakacın· etmışlerdır. 7 ölu 13 yaralı 
liği ile görüşmeler devam da Seydi Berrani arasındaki vardır. Hasar ehemnıiyetsiz
etmektedir. Bir anlaşmaya İtalyan kıtaatı üzerine ateş dır. Tayyarelerimiz Aden 
varacağırnız'ı tahmin ediyo • açmışlardır. 10 hın tonluk limanındaki ıngılız gemileri· 
rum • bir düşman krovazörü bir ltal1 ne hücum etmı~lerdır. 

•• J• hulunmaııız veya bir ve~' 

.gön ermeııız aks· takdıtd~ 
hak~mızda anuni mual1lel 

~· 
yapılacilgı 1lan ı t ·bli ~ o 
nur. ________________ __,,,,,_ 
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