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_ 24 ikinci kanun" 1941 
$llkr11 B~:[c/ol;ll 

Sahibi ve Bas 'muharrir 

(Say1sı h~ryerde 2~k uruı1 Cuma 

-~ 

Gazeteye, ait yazılar 
~e~riyat Miidürü adma 

gonderilmelidir Uanların 
her keiimesindenSkuıuş 
alınır Ücret peşindir 

....... f! ,fkUm ÇELENK 
~eıriyat Müdürü 

.'Abone~Yılhtı: 5Lira 
' ·Yabancı memlelredere 
· 8 Lira "Günü geçmiş 

aayılu 5 kuruş 

T elefon:l-46-P. K. 24 

;;- HER 6UN UG!-~DEN SONRALARI ÇIKAR HALK GAZETESi TESJS TARtHI 1928 YIL 12 S"YI 2683 ADRES : YENIGON:ANTAKYA 

TOBRUK1~ Profesör 
Bayan Afet 
Şehrimize geliyor 

.... Habar aldığımıza gö-

5 general, 2 
bin esir daha 

ra Profesör Bayan Afet 
~O Şubatta Hataya gdecek 
hr. Kendis~ne talebelerin· 
dı·n bir.grup rdaki!.t elmek 
te-dir._Profesör, Hlltayda 
tarihi tedkiklerde ~ uluna 
caktır. 

1ürkhava 
ikurumuna 

Teber• üde bulu· 
nanJar 

Teberrüde ~ bul un sn 
vatarıdaşlat ın sayısı her 

&ün artmaktadır. Dün te
berrüde bulunan vtttandaı 
lar şun !ardır. 

Murat Çt>lcnk 
. Müstafa Çelenk 

hlk _taksit) 
Tahır Ariç 

Lira 
100 

50 
25 

Kira bedelleri 
• • 
ıçın 

Yeni bir karar ha· 
zırlanıyor 

Ankra- verilen maiü· 
~·ta ııöre. kira bedelleri 
ıcra rnukavelenamesiyle 
ın~an,n olmayan veya 
lllllr L 1 ~orunma kanununun 
tatbik na ._.. . . 
d ev~une ıırmeam· 

~~ ~nrainıa ve ya tadil 
e ılııııt olan veya müstecir 
~arfından tahliyeden aonra 

l 
ull ,nma tarzı~ de~iştiri

erekf · l . • ıcra o unan g;yn 
lll~n\cullrin "ira bedellerinin 

' 0~. ıuretle teıbit edileceğini • f oıtereıı bir koordinasyon 
ar~ı ı hazırlanmaktadır. 

:roıe Önümüzdeki günler· 
~l lauk"kçular.v~ belediye· 

C\.erden rnürekkeb bir ko· 
• uaısyonda tetkik~ tabi tu· 
hılarak k d' 

• • 001 ınaayon ht-· 
yetın~n taıvibine arzedile
Cf'khr. 

lzmirde 
~ta~ürk ınüzesi 

- ım\r 23 A.A.- Ata-

dt~lrk ~üıeai haline ifrağ fi!· 
t me.: · · · 

200 d ..:-tr fazla top 
ve çok nıiktarda 
h ?rp levazımı in· 

gil ·zle1'İn eHne g eçti 
ESlRLl· R 100 B1N1 

BUL U 
Kahire 23 A. A. -

Ortaşark İngıliz Umumi 
karargalunm bu akşamki 

resmi tebliği : 
Tobrukun zaptı itmam 

edilmiş ve bütün istihkam 
lar elimize geçmiştir. A · 
ralarındn bir kolordu ku · 
mandar ı, 3 fırka kuman· 

• danı oımak üzere dört 
generul ve bir Amiral ile 
14 bin İtalyan n:skeri esir 
aldık. Bu arada çok mühim 
miktarda malzeme ve muh 
teli{ çap\a 200 d"n fazla 
lop iğtinanı edilmiştir.~Z:t 
yıatıınız 500 den azdır. 
Düşmanuı ıayıatı henüz 
tesbit edilememekle bera· 
ber 2000 İtalyan yaralısı 
lngiliz ha"tanelerine kaldı 
rılmı~lır. 

Habeşistandn,. Kenya · 
da ve Sudan hadudundc 
düşma~a karşı tazyıkları· 
mız idame j edılmekte ve 
bilhassa Kenyada. tuarruz 
lıarekitımız inkişaf etmc:.k· 
dedir. 

Kahire 24 .. A. A. -
Röyter Ajanııl'ln Tobruk· 
taki muhabiri bildiriyor : 

Tobrukta alınan İtalyan 
esirlerinin adedi 20bini bul· 
ınu~tur. Bu11larm arastııda 
61 ı.cı İtalyan anavat&n fır 
ka' 1 ile su~h zamanındaki 
Tobruk garnizonu, liman · 
da batırılan Sencorciyo 
lta\yım zırhhsmın 700 ki· 
.şilik mürettebatı da var • 

dır . 
Tobruk nasıl zap· 

tedildi ? 
Kahire 23 A. A. -

Tobruk civarındaki hareki 
tı tokip eden lnRiliZ gaze 
te muhabirleri Tobru~ un 
zaptı hıklıtında şu tafsilatı 
vermektedirler : 

l .. le k •çın •tınalınan Ata ur .. kM 
1 °ı unde fllaliyete baş 
•nrnışhr . 

\.Jeneral Ve> velln kuoıan 
<l•imdaki impcaratorluk or· 
dulaıı luliliz, Avustr«lyalı, 
Y enizdan lalı ve Hintli 
kıta.lardan mürekkeptir. 
Avustrn\yahlar şafakla be· 
raber tanklann a<;tığı ge· 
diklerinden Tobru"un dış 
istihkamhuma girmiş ve 
muharebe gittikçe art•n 
bir ıiddet, kesbeylcmi~ti. 
Taarruzdan yaram ıar.t son 

On - d tütGn . gun enber! açılan 
r pıyaaaaında hararet-
i muameleler devam t 

nıektedir. Bu ~üdd t e • 
hnda aatılan t"t• el zar-

·ı u un er 20 
mF~ ylon kiıoyu bulmu$tur 
ıat •r ınem . • 

b' . nunayet verici 
ar vuıyettedir. 

Yzlnanlılar 
Uzlaştna tek lifi
ni reddettiler 
Londra 23 A .A Jn-

\Rıızveltin müı 
messili do
laşıqor 

/{itlerin 
Mak~adı nedir? 

Londra 23 A.A.-Ôğ· 
renildiğine göre Hitter ce · 
nupta bir sergüzeşte hazır 
lanmaktadır. Akdenizde 
İngiliz donnıımasma ınüşkü 
lat çıkarmak için hareke· 
te geçmiştir. Sicilya ' ada
sına bu makııatla 400-500 
pike tayy&resi ıönderildi· 
ği tahmin edilmektedir. 
Bunl.udan başka :(talyanm 
diğer yerlerinde Alman 
tayyar .. lerinin yerleıtiği ha 
br.r verilmektedir. 

giliz gnzeteleri:ıin , haber 
aldığı n;t göre, Aımaııla· 
rm Yunanlılarla İtalyan· 
laı arasında bir uzl<:ı;;ma 

meyd-.na getinn··k ic;in srtr 

fetıiği gayretl~r l ıoşa git· 
m:ş ve Yunım hükumeti 
her türlü uzlaşmayı redd~y 
l'!ıniş tir . 

Yunaohlar sonuna ka· 
dar İngilizlerle müttefik ka 
LıcaklıuırH beyan etmek

te ~e lngilt~renin ~r geç 
muzafft r olacağına inan· 
malctamırlar. 

Aı navııtıuktaki 

ltalyanlann mÜş 
kul vaziyeti 

Roma 23 A.A.- Ste· 
fani Ajansı bildıriyor: 

Arnavutlukta karla Öt· 

tü!ü d • glarda bulunan ltal 
yaıı askerleri tayy .ud~ r va 
sıtasile iaşe edilmektedir. 
Cephı nin her tarafı bü
yük bir kar tabakasile kal> 

hdır. 

ra düşınan topları sustu • 
ruımuştur. Bu sırada binler 
ce ltalyıuı askeri kendi 
toplurının baraj ateşi al -
tında kalarak ağır zayıat 

vermiştir. 

Tobrukun zaptı etrulı ı 
da deniz lı:uvvetlt:ri de mü
him rol oynamışlardır. Li
manda bulumtn bir ıtalyan 
xırbhsı ile 8 bin tonla k 
bar nakliye ve bir petrol 
gemisinin alevler içinde 
yandı~ı görünmekte idi. 
Hür Fransız kuvvetleri de 
bu harekata iştirak eylemiş 
tir. Bütün bu harekat es · 
nasında tek bir ltalyan 
tanaresi Tobruk üz~riııde 
görülmemiştir. 

Esirl~r 100 biui 
buldu 

Londra 23 A. A. 
Kahireden gelen malumata 
göre, Tobrukta esir edilen 
ltalyan askerle.ile beraber 
9 kaounuevveldenberi esir 
düşen İtalyanların say1S1 
100 bini bulmuştur, Tob· 
ruku müdafaa etmekte !o· 
lan ltalyaıı kuvvell«'riııin 
bf'psi esir veyahut imha 
olunmuş buluı1maktadır. 
nakliye gemileri ltalyan 
esirlerini Akdenizdeki bir 
lngiliz limamna laşımııhır• 
dır. 

l\t1ümessilin çantası
nı aşırmışlar 

Sofya 23 A.A.- Kral 
Bo<İs, Amıarika Cümbur~e 
isi Ruıvellin mümes1ilini 
kabul etmiş ve kendi<Jile20 
dakika görüşmüştür. Mü· 
messil Ruzveltin hususi 
bir mesajım Krala vermiş 
ve buradan Belgrada hare• 
le et eylemiştir. 

lldgral 23 A.A.- Ruz 
veltin Balk,nlu m!imessili 
Bulgarisiandan Uelgrada 
ı.:elirken Bul~ar hududun
da içinde mühirn vesi~ a
lar bulunan çantasının ~
hııd1ğuıı görmüştür. 

Tren d "!rhsl durdurul· 
muş ve araşiırmalara baş• 
lanmıştır .Mümeasiıin Prens 
Pola bir mesaj götürdüğü 
oradan da 13udapeşteye gi 
derek Macar bükiinıetile 
tenıaslan sonra .do~rudın 
doğruya Türkiyeye hare· 
kel eJeceği bildirilmekte· 
dir. 

Mümessilin be
yanatı 

liel~rat 24 A.A..- A· 
merika Cümhurreiıi Ruz· 
veltin Bal&.:anlardaki busu 
ıi mümessili buraya gel· 
mi~ Ye dün ha~vekil tara• 
fındırn kabul edilmiıtir .Mü 
meuil Albay Donavan ga 

zdecilere verbiti beyanat 
ta Belgr1atla Üi gün kala 
ca~ını ve bu arada Prens 
Pol ile Harbiy" Nazırını 

Habeş hududundan 
da giiri çekiliyorlar 

Kahire 33 A. A. - ln· 
giliz tebli!;i: Tobruk civa· 
randa harekatın nıenınuni· 
yet verici b\r şekilde inki 
şaf eylediğini ve habeş bu 
<ludunda İtalyanlarm hudut 
tan 65 kilometre içeriye 
çekildilderiııi, İngitiı. kuv· 
v~tl.!r:ııin bunları takibe• 
devanı eylediğini bilJirmt"k 
tedir. 

Tobruk limamnda~i 
.. Sen Corciyo" udh İtalyan 
Z1rhhs1 at~şl~r içindedir. 

Mısırda.ki Yunan 
Iılar 

Kahire 23 A.A.- Mı· 
sırda ~ulunan 20 İl" 45yaı 
arasuıdaki Yunaulılarm ıi· 
tib altına çağı ılarak bunlar 
dan b;r e;ÜzÜhım te~kali 
hakkında lngiltert: ile )' u· 
nan hükumeti araımda bir 
anlaşma meydana gelmiş-

tir. 

•-belgratta uç gün 

kaldıktan sonra buradan 
AtiOBya ve oradan da sı· 
rasile Türkiye Suriye, Fı· 
hstin ve rvfou:-ı ziyart-l t:• 

deceğim. Yolda r.lühiın ve 
sikaıarımı havi çantamm 

ve diğer hükumet erkanını 
ziyaret eyliyeceğini ıöyl~· 
miş ve vaıil4'siain mahı· 
yeti hakkında beyanatta 
bulunmaktan imtina eyi~· 

. . M- ·ı demi<ltir çalırı<lığı yalaııdır. Y 111nız 
ınıotır. umessı v ~ 
kı· _ pasaporlum ~·ulmm•ştır ... 

E 'sı ,7._ ....... ~~"""~.=sau-~"Q 
SONDAK1KA 

...-=..-

Habeş impa
ratoru 

Tayyare ile Habe~ 
şistana gitti ı 

LonCirıs 24 A . A. - Ha 
beo hududundan bildiriliyor: 
Habeı lmp•ratoru Haile 

· Yun<11ılılar 

Dün 200 esir aldılar 

Atina 24 l\..A. - Reı· 
m\ Yunan tebliği, dün meY 
&ii ve muvaffakiyetli hare 
kat yap•l.ırc1k 8 i Subay ~l. 
ruak üz.ere 200 İtalyan eıır1 
aldtğuıd~n bildirın !ktedir · Selaıinin 15kanunisanide bir 

İngiliz tayyaresile Ha~eşiı 
tana geçmiı oıdu~u ıfta __:_,.~_.=-=====:::!=== 

Esirler bu lianandan 1 
Hindistan• gönderilecek • 
lcrdir. 

edilmektedir .H be . _, oda 1 iki oğlu tarafmdan karıı 
lmpar•tor a 11•• 1 Hab l T ubaylarınm kuman lanmıştır. mparlltor e 
:::1~~: barekot eden Ha \ patan dahiline doğru seya 

d 
.1 1. bdi ve batine devam etmektedır. 

b~ı or uu ı e ve ıa 
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Otomobil 
la,stikl a,: i 
Nasıl tevzi edi

lc cek? 
Ankara - Ticaret Ve· 

~aleti, yurda ithal edilen 
ve iç ve dış f)tomobil ve 
L:amyon lastiklerinin tevzi 
şekH hakkında yeni bir lca 
rar ittihaz etmiş ve bu ka 
rarı Vilayetlere ve mmta 
ka ticaret müdürlüklerine 
bildirmiştir. Amme müeı· 
seseleri için lüzumu kadar 
bi11c tefrik edildikten son 
ra geri kalan miktar ser· 
beııt piyaraya uzolunacak 
hususi ~hıılar aruında 
bir tevzi ~·apılmıyacakhr. 
Tıcuet Veki~~ti ihtiyacı 

olmıyan ellerde lastik to"' 
lanmasrna m&Jni · olmak öze 
re pİ) asaya arzP.dilen mile 
tarların bakiki ilıtiy•Ç sahip 
terin ~erilmesi bazı teJbir 
lcri de bu emrinde zikret 
miştir. Vekaletin bu hnıus 
takı kararııll )'azıroruz. 

.. Halilıa2ır vaz\yeti do 
layısile ihtiyaca niıbetle 
mahdut n\iktat"d• ithal edile 
bilen iç ve dıı otomobil 
ve kıurıyo(\ laatiklt>rinden 
bir kısm1oıu amme hizmet 
leri içinitdrik ediidilten 
sonra bakiyesi s~rbest piya 
saya arıolunacaktır. 

iju ronuncu kısmın ıa· 
hşmda yolsuzluğa mahal 
vermemek üzere aşağidaki 
tedbirler itibaı oıunmuı · 
mr: 

A) f•ıtikl~jn a"'mi fia· 
lt , t $Qit olunara~ bi14\ri• 
lecek!\~. 

W ~ikl!." ~D aene
lyin ~rfıyıatı eıas tutula· 
nk viliyetlerd~J9 lastik a· 
~nt~JArt 4.raamd~ takaipı 
ve t"!~ı.i ı;dilecektir. Ace n 
ta buluumıyau vilayetler 
l~ı.tik ihliy~arını <:İv•r vi 
ijyetl~r<len temin _eJecek· 

lertlif· 

q Acentalar tarahndaıı 
lastik anfak ihtiyaç veıika 
n ihraz edenl~re sajılac~k 
hr. Bu vesikalar meıbalJin 
en büyük mülkiye mt>mu· 
ru tarafmdat1 hakiki ihti· 
yaç aabip} .. r'in ~ venlir. İh
tiyacı olttn l 11 tdy ıni husu 
sunda mülk.iye amirle-rinin 
aiami dikkat göı\eraeeıeri 
maksa.dm temini balünun· 
dın elzem iÖrülmektedir. 

D) Acentalar her oto· 
mobil ve kamyonun haiz 
bulunmılJ icap eden yılhkı 
muayene karnesine alınan 
liıti k miktannı ve ahndt· 
ğı tarihi kaydedecekler· 
dir. Bu kaydi yapmayan•·· 
centa)ar meıul tutulacak 
lardır. 

E) Y albk muayene kar 
neleri tecdit dilirlıeeo la91 
tik tealimahna müteidli~ 
kuyudat, belediye dairel' 
rince aynen yeni karnel• 
re nakledilecektir. 

(Mehmetçik Günü) 
26 ikincikanun 1941 pazar 

Sayın Halkımıza ! 
J.ür.k 5ınu:l;u:anm ŞanL. ve Kahr~an nöbet~s.i <<Mehmetçik» e kaş

lık hediye teberr.üünde Sayın Antakyalalarm bugüne l<adara:göaMr. 
miş olduğu büyük ve iıten aliil<e~ı şü~nla kaydetmeği vazife bi -
len ( Kızılay ) , bu kerre Parti te~kilatımızın ve Y ardtm Severler 
Cemiyetinin de fili yardım ve müzaheretini temin ederek yurdun 

- diğer yerlerinde yapıldığı gib bir « Mehm~tçik günü » yapmağa 
ve o günü halkımızm verecekleri hediyeyi de ~~I etmeğe ve bu 
i~; 09ün z~rfında bitirm~ğe karar vermiştir. 

. k .. .. 2.6 ikinci kanun 1~41 pazar günüdür. 
,, Mehmetçı gunu /1 O gün t-jalk Partjsi Semtocakların-

da ve Ulucamide Kızılay bürosunda bylunacak oJan memur.lar s'
YJn~JıAlkfmızm « P.amuklu mintan ,. ,• Kazak » , « Eldiven ,. ve "Ço. 
rap,, dan ibaret olan hediyelerini kabul edec~ ve ~1Mi11de ~ 
dilerine ( Kızılay ) makbuzu vereceklerdir. 

Bu hususta ( Kızılay ) bir de tedbir almıştır. Y.ul<anda yazlt he
diyelik eıyaları aynen tedarik etmek zorluğu ile karşılaş~kı olan 
sayın yurtdaşlarımız, daha önceki günlerde Ujucami civarıhda An -
takya Yoksul ve l<imsesider Cemiyeti merkeı:ine mürac~t ederek 
mintan, çorap ve eldiven bedelini ödM»ek s4retile alaca~ları mak
buztarı da ayni eşya gibi toplama bürolanna verebdecek ve 11\u.ka 
bilind!! yine Kızılay makbuzunu alacaklardır. 

Sayın Yuridaş 1 
" Mehmet~ik günü ,, hepimiz için mukadde,s bir vazife günü ola

~lchr. 26 ikincikinun pazar gününe haı1rl•n !, 

TAYMtsE GôRE H~iJu.l~ı:da ' 
A.{,,M;,ğanın 

Doktor 

,-eni ,Uanı-
v Q.gosı~~ya v.e 84} 

garistana hücwu 
etmekm\ş 

Londra A.A. - Taymiı 
geıetesi başmakalesinde, 
fC)yle yazıyor: Naıan dik
katin yeniden cenubu ıarki 
Avrupa üzerine t~merküz 
ett· Q'i itikirdır. Musolini
rıin harp mftkineıine giiven ı 
miyen Hitler Sicilyeda 'le 
Adriyttikde kuvvetli nokta 
ları elde ötm.eğe mecbur 
olmuştur. Hitle..in ıiuıdi 
müttefiği ltalyaya. karşı it· 
fa. ettiği iıtiblafb azamet 
belki ııihayttte onun mah· . 
vine ıebep olaeaktu. İtal· 
yada h~ fiitl~ci!' net 1 
ret etmefjfP.if Mihver taz : 
yikinin l:.ütün a~trhğı ile , 
BııJıristan ve Yugoslavya.· . 
ya yüklenmesi muhtemel· 
dir. Bulgar hükumeti B~r· . 
linin taıyiklerine takdir 
değer bir azimle mukave· . 
met etmektedir. 

-Fitef a91q.. bildir•ı· 
tir lci, Btaltıar mllletiı bakıı ı 
tikiye•lerin,.i mibwır dfv~t 
leriMa kendi mo-'11tlfıri 
upuadı kullı.ntqf lartn• as· 
li müiudf\. etmiydeek.tir. 
Bılldtml&rda.veiirki)ltd,f bü 
yük bir memnunİ)'et uyanı!, 
raa ,,e Bulpr iıtikl_jli için 
iyi bil'\ ali~tı teş~il t:d~n 
Filofun beyanah tıl\\ap.nit 1 
Bulrar milletinin Romanya l 

Londra 24 4 . A. -- Ha· 
v• nez~retinin teblitindeıı: Evindeki muayenehane 
Dün gece Alman işgali a\ l ıinde hastaluuu hergün 
buda bulunan topraklarda 1 kabul .et~te4if. 
lci mühioı askeri lbahçe icara veıilecek 
hedefler alçaktan uçan tay ı Alvendeki merHum H• 
yarelerimiz tarafından şicl 1 Jet civeleğe ait ıeHıe bah 
d~tle bombardıman edUmiş çeleri icara verilecelftirc 
ve ağır hasar yap\lm~hr . Taliplerin DolCtor Geni 

Düşman dü-n gı·ce ln- ; civelete miiraca .. ı_,,, 
giltere üzerindt: he9ıeo hiçı ----......-,_..,.----ıo----
bir f.uliyett• •1.ıunQl8mış Neşriyat Müdürü 

Selim ÇEl!Et«~ 
yalr.ı.ı şark lu>l\sluklart üc e H.P mıtb.eıtulH.TAl'Y t 
riı:e bir k•ç oo:aba abl· ' -
mıflar_. Çok az hMW var· f . J~1'enderund3 dtrİ 
dır. İaaaııca .ıvtJt yokt~. a s,ıJllı 
Bütiin bu h~re~ at ~ınaaın 1 lsk~uad#jln! Tjir~• 
niç bir t~yyare~İf k1ybol ~~ B,eı~qi,•8ında ı: 
~ı.wtıı;. M~ede)'e· kpnulan bin 

Kalıi.te, Z~· A. - Or kadar k~~ deriıinin ilia-
lMJldc ~~iliz bCJYU karar · lt,Ji .2J 1 -941 iken VC'l'İ-
gfl\~ bildiriyor: Evvelki ak, len fiat liyalt had(Jind~ &,er 
ş•µ,ı Trablu~rp ve Der· Tül D)ediğinden i~alelİ 3&--"' 
ne üzerine teyyarelerimiz, 1.-941 perşemffe · ginlne 
b..ir çok kücumJıtrda bwuııı tecil. ediloıi~tir. Taııpıerill 
muş, ~ıılabit da askeri ·he· muayyen günde miirK•t-
defler- bombaNimıan edik la· ı illn olnur. 
rek büyük yanguıla.c çıka 
rılmışhr. 
....--~~--.-~~~~~~ 

qğraqw~ ni~eıinde olmadı 
t.ı k$'1~tım Alnıao as\ceı i 
ricali ne vermeıi lazımdır. 
Bµlgar m.etf!Qeti bn anda 
Yogus1Jya için husuai bir ı 
kıym~t ifade eJeıc .Yuna· 
niıtanın verdigi örnek 
Yogoılav an\nelerine Ro· 
rqan.., anrn verdigi Örnekten 

daha uyğundur:. müıterekı 
b,_rek~t dikt atörlari düşün· 
ndügü~e bilir. Ruıvelt'in 
l\'Jıusl nıümesilinin Sofyayı 
ziyareti Ameri~~nın Bal· 
kan vaziyeti ile alikadar 
oldğunu göaterir. 
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Fransanın SJ&ri, 
ye ~Oftl~ti geldi 

Halep 2~ ).-.~.-Fratl 
unın Suriye ve Lübnıf1 
Ho-Komiaeri burMı Ha· 
ıebe ge?ere sivil ~ uke~ 
Tİ ericin• üe .. iti~'' 
ve Ff' .. ı•tZ; KoM.ilİaiı k1t' 
bul etti&Gte" 1*>ILre :.8.eyrJJ •
dön mü,tlir. 

Bl& lOOJlJZ DES 
T.ROYıEiU it4TJ1. . 
Loaha la J\A,-1.f 

1.iz S.J>.riyıe NeMf'r.ti. bi' 
lngiliz d~.1trorerinin battı• 
kıoı haber vermektedir.BaJ 
'Destroyer 1340 Tön hı~ 
minde olup 936 da int' 

;edilmiıti. 
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