
İsmet lnönü 

Rtıf ah ııapu 
ru facıası 
Ve Almanyanın 
noktainazarı 

Bertin 2 A.A.-Bcrlio 
Ajansı bıtdiriyor: 

Türk~andıralı .. Refah,, 
Vctpl!ru Akden:z<le batmış· 
lir. Bu ha<lısenin vukuu· 

llU •. k 
nıutea ip Londra radyo 

8.u .bu sularda hiçbir lngi· 
lız d · 

eıuzaltısının bulunma· 
dıg· ı ·ı~ 

ill 1 ~n ~y lem iştir. Mu· 
tk_hassıslar çok iyi bilirlt'r 

1
' deniıaltı gemilerinin 

nered b d e Ulun uğunu her 
:anıao biırneğe imkan yok· 
bur. Londra radyosunun 
d u hareketi, lngilizlerin vic 

an az,bı L. . . 
ol nın ır ı etıcesı 

~a &erekt" ır , 

le:tte~-l~ın ve ll!llyan mi). 
lıkı ı ıııceden inceye yap· 
L ahtı tabkilcrttan sonra 

U &tek " L • • lllad · etın uu ıkı donan 
un d" katıYetJ s~ ır olmadığmı 

)'Ôrl e oğrenmiş bulunu 
ar. -...., 

~ • •--n-~-.... 
.,a ----~ ' endı"ey... ı_ .... "h' · ltlllll v " ve .-ot'1 ı ı tı• ere 

1 bir(~ . sap ınmak,bu ted 
. rın l"tb''-. . l . 
tır "' ı .. ını güç eşh· 

"e bin · •uı, netıce bu lüzum· 
Ve y . 

acısı . eraız hareketin 
nı "ın b" 1 ~ ız çekeriz.. 

s. ~· 

Alman tebli 
.., . •• 
gıne .. gore 
dünkü Rus 

zaqiaiı 
160 ·bin esi.-,dört 
yüz tank ve üç 

yüz topdur 
ALMAN ORDULARl 

RlCAT HALINDEKl HtJS 
KIT AATINI TAKI BEDi 

,YOR 
Berlirı 2 A.A.- Al· 

man resmi tebliği: 
Şarkt& Rus ordularına 

karşı harekat süratle inki 
ş:.Har göı1termektedır. Pri 
pet bataklıkları civarında 
100 tank tahribcdilmiş, 

Grodno mıntakaı:nd• da 120 
tan~. tabribolunmuştur. 

Diyalistokun :arkm· 
da ihata edilmiı olan 
Rus orduları üç puçaya 
bölün ı üştür. Şimdiye ka· 
dcır burada 400 tank ile 
300 top ij tinım edilmiş ve 
16 J bin esir alanmıştır. Ri· 
ga şehri elimize geçmiş 
bulunuyor. Kıtalarımıı 
Fmlandiyalı mütt~fikteri· 
miıle birlikte Ruı budu· 
dunda taarruza geçmiılcr• 
dir. Hava kuvvetlerimiz 
bsılası~ barcketlerile or• 
duo.uza yardım etmekte• 

dirler. Lembcrgin Şarkın 
d- düşman ricat halinde· 

dir. 

Türk-Alman 
Dostluk m L'ahe· 
desinin ta§diki 

t\1ünaseb eti le 
Berlio 2 A.A.- Tür1' 

Alman dostluk muahede· 
ıinin tasdiki ve teati:ıi mü· 
nasebetile bütüa Almın 
meatbuatı hararetli başma• 
kaleler yaz.arak iki mem · 
leket ve millet araaandaki 
Joıtluğuo kıymet ve ehem 
miyetiai tebarüz,ettirmeıt· 
tedirler. 

Gazetelerin Ankara 
muhabirlerinin Altıoku ve 
Cümburiyet Hılk Partiıi· 
nin vazife ve rolünü Dev· 
let mürak•besi altmda ku· 
rulan müesseselerin tam 
bir verimle nasıl çalışbk· 

larını ve Cümburiyet Tür· 
kıyesinin bariz. v asıflilrını 
ve hakiki çebretile tanınan 
yuıları da bu araadı in ti· 
~ıılr etmektedir. 

SON DAKiKA 

Stalin 

Rua Erklnıhırbiyealnin 
yeni bir mOdafa• •I• 

temi kabul aıtlGI b11dlrlliyor 

Stokbolm 2 A. A. -
Ruslar LeaNııratbln ıimal 
orduıuna muazıaııa kara 
ve bavaı kuvvetleri ıöo• 

dermiılerdir. ~mlann Ka 
reli cephesinde DM&aHam 
bir llarruzı . intizar etmek 
te oldugu anlaşılayor. Ktıal 1 
ordu ıimtli eekiFın-Ruı hu 
dudu be.yunca tabaniit et 
mektedir. 

Moıkov~an verilen 
bir habere gör~, ö:ıümüz· 
deki dört 2ün zarfında Ki 
yef ve Mioıktc mu uzam 
iki meydan mulıarebesinin 
v ıkuuna muhakkak naza· 
rile bakılmaktadır. 

Ruı erkinıbarbiyeıi 
940 Franaa harbinin neti· 
celerini inceden inceye 
tetlik etmiş ve bu tetkik 
aaöit bir batta müdalaa 
etmenin imkinstt oldugu· 

kacııatine vararak a· 
lutıki bir müdafıta barbı 
ıiıtemini kabul etmiıtir. 
Bu müdafaa b.ubinin neti 
ceıi bu hafta içinde anla 
ıılacaktır, 

Kaıal ordunun <'D miıi· ~ 
bim kuvvetleri Kiyefe gi• 
den yolların müdafaum• 
baz1rla11mıtllr. Bu müdafaa 
tt: rtibatını baık u ınandan 
Timuçeoku IJinat teıpıt 
·eylemiştir. 

Fak-tt Limb"rg ıebri• 
nin Almanlar tarahndan 
uph l>ur4 daki vıziyeti 
nazik bir bale koymuıtur. 

Yeni Almaıı 
muvaff aki-

Aıman ordusunun gelleı:i 
ileri hareketini 

Berlin 3 A. ,A. - . 
itiraf editor Alot•n orduıwıu11 neır.ettı 

Moıkova 3 A.~.-St~· ti fevkal~e teblii : Gıı 
Jin radyo ile Sovycl mıl· liçtada .Jun vuku bulan 
letioe söylediği nutukta muharebelerde . _yeniden 

.. ı d mi•tir ki: 207 Rus tankı ığtaoam vo• 
eıcum e e ., · d'l · · 

OrJumuzun kahramanca ya ımtıa e ı mııtır. 

mukavetmetine raj'men düı\ mittir. 
man ilerleollektedirLetonya Fakat Hitlerin ord~ı~ Nı• 

' 

Eıton)"•, Litvarya ve Ük· polyon~n or~lllu &''b' mai 
rao1anın bir kuma uptedil· Ulp edilece • 
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Tiirk-Alman' 
dosciuğu 

3 
Bu~ün tazelenmiş bu· 

lunaıı Türk - Alman dost 
luğu münasebetile yukarı· 
da i~aret ettiğim iki mil· 
let arasındaki manevi bağ 
hıra reımi bir şekilde is • 
bat etmesi itibar~le l>ir ve 
sikayı iktibas edeceğim, 

Bu vesilra 15 inci Türk' 
kolordusunun vazifesini bi 
tirerek üaliçyadan mem • 
ı~ketimiıe dönerken Al· 
man cenup ordusu kuma ı 
dam birinci Ferik Fon 
( Buntmer ) in 13,6, 1917 
tarihli emri yevmisid ir. 

Bu enıri yevminiıı Türk 
askeri huihinde okunauk· 
ça her Türk'Uu göğsünü 
kabartacak bama set "e şe 
bamet d('stanlarından şan 
b bir aayfayı ifade etmiş 
oJacağı ~ihetle kıymetli 

iki dostun yardımilc elde 
edcbıldiğim bu veıikayı 

okurlarımızın nazara isti • 
tade:lerine sunmakla derin 
bir ıevk duyuyorum. 

* • • 
V eıika şudur : 
Alman cenup urdusu 

kumandanlığı, şube 2 kı · 

ıım D No. Iı321 tuib 
13,6,1917: 

- Ordu emr\ yevıniıi ,, 
15 iııci Türk kolordu· 

~ su, Alman cenup ordusu 
uabılinde hemen 10 ayJılc 

bır faaliyelten sonra bu 
ordunun nizam harbinden 
çıkı)or ve çıkarken arka· 
~uıd1tu pek o.cı bir surette 
nıaso)unacak bir hoşluk 

1 ve dıainıa §ukraııla yadedi 
lccek ve hıçbır uman 
ıolmayöciik bır hatıra bıra 
kıyor. 

Kolordu buhranlı bir 
zamanda ~arki Galiçya 
hcarekat ıabaaına geldıgi 
zaman aeviuçlt" aelamlaıı· 
mışll. Zira 1 ürk mıllefüıin 
ve Türk ordusunun asır• 
larca eski ve ~ef ahir le 
dolu larıhiııin zengin ae.y• 
f al~nndan ıks..ıdeu ıj&n, 
•erei destanları l ürk ilS• 

kt:ı:uıin SAısılmaz cesareti 
ile kudret ve meharetı har 
bye~ı; Tüdı'un 'os a ka.r 

~· sadılıe, düşmana kttr~ı 
amıuııı" ı-.ahnuuıuıhk ıeci· 
ye.ı»ı, bi.ıtlm bu ~an ve şeref 
ııulctıcrı 15 inci kolordu 
nun ~ater ve muvalfakiycc 

!erinde öncüsü olmuştu. 
Kolosdu, milletımn bu ta· 
ribi haysiyet ve ~ÖLreuni 
pek parlak bir surett~ le· 
yıd ve tevsik eyledi· 

15 ıııd kolordu dört 
b!iyuk melbame_ile i.ıç kan 
lı muharebede ateşle, ölüm 
le uğraı:)arak snyıca ustün 
du~o: anın bütün hücumla· 
rını detettı. Muharebe ıc" 
bı bazan leri çekılmege 

mecbur kalarak bıraktığı 

.ıq:.u iı uın Hu ve) ı l ıuız 

Bakıp glSrdükçe : 

Balkonda 
~çekler 

Başlığına bakıp ta n•· 
zım vey. eo~ür şiir yaza• 
yorum sanıb an. Saaece 
baıkonda bulunan çiçek· 
lerden bahsedeceğim. Her 
kes balkonuna çiçek koyat 
bilir. Bu onun, tabii bir 
hakkıdır. • Çüı. kil balkon 
da onun çiçekler de onun 
dur •.. Onuradur fak&t Üst, 
baş, e:biıe ve şapkamız 

bizimdir. 
Geçen· akşam şu başıma 

geleni diııleyiniı; Evden 
çıktıın. ı<ahveye gidiyor• 
dum. H~r zaman altından 
geçtiğim balkona yakla• 
şırken bir şarıltı İıiitlim 
Gayri ihtiyari yağmur mu 
diye etrafıma bakındım. 
Hava açıl< .yıldızlar pırıl pı 
rıl . • Neden sonra inti· 
kal ettim. Meğer balkon 
Jaki çiçekleri sujamıılar ve 
saksılardan ıııan sular cad 
deye akıyormuş ! 

Hem de tabii çamurlu· 
ıult1r .. Çiçekhui düşün• 
düğümüz kadar yoJdan ge 
çenlerin de rahatını düşün· 
mek borcumuzdur. 

F. Görmen 

RUSLAR 7 ALMAN GE· 
ıvll~l BATlRDtLAR 
Moskova 2 A. A. -

Mo.skova radyosunun bil· 
dirdiğine göre, baı b i ilk 
lıaftuı içinde lialtık ve 
Karadenizde 7 Alman ie· 
misi b1tlıt ılmışlır. 

mukabil hücumlarile gerı 
aldı, ve dtiim&na en agır 
zayıatı verdirdi. Vaktaki 
yeni kazanalan <;ephenin 
daıwi mevzi ohtr;&ıc tutul· 
masına karar verildi, o za 
mıı.n kolorduya öyle bır 
bölgeyi emnıyet ettım kı; 

butun me~zıin kihdi idi. 
Ve tekmıl ordu • 
ııun bulunduğu hatla da 
durabıhnesı l'urklorin elle 
rı " emanet edilen bu ki 
lidı. mubıafazaaılcı ancak 
mümı du. 

K lo.du; bu vazifeyi 
dahi m.·kemmclen ifa ~ui 
ve ~ert lıu 

lesi r !erine, 
'memleketın 

pıın amansız 

yr.bancı bir 
iıer •dımda 

iÔsterdiği azim müşkülata 
ve tetik düşmnın karşısın 
da bor :ın uyanık: bulun· 
mık mecburıyetine rağ • 
Dıen kolordu kendisine e· 
mımet edilen muıta~ayı 

okadu guıel tahkim eyle 
di ka; Türk bu mevzileri 
bu~ün harbin her türlü is 
t~ğine karşı yarar ve foş 
mauın bt r taarruıuoa kar 
şı kayıtaıa, şartsız göğüs 

gerebilir. 

Şükrü UGUZ 

r f. . fENIGtl~ 
5 o 2W2 -= 

Suriqe :hüku 
metine te

minat 

Rus tebliği 1 Gençlik bd 

General Katru Su 
riye Başvekiline 

bir mektup gön
derdi 

Londra 2 A.A.-Müs 
takil Fransız Ajansınm 
Şam muhabiri bildiriyor: 

General Katru Surıye 
Başvekiline bir mektup 
göndermiştir .• General bu 
maktubunda Suriye ile 
Fransa arasında müsavi 
ve karşılıklı yardım esa·. 
sına müstenid bir muahede 
akdedileceğini, Suriyeııin 
ker.Ji arzuaile istediği gi• 
bi bir kanunu esasi vücu· 
de getireceğini, balkın 
arzu ettiği adamların ış 
başına geleceğini ve 
Suriye işgal edılir e• 
dilmez kendi vazifesinin 
nihayet bulacağını bildir· 
meldedir 
ŞAM BO.vtdARDlMA 

NlNDA ÖLENLER 
Şam 2 A.A.- Müsta· 

Fransız ajansmdan: 
Şamm boınbudımanın· 

da 5lenlerin say · sı 70 ki 
ıidir. Bi·çok yaralı vardır 
Bombardıman .esnasında 
Em~viy~ camiine düşen 
bombulıır bu camii hasa 
ra uğratnıı~tır. Bu .. hadise 
islim aleminde derin bir 
nefret uyandırmıştır. Atı· 
lan oomb tlaı ın Alman ma 
mulatından oJduğu anlaşıl 
mıştır. 

HEYRU fTA~TEVt<IFLER 
Londra '.l A.A.- Vışi 

makamları tleyrutta mü· 
bim şahsiyetleri tevkif et• 
mışlerJır. Aralarında mu· 
harriler, Avukatl.sr ve Na
zırl•r bulu ntln l>.ı Z'! vc&t 
Frans ı ı.lardaıı mukav !Ole• 

tin beyhude oldugunu ve 
boı yere kan dôkülmedeaı 
şehrin lngiı ızlere t'!shuıi· 
ni isteoıışlerdı. 
LlJBNANDAIDAMLAR 

Londra 2 A.A.- Ge· 
neral Dö~olün karargahı 
nın teblığint göre Lübnan 
da Mercıyun ş~hrini muvak 
katen ııori almış olan Vı· 
ıi kuvvetleri bu şehirde 
lngiliz taraf darlığı y ıptığı 
bahan~sile birço~ kimsele 
ri kurşuna dıımışlerdir .. , 

Kurşuna dızil~nler ara 
sında iki de kadın var· 
dır. 

AL\1~NL\R •\ MUKAVE 
METİN DEVAM E fTIGI 
Nl VE BAZI NOK f A· 

LARDA GERi ÇEKİLDiK 
LERINl B!LDIRlYOR 
Moskova 2 .A.A-Rus 

tebliği : Mormansk itJtika· 
metlerinde muamidane mu· 

barebeler ve içeriye girmey~ 

çalışan düşmana karşt mü· 
cadele devam eylemiştir. 
Düşman birçok noktaJanDev 
let hudutlarımıza taarruza 
geçmiş ve .ığır zayıata uğ· 

rayarak geri püskürtülmüş· 
tür. Minsk istikametinde ı 
düşmrnm müteharrik sey· 
yar kollarına mukavemet 

edilmelde vu bu taarruz Al· 
manlara ağır zayıata 

mal olmakt " dır. 
Kıtalarımız pılan daire 

sinde ve aldlkları ~mir mu· 
cibince Leoıbergi tahliye 
ederek ~ekilmişlerdir. 

Kızılordu vatanı:: alçak 
düşmarıına karşı kahraman 
hkla muharebe etmektedir. 
Kareli berzahında bir beyaz 
Fin taburu taarruza geçmiş 
takat 3 tank 100 ölü Lıra· 
karak püskür tıilmüştür. 

Rusların dumdum 
kurşunu ~ kullandığını 
Alman teblıgi iş1u etmış· 

tir. Bu haber tamamile 
uydurmadır ve Almeınlarm 
kötü niyetini göstermi!kte 
dir. 

Fransadan 
Alman ordusuna 
gönüllü gidec.:ek 

V ışl :l A.A.- tlaşve· 

kalet umuaıı katıpl iğl şu 

tebliğı nejreylemıştır: 
işgal dltmd4 OUll;ıUn 

ve bulunmıyan Fransada 
So\lyet l<.usydya karşı bar• 
betmek üzere gön:'illü ya· 
zılmak ıuzusu ızhar edllmış 

tır..... Hiçbir beynelmilel 
kaıdeye w balit olmayan 
bu h ırekete Fr&n.sa htiku· 
metınin uuıni olmayacağl 
şüplıesııdır. 

Satılık bina
lar 

Antakya Beldiye ~ Riyase• 
tinden : 

Beledıye tarahııdan sat · 
lağa çıkanları tfabibıanec· 

cer öoüııdeki Uelediyeye 
aıt f.tfaıye ..>ınası ıl; mey· 
dandakı ı ır.ıı Vô aııb.u 
binası l. femına.ı. 9 H tıl · 

TERZl BAY AN ELMAS rihuıde yapjıan sah~t" had 
Her çeşit ve her mo· dı layıkı ~ulmaJıgındacı 

<laya uygun elt.>ise ibalei katisiııın 10 femuz 
ve mantoları ile Erkek 9H tuıhıne nıüsadıf perşem 
aıcmlekleri diker. Hem şak l be günü ~eıedıye encumerı. 
ve hem ucıız elbise giy· odasında yapılacagı , ls· 
mek i~t\yealer a~ağıdaki lekhlen ı malumu .olmak 
adrese müracaat etmelidir üz~re ılaıı olur.ur. 

G .. d .. d Bu 
ler: un uz f: aKşam 

Yol başı (Şih Mehmed) 

l 
mahallesınde Aysel soka· 
iında 9 nunıaralı _ bayan 
Elmu Yu!.uf 

Kanuıısuılar treni ve 
yeralll hakımınin ıkinci kiı 
mı hraatı kaçırmayınıt. 

~ losıı t 
H t\LKEVINDf: V 

RILECEt' ~ 
Kimsesiz· ve yo f 

eCmireti manfaıt~,_ 
ler tarafınJan 5 ~ 
veril~cek olan bı1°j 
zırııı.ıarı ikmal v.ıı 
üzeredir. Balonun ,a 
nağı bahçesinde ~ele' 
evvelce tekarrüt er,f 
Fakat bundan ~' ıı 
rek l-laıkevi ss~oıı i 
yapılması mürıas1P 
müştür. ı;de 

Balonun fevk• c~ 
gin, nezih ve e~leıt ~ 

b
.. .. te 

masa ıçın utuıı ıı 

alınmıştır. t1. V ttçc 

Türk na ·0e 
aft fide Kurum . trtı 
·ııO Ud 

K .. ı · ·ı ri11'1 • oy ne 51 

teberrü n~te f il 

K- ı· · ı ·,,.,jııl1 . ..t b oy u erı... r·.'cıı 
Hava Kuruınuo• lı' ~ilr1 
teberrüleri Iist.e )',ıf eıllıi 
neşredeceğiı:niıı fi' ttı~e 
Bu Listeleri kO~ ,. I~ Ilı 
neşre başhyorı.ıı· ~of~~· 
Paslıkaya ~/ti11ıi1 

Ali Güler 
Hasan Küp 
Kadir KürdoğlLl 
Halil Recep 
Hacı Hüseyio 

" Abid 
Ku~ülc Alı . 
Hacı Hüseyıcı 

Huri tlyas 
lıyas Dıb 
Abdullah dibO 
Musa Reızuk ~ 


