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\re.ı·ıarıırnelidir. 

0 
6ln 1 •tı1 5 kuruf nhnı". 

uı mı gloden nonr k 
c ı Yen Yazılar a çı ar aDnlQk siyasi halk gazetesi - TESiS TARiHi 1923 YIL 14 SAYi :3210 Ucrat P6~; ·dir :--

11 " 9 rlhner ADRES 'it YENıGlJN -- ANP·KYA - To'ef on G hü a çen sayua'" ~ 4 
~---~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~7~9~~P~o~st~a~k~u~t~u~su~2~4~~~~~~~ 41il-=/z~ -ejz•n flatayz sAvıs 2Ku~JjrJ~ 1okuru,'ur --

" Bir Amerikalı Sıra • 
f~,,.e/ lendirdz.klerı· Generale göre • ld ·? 
g.. Müttefiklerin savaşı [ine g v . l. 
ll h •• [ kaybetmelerı ihti 

•c.Un yz d ·· ·· ·· A k b ~ onumu mali var meri arı ıtalarmın u Fran 
Q ilk f . Ct!nevre-"Di Ameri- 1 eşnn salı günü tören kan,, n.ecmunsında şimali sız sömürgesine doğru yo al 

1 k 1 Afrika cephesirıde cereyan d ki 1 
~İ\ \ucc Cünı e .. _ut anacak eden meselwlerinde Kuman 1 an söy eniyor 
~ "llLııun H hurreısnnır Aziz Milli ~ef" . l sıfatile edindiği tecrübe~t!r· Pnris lôA. \.- l\uis gazeteleri Madrittcn ihtiyat 

1ldiıı.ıu . utnyı ilk şereflundirdikl . ~~~.z sm_e~ 1 den bahseden Ayandan lrnydile ~u habari 1.ılnrak neşretınektedir}er: 
ı. k nıu ulan 20 ·ık . erı gunun bırırwi Hanri Kabo Loc, Birleşik U\lanııcnkt 1 teşrın salı ~tinii büyük tö Aınbrika hükumetinin Şi- Çok miktarda Amerikan kıtal arı taşıyan A merikmı 
1 

llat ır. ren· 1 ~ Af "k h b taşıt 
0
aemilerinden mürekkep lıir kafil~nin Dakarn doğ 

" k 1 Yın bu e t' .. .. ma ı rı ·a mu are ~ •ııu 1ıtlaıınıası i .,0 mu u gununnn lfiyık ok uğu tören meydanlannı ziyaret :~de- ru yol almakta o~duğu bildirilmektedir. Bunların D.1 
~l a haıırlanaııç nr hazırhlclara başlanmıştır. Hu mak- ceği giinü takdis edeceği· kııru çıkarılarak burasınm işg ıl edilec•-:ğı söyleniyor. 

''iq~·ı p ogram yaru :ıeşredilecekhr. ni yazmaktadır. Çiinkü 

1 Vasıtala- 1 A hükflme-t o zaman memle Vı.lkı~ye Go··re manlar keti tehdit eden ölüm leh 
" rı için M"d f likesini anhyacaktır 11u 
'eni b' u a aaye ~eçmek takdirde hiç olmazsa Bir- ikinci cephe derhal açılmalldır . 

b 
ır tarife ka- niyetinde leşik Amerikanın yenilmeı.· 

ul d I L liğine dair kolayca hıısı\ Bu cephenin açılması gelecek ilkbahara ka 
.ı Vl\li . e idi oudnt 15 A.A.- Rus olmuş olan kanaat kendi-1411:ı llıız ~f yada müd f lırsa faydasız olur 

'ıat ~ık Soyer .. 8 aaya geçmek liğinden ortadan kaybol 
de~k 17 de Belediyeye uzere bulundukları hakkın muş olacaktır. Vaşington 15 A.A.- Rusya ve <:indeki gezisinden 

1 
~ g ç vakta kadar da Almımlar tarafından ıs· Locun da iştirakile burcya dönmüş ola•1 Huzvtdtin hususi~ nümessili Vilki 
-, tlnıa eşgul olmuş ve ~arla ~ıkarılan şayıalura afrikada ÇHrpışnnş olan ~ iZ~tecilere ,verdiği demeçte, ikinci cephenin derhal 

nakil 
1 

ınanmak için kı.:vvem se- müfrt>zeler mihver kıtal'- llçılm'1Sı hakkında Rusyn ve Çinde yaptığı beyanatı 
~ bır t ·r vasıta arı be __ pler ıuevccd gibid"ır. ~on rı tarafıııdan ciddi bir tekrnrlamış ve bu cephenin gelecek ilkbahara kalırsa 
f t te gard arı e. yapılmak 1 ..., 
V l~r c ~ sahıplerile şö- :~~ e~d~kAlnıan radyosu- mağltlbiyet.. tığratılmış- faydnsız olacağını söylemiştir. 
~l ,.~'1Yeti reisini da· hep :ıh~ .erleri rnevzularıı:ıı tır. Vilki sö:t.lerine devat11 ederek demiştir ki: 

1 
r~hı .. rek keudilerile . a ıh işlerden ~çmelı Loc diyor ki: "Birleşik milldlrrin harbi kıızanacağma kesin o1ara~' 

-tQA uştur bu k tedır. Hund k' ŞimaJi afrika cephesin- eminim. Fikut bu bin,:ok iasıınlıırın canımı mal ola-
'· ""llund onuşma- I> 8 1 ırnaksatları '~ a b on ve V ı de çarpışan amerikalılar, kt 
''L Yoı,.,. lla .u günkü eşya d . ., ga cephelerin- ca ır .,, ı.ı,-1', ""' k l ekı korku k müttefik kıta'nrı ve biıhas Vilki kısa bir istirahaltan sonra Amerikun milletine 

ı;~·kı·ı. ı Ucretıerifde l nç ayıpları an l ~ets.ı lıder l amay~ başlayan dahili ce sa ngilizleri ıskenderive kısa uir demeçte bulunacaktır. 
1Qı ler bir . yapılmış Vt! hedekı deı· n ımd" . P kapılarına kadar sür~n Al 
t• Ştır ~nıkdar araırı 1 - kin etmekt' ışeyı f P.s· man ı"lerı· bareketlerı·n·ı 
'~\ · Yeııı t ·r • . ır. Almanlar· 

1:~ 11 u Ye tu arı e Yarın. da lnssetmek k bT . ğörmüşlerdir. Alman aske-
• ~lCkt rafmdarı ilAn vardır. Hitıer b"ılea 1 ıyetı ri makinasını• ne kadar 
tı.ı ır. 

1 
geçen 

·~a~il Yı Alman kıtalıtrının Rus büyük bir isabetle idare e· 
A /\1 na 

1
Ve tayinler ~aJ_a saplandık-ları a~ır di'diğini ve bu mııkinnmn 

ır... 3eled' nntıh ı s nekadar mahir ellerde blı 
1. ... Y ıye labib' an ara temas el · '( ı •Zı.. A l r . mış- lunduğunu görmek insanı 
l>0 

11el eli~ ntakya wer ır. cidden hayrette bır!!kI-
S }~l 01 hUek tııhiplig" ine, Rom mel 'f 

'IJ 1 Q -- vazı esine uor, ı " met t l. 'b· J 
ttcı1 ~evi! 1 auı 1 do·· ndu·· Locun Afrikada edin· 
0 t .. b·1 • ~kılik hilkC-ll J pJıx. Lond 16 diği tttcrübeler kendisine 
1 •h Y<> ·ı~aıbı~e,~ Ynlova . ru A.A.- Pa-ı. 'Jd··k ıbı Doktor r;~ten ver ilen bir habere Birleşik Amerika lngilterc 
"'ı'll r an lJ go M ve diğer müttefiklar ıçin 
l ı l lab· . örtyol }ıu··. - re, areşal Hommel Al cıs ıpJ il" m d harbi kavlıetmek ihtimali· 

111 0 d"l . tgıne ııaklen a~ya an ayrılaraliŞıli"'Ji nin mevcut oldtıfru lrnnaa-

~ ı lnışler Jir. Afr_ıkaya dönmüş \'e .v.·ııı·- ~ f tini vr.rmiştir. Bu sebeple 

Uslar il 

.......... esme başlamıştır. A - --- mütemadiyen merikan 
l;ı a Qore /,iman h.. .....,-~- silahlarının kıymetinden 
"1rı f UCUm- bahseden Aoıeri~ahlarm 

•ı ama men pı~isk .. t ıı I ,, •' ı , ı ı ... mevcudiyeti bir tehlike 
lltı Oskeıva 15 Ur U m üştü r teşkil ~tmektedir. Şimu i 
titd ltıbHğin A.A. - Al ,t 1 h b" .. 
Q ~ıı içind e ek: Staliog- s1vaSşla~ yapılrnnktadır. manya ~n çö ar ı ıçın 

ı v e Alnıan . talıngrad . 
1 

Alman asker'erine ,verileıı 
el ıı e lunkl P•}a- sınoa 5 Al ın şıına butı teçhizatın nekadar miikern 
~ Ynpıı aı' ' lurafın- .. . . nıan hücumu 
~ tluirnu an taarruzlar Pü PUsk~rtülrnüş ve 500 Al- mel olcuğunu ~örmemek 

b 
ıl bat ŞlUr. ~r-hrin şi~ nıırn ~!Jürülmıjştür. 12 at iç n insan kör o~mahdır. 
t ısında .. ınevzıı ve 14 eş 
'lıeıe mevzıı nıu- lal . . . blokhavz mahfllli ehemmiyette çar-

~I ;ıdok rb~ va~n ediyor. bi:r~~si~~~ı~tir[.> Başka pışmalar olmuştur. i\loz-
ı aı gesındeki mu pu Al ır \US gru- dok çevresinde Almanlar 

~r cırırr ızı y • • - . mıtn mevzilerin . k 1 . 
Rt &k olatı . armav.a ınu mış ve göğüs gö"'üsee,.ı~ır uvvet errni yeniden top· 
~Punu dUşru11n tauk Pışcnalardtt büyük ..-ar- .. laya!'ak müteaddit kesin . 

)'•Jk ~tmek · . - Alnıın öld sayıdu terde taarruza geçmiş'erdir. 
lÇın L. . ürUlmUştür. 6'.) Aiman tan kile '-'rıpıl:ın 

,.nıngrat ctphaainde .ı 
ta&rruzlar Jevam _ediyor. 

Almantar Stalingrat şehrinin 
bir kısmına girmeğe muvaf

fak olmuşlar 
Kafkasyada ve cepher.in diğer noktala· ı:-.d:i 

savaş devam ediyor 

Br.r'in 15 A.A.-
man t~hliği : K'lf ·nsyada 
Alman ve Slovak kıtnları 
sık orr111nhk bir araz"d .. 

SON DAKtKA 

ç·tin savnşla-d t 1 sonm 
yeniden bazı mevzileri 
yarmış ve 50) den fnz1n 

Sonu 2 incide 

Almanlar Stalingratta bir T rak 
tör fabrikasını i .g er 

Rus kaynak1arınu göre Atman ilerleyişi çoı< 
ağır kayıpla paı1 sına elde edilmektedir. 
Herlin 16\ "' i ,,.rahn şimal kısmında bir" 

lrak'ör fubrilrn::; • ş dd~tli hiicumlar neHces!ade iş
gal ~dilırıişfr. 3 ' metre genişliğinde bir sahayı iş 
gul .. ,Jrn hu mUdZZ ın fabrikada lıarptt>ıı önce yılda 
35 bin trul\tfü yapılmukta idi. 

Almn.ı lu.v.ı kuvvetleri düşman iizerint> yağmur 

gibi bomba yağdırarak ı ğır kayıpl ır VC'rdirrdşl~rdir 
~1oskova 16 A. A.- Hus tebl ği: Stalingrnt çevre 

sinde düşman çok uğıl' kayıp'ar palrsınn hazı y rlerd 
kı ,ı trı rnııt geri ulmağı muvaffak olmuştur. 



~ayra-2-· 

Savaş 1942 de 
bitecek mi? 

YiN1CUN 

İtalyanın 
Denizdeki kayıpları 

Nevyork 15 A.A.-
Neşrndilen bir iı;tatiııti~e 

Bir arap aliminin kehanetleri 
Stl!iyeııin belli buşlı l 

gazetelerinden olup Şırnıda 
çıkaı1 ··F~t·e!·arap,, gt:z Ete
si l:ı'fÇr.lllerde Sanulı bir 
ıırap ıılimiııin dnlıtt bu 8C.· 

vaş başlamudan ayla"C:s 
evvel y.ızJığı bir mektu· 
bu neşretwiş ve bu Alimin 
ikinci mektubunu du ;yine 
bu sefer neşreylemiştir.' 

teı nlekeleriae de sirayet 
edecek. Fakat sonunda 
kendini topla yacalı, birden 
bire hasıl olacak ittihctl ne 
ticesinne düşmanı toprakla 
rından çıkaracak. 

1 

;;;öre, ltalyarırn savaşa ka· · 
rıimasından ilOn ·a ruülte
fikl .. r ~urafmdan bir buçuk 
mi!yon ton luıcmindeki 

Bu gazete diyor ki: 
"1939 Haziranı baş

1

u
rında gazetemiz idaresiııe 
Sun"ada bir büyük alimden 
bir mektup l~elmişti. Bun· 
da buziran ayındaıı sonra 
gelecek ayhmn birinde 
A vrupada haı p olacağı bil 
diriliyordu: 

Adı yazılmıyaraK rr.ek 
lubunun gaz . ..lernizde neşrı 
ni istemişti. Biz de bu!mek 
tubu gazelEınin 27 haziran 
tarihli sayısında neşretmiş 
tik. Hatta kemlısinio iste
ğince dördünch s~yfaya 
geçirmiştik. işte o mektu
bu şimdi tekrarlıyoruz. 

Adı bildirilmiyen bu 
San'ala alimin birinci tabı 
27 haziran 1939 da yani 
bu harbin ilk patlak "vor· 
diği gUııden üç ay , evvel 
Şam gazetesinde çıktığı 

söy" eneıı bu metup elbette 
basılmadan bir iki bafta 
evvtal yazılmıştır. Bu tarih 
~uktine bakılacak olursa 
yalınız üç ny sonra A ırtı 
padn bir hurp başlıyacağı 
nı söylemiş olmak bile 
menık ile karşılanacak bir 
kAbinlik olurdu. Halbu ki 
San'ah meçhul alimin ola· 
cak diye haber verdıği şey 
lerden dathtı bir çokları 
da ol~uş bulunuyor. 

Şimdi ··Vet·el-urııb . ın 

ikinci tabıdır diye ;tekrar
lanan mektubu okuyalırrı: 

.. Bir ka·;ay sonra Av
rupad.u bir harp başhya
cak, sonra belki diğ1tr iki 
ve üç kıt ıy.,:da yayıl~c tk 
Üç ı;eneden fazl:ı sürmi 
yecek olım bu harple ingı\ 
t~re ve müstemlekelAnçok 
ıztır:ıp çek,.cektir. Bir çok 
şehirleri harap ôitc k; zi· 
r i İngiltere herhe hazır.ık 
sız girmiş bulunacak. Niha 
yet adalarınd rn mıjstem · 

lekelerinden de topladığı 
kuvvetler1e altı'nın ateşten 
çıktığı g'bi harp alevinden 
çıkacak. Bu da, araların 
deki birlik sayesinde ola· 
cak. 

Fraolia harbi kaybe-
decek düşman her tarafı

nı işgal edecek, harp, müs 

ilk senesi : Alrııaıılaı, 

butün Avrupayı ifgal ed~· 
cek, ertesi 'seneuiıı orta
sında ordulPn Karad,..ni'2.e 
varacak, orada da Huslar 
la uzun bir harpte buJu
nacaldardır. Almanlaı· har 
bi Asya ve Afrikaya da 
teşmil edecekler. 

1942 de bir devlet re 
isi, uzak bir lıaıp subıısın 
da ölfcek, o sene Avrupa 
da büyüklerden dahu baş· 
kaları~da ölecek. Hir dik
tatör .de bir caddede öldü· 
rühc~~tir. (Hu i8İmler as
lında yazılıdır.) 

Gene 1942 de Alruaı.
ya harbi durduracık, düş· 
manlarındrn sulh iıtiyc Cf}k 

'ir. 1942 de ltaıyada bii
yiik bir inki'ap vaki 0 1,1-

cak. İtalya İngiltere ;ve 
müttefikleri tnrafına geçe
cektir. 

1942 de heyaz Ye sarı 

ırklar arnsınrlu ü~ sahada 
şaşılacak mulıı:..:ebeler vuku 
bula« 1ktır. 

ı\syay el gd ine ·: Ala
m eti ay olaıı bir dev et, 
istiklalini kaybedecek. Fa 
kat yine alfiıneti ay olan 
dığer bir devlet, :~n~sek
cek ve t •rihi ş& 'şaıısına 
kavu~acak. ~Ulusu kırk 
milyunu bulacali, saiveti · 
artacaktır. 

(Bayrağmda hiUl bulu 
nup taı ~hi ~a'şnasına ka· 
VUJacuğı ima olunan d( v 
let belki Türki~re kusdedi1 
miş olecaktır) 

Gene 194'..:! de har· 
b"n son senesidir - Aı sp 
memleketleri Suud oğulla· 
rı me.mleketleri'e diğer 

arap meınJ _ketleri ura sın
da birlik vücud1.: gelec .,k 
lir." 

Fet·cl·arap gazetesi l>u 
mektubu böyle~e yeniden 
naklettikten sonra şu sn· 
tırları ~!Sve rdiyuı· : 

,,Okuyucularımız, bu ali· 
rnin ihlıar etliği l>iidisele
rin bir çoğunun tahakkuk 
ettiğini görmüşlerdir,. 

Vakıa 1941 ik1nciteşri

ninde ve hatta londan son· 
rı:ı San'a'ı alimin dedikle
rinden bir kısmı çıkmıştıı 

ve müstesna zamanlarda 
müstesna insanlarm ktifıi· 

sında müstesna kudretl~rin 

gemisi batırılmış ve866;bin 
tonilatoluk gemi de hasa 
ra u~ramışltr. 

İtalya savaşa girer 1 
ken 3 buçuk milyon to· 
ııilatoluk ticaret "~miHi 1 

v~rdı ı 
Almanlar Stalin
gradın bir kısmı 

na giı diler 
Başı 1 lııcide 

istinat noktası ile müstııh 
kem mevzii hücumlu zap· 
.tetm"şlir. Terek keaimiııde 
düşman hücumları püs 
küı tiil mü~tür. Stııliagratta 
piyadelcrinıİl Bolşevikle 

rin ev guruplarında 'göster: 
dikleri çetin mukavemeti 
kırnıı~lıır ve şehrin bir 
kısmına f:irmişlcrdir. l 1çak 
savuş filoları dalgalar ha
linde hareket ed t" rek düş
man blokhavzhmm 
ve topçu ?r.evzil~rini tah· 

.rip etmiştir. Hushırın 'yıp
, ratma hücumları kurı ' ı ka 
yıp'ar verdirilerek püokür 
tülrnüştür. Don ~ephe siııde 
l~omen kıtıları düşmanın 
rnevz·i lıücurnlarmı püs· 
kürtoı üştiir. Cephenin mer 
kE>ıinde Alman hücum in· 
t.ılnrı tarafıııdan Lir çok 
blokhavz ve müsttıhkem 
me .... zi tahrip edilm;ştir. 

Milli ~1udafaa Veki
lim.z 

i\laııisa 16 A.A.-Mil!t 
Müdafaa Vakili Ali Hıza 
Aı hmkal beraberindeki 
;t,"'"atle beraber di!n bura
ya gtl:uiş ve ıstayonda 
Vali BelPdiye Heisi ve Par
ti erkanı tarafından kar
şıhınmıştır. 

İCRA VEKİLLERİ 
HEYETi 

Ankara 16 ı\.A .- lcraNek~l 
leri Heyeti dün sual 15 30 
dn Başv~'iil Şükrü ':iarnc 
oğlunun reisi ği altınd<l top 
lanmıetır .. 

işliye bileceği şiiphAsİlıO 

kuvvet veren hiı olay var· 
dır. 

A ıcak 1942 yılının bit
mesine o kadm· uz zaman 
kalmıştır ki San'alı kahin 
in sözleri satleca bir haı p 
patlayacıı ğı ihtimalini süs
ltıyen t"ferrüat sayılacak
tır. 

Belediye Heisliğinden: ' ~tort1• 
, 37.1 sayılı kaıarla kaldırılmış olan .ı;at ;ıecJi~ 
Komısyonlnı ınırı vazife ve salahiyetlerı 13 tdeıııll 
d~v.redilmiş bulunduğu cihetle nıez~Ur nıa~ııdS~ ~ 
hıkıde Belediyelere terettüp etmekte olduğ b&lrı1 
birde etik+:ıt koyma ve füıt listesi ttsOJ 3 fll~ild~1g~• 
rıin harıgi ticaret ve şuba maddelerine ıııı~re rel V 
lüzumlu vasıtalarla i!&mııa duir yüksek J~cB ıııi!Jl 1 F 
letinin 4 - 7218 sayılı ve 2-10-42 ~uou tB 
riildıi. .11,ç ' 

Al l 
. itıtıı rı 

ıva ı hazıra ve mevaddı gıdaiyedekı gostt 
mevcut naza ı dikkate ;ılınaı·ak ıış:ıgıda eY' 
maddelerin satış yerleriade etiket koYrI1

8 "od uı 
asma ınecburiyetınin latbikile herbiri ı;ar~ıs• ftlıı 
atlarla satılnuısınıu temic.iııe ve keyfiyetı11 

r ~ 
1 l 

' }{ıırB 
vasıla ara ve mahaliI gaıete ile ilQoınfl · JA 
~fodddeler }i'iatıar~ertluer 

Tereyağ 

Erililc.iş yağ 

Kamalino cinsi pirinç 
Yerli birinci nevi lcırıkaız 
,, \kinci ,, 

" ,, üçüncıi ,, ,, 
KırıL. yerli pirinç 
Kesme 11ekeı· 
Kristal şeker 

Fasulya yerli 
Fasulya Heyh•nİJ• 
Fasulya Nigdi 
Bulgur 
Nohut 
Ye,i\ Mercimek 
Kırm111 Meıcim~k 

Çekilmiş kahve 
Çiy k8hve 
Peynir 
Basılmış çöbelek 
Taze çökelek 
Patates yerli 
Patates dışarıdal.! ı•l•• 
Börülce 
Koyun eti 
Keçi eti 
S1ğır eti 
Dana •ti 
Sut 
Yoğur~ 
Üzüm 
Ayva 
Belen pekmtzi 
Yerli pekmoz 
Domates salça!ı 
Kurmacık iııc\r 

ı Fahli incir 
Kuru üzüm 

c 

ilan 
Hatay C. Müddeiumu

miliğinden 

Milli Korunma Kauu· 
nunu muhalif hareketteıı 
suçlu Antakyamn Sofular 
köyünden Hecep oğ1 u Şı-ı

~ir hakl ında yupılan duruş 

ma sonunda: 
Suçlunun Mil t Korun

ma kaoununuıı 21 inci 
maddesi delillet'le 55 inci 

r m!:!.ddehinin ikinci fıkrnsı
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