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28 Eylul 1939 _ 
imtiyaz sahibi ve Baş muharriri 

ı Şükrü BALCIOGLU 

- Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
L Müdürü adına gönderi1melidir 

İlanların her kelimesinden 
5 kuruş alınır ücret peşinair 

Petşembe 
Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

Abone : Yıllığı : S Lira 
Yabancı memleketlere 8 Lira 
Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 

Telefon: 1 · 46 - P. K. 24 ----1928 YIL 11 SAYI 2291 --ADRES: YENİGÜN ANTAKYA TARİHİ HERÇÜN AKŞAMLARI ÇIKAR GAZETESİ - TESİS 
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M oskova görüş~ 
meleri 

"'!Alman Hariciye Na· y~ş:;'f~vhalar! 

Dostane bir hava içinde 
ve memnuniget verici 
şekilde devam ediyor 

Moskova 27 A. A. - Tas Ajansı bildiriyor : 
Sovyet Hariciye Komiseri Molotof bugün öğle 

yemeğini Şükrü Saracoğlu ile birlikte yemiş ve ye
mekte Sovyet Milli müdafaa Komiseri ve Kızılordu 
Başkumandanı Mareşal Voroşilof ta hazır bulun
muştur. 

Molotofla Sara~oğlu arasındaki konuşmalar çok 
dostane bir hava içiııde ve memnuniyet verici şekil
de devam etmektedir. iki devlet adamı bugün öğle· 
den evvel ve sonra iki uzun mülakat yapmışlardır. 

~------------------------Berfin Bü,qük 
Elçimız 

Hitlt:r tarafından 
kabul edildi 

Berlin A.A.- Türkiye
nin Berlin Büyük elçiliğine 
tayin olunan Husrev Gerede 
bugün Alman devlet Reisi 
Hitler laraftodan k1bt'l edi· 
lt>rek itimadnamesini vermiş 
tir. 

Ali Saip ö1dü 
Adana 27 A.A. - U,fa 

Saylavı Ali Saip Ursavaş 
bu sabah ölmüş ve cenazesi 
tör("nle kaldırılmıştır. 

Filomuz Tekirdağında 
Tekirdağ 27 A.A.- Baş

ta Yavuz olmak üzere ha• p 
filomuz buraya gelerek <le 
ınirlemiştir. Filo burada iki 

gün kalacaktır. 

Fındık piyasası 
Ankara 27 A.A. - Cire- ı 

sunda kabuklu fındıkların ki 
l losu 4 kuruşa kadar ~ diiş
tüğünü gören hükumet der
hal faaliyete geÇ\'rek köylü· 
lerin getirdiği fındıkları nor 
rnal fi'attan satın almağa baş 
lamış ve bunun üzerine fın 
dığın kilosu 14 kuruşa yük 
selmiştir. Bu suretle. hüku· 
hl et piyasada razı ın 'azife· 
sini görmüştür. İngiltere Fran 

sa ve diğer bitaraf memle
ketlere fmdık ihracı devam 
etmektedir. 

Fırtına ve dolu 
Ankara 27 A .A. -! Dün 

gece Trabzunda şiddetli bir 
fırtına olmuş ve ceviz büyük 
lüğünde dolu yağmış ve za 
rar yapmıştır. .Karadenizde 
şiddetli bir ftrhna hükum sür 
mektedir. 

Evve\ki akşam lzmirde 
başlıyan bir fırtına ve şid.:ietli 
Yağrrıurlaı- incir ve üzüm 

1 l ' 
l_llıü ısulünü hayli zarara uğrat 

.l 

Ankaradtx 
Dün akşam pasif 
korunma tecriibtısi 

yapıldı 
Dün akşam saat 22, 30 

Ankarada gece pasif korun 
ma tecrübelerinin ikincisi ya· 
ptlmıştır. Tehlike işareti üç 
dakika süren düdük sesleri· 
le snat 22, 30 verilmiş ve 
manevralar saat 25e kad..tr 
devam etn~iştir. 

Dikilide zelzele d? 
veım ediyor 

lzmir 27 A .A.-- Diki
lide zelzele~fasılalar ve _hafif 
bir surette devam 
etmekte ve yıkılmıyan son 
duvarları da indirmektedir. 
Halkın büyük bir kısmı ge-
ceyi açıkta geçirmektedirler 

İzmir gazetelerinin 
fdaketzedelere 

yardımı 
İzmir 27 A .A.- lzmirgaze

teleri bir günlün hasılatlarını 
DiKili zelzelesi felaketzede]e 
rine terkeyle mi ştir. Gazete 
}erin biitün masrafları idare· 
hanelere ait olacak ve gayri 
safi hasılat felaketzedelere 
terk ed\lecektir. 

lzmirde aç~an iane defteri 
her gün kabarmakta ve halk 
felaketzedelere yardıma koş -
maktadır. 

Kayseride kar 
Kayseri 27 A.A. - Erci 

yeş d:ığlarlna ilk kar dii1· 
müştür. 

Bu s~ne kış sporları için 
şimdiden hazırlık başlamış· 
tır. 

mış birçok zeytun ağaç' :ırını 
kırmıştır. 

Seller çiftliklerin birinde 
çadırda otur.an aileyi sürük 
liyerek götürmüş ve 6 nü
fustan mürekkep olan bu a
ile efradmın cesetleri bu· 
lunmuştur. 

zırı M oskovada 
Estonya ve Romanya hudu

dunda Sovgetler tahşidat 
gapılJor 

Rus - Romen münaselıatının ~?ergin
ltıştiği haberi bir kerre daha kali suret
te yalanlandı - 10 bin Polonya askeri 
Kızılorduya teslim oldu - Varşova bir 
hara be halinde Almanlara teslim oluyor, 

şehirde insan zayiatının mikdarı çok yüksek 
Berlin 27 A. A. - Al· rin bütün erkeklerini silah 

man Hariciye Nazırı Fon altına almaktadır. Diğer ta-
Ribbentrop bu sabah sr.at ı raftan Estonya hududunda 
9 da tayyare ile Moskovaya ı mühim tahşidat yapıldığı da 
hareket eylemiştir. Nazırla rivayet edilmektedir. Sovyet 
birlikte nezaret müsteşarı Rusyanın, Estonya limanla
ve Sovyetlerin Moskova bü· , nndan bir Polonya tahtelbah· 
yük elçisi bulunmaktadır. rinin firarını bahane ede- · 

Moskova 27 A. A. - rek, Estonyanın harici tica
Estonya Hariciye Nazırı bir retini kontrol etmek üzere 
heyetle birlikte ~u~iın tekrar~ l:stonya limanlarından birinin 
Moskovaya gelmı~tır. Sovyet orduları t&rafından 

Paris 27 A . A, - Ha· işgalini teklif etmesi Eston· 
vas Ajansına göre, Sovyet yada derin bir teessür uyan· 
askeri makamları Polonyada dırmıştır. Sovyetler işgal et· 
askeri teşkilat yapmakta ve tikleri Polonya şehirlerinin 
Estonya hududu ile Roman· birçoğuna Yahudi Belediye 
ya hududu boyundaki köyle· ( Sonu 2 incide ) 

EN SON DAKiKA 

Varşova teslim oldu mu? 
Şehirde cehenr. em hayatı hüküın sürii
yor, 9 hastane Alman toplarile yıkıldı, 

tüyler ürpetici tafsilat 
Marşova Müdafaa kumandanlığı dün akşam şü tebliği 

neşretmiştir . 

Varşova bir harabeı halindedir. Su mahzenleri ve fil -
treler harap olmuştur. Yaralıladd 9 hastane Al .nan topla 
rile yıkılmış ve içindekiler ölmüştür. Toz ve dumandan 

ndes almağa imkan yoktur. Dün 12 Alman tayyaresi dü
şürülmüş ve bu suretle Verşova üzerinde düşürülen Al· 
man tayyarelerinin sayısı 106 ya baliğ olmuştur. 

Şehrin azim hasaratı ve susuzluk tehlikesinin başlaması 
üzerine, halkı yeni zayiattan kurtarmak için Alman ku • 
mıındanından 24 saatlik mütareke istenmiştir. Dünkü bom· 
bardımanda ölen sivillerin sayısı 3000 i geçmektedir. Al
manlar henüz mütareke teklifine cevap vermemişlerdir. ,, 

Diğer taraftan bir Berlin Telgtafı, Varşovanın bu 
sabah teslim olduğuııu bildirmekte ise de bunu teyid 
eden henüz hiçbir haber yoktur. 

Hariciye Vekilimizin teınasları 
Moskova 28 A. A. -- Hariciye Vekilimiı Şükrü Sa . 

racoğlu beraberinde Cevad AçıkaJın, Feridun Cemal ve 
diğ..- r maiyeti olduğu halde dün Sovyetler birliği Ziraat 
sergisini gezmiştir. 

Mo3kova '3üyükC:lçimiz dü t'.-1 ır:ciy~V ~'.<ilimiz şerefin~ bir öğ 
le ziyafeti vermiş ve bu ziyafette Molotof, Voroşilof ve 
Potemkin ile yüksek mevki işgal eden zevat hazır bulun 
muşlardır. Ziyafetin sonuna doğru Saracoğlu ve Molotof 
nezaket nutukları irad eylemişlerdir. Sardcoğlu dün ak
şam büyük tiyatroya gitmiştir. 

Sovyet tayyareleri Estonya Üzerinde 
Estonya ajansının verdiği bir habere göre, Son üç gün 

içinde Sovyet tayyareleri Estonya toprakları üzerinde 
uçmaktadırlar. İhlal edilen bu bitaraflık dolayısile f.ston 
ya hükumeti Moskova nezdinde teşebbüsatta b~l~nmuştur· 

Dükkanların, otellerin 
kahvelnin, lokanta ve gazi
noların henüz yeni, yeni ad 
lanmağa başladığı günlerdey 
di fç çarşıların birinden ge
çerken, küçücük bir dükka
nın c3mekanı Ü.zerinde şu ya· 
zıyı okumuştum. : " yurd ta· 
mırcısı ,, ! 

Doğrusu pek kocaman 
ve yaman bir iddia idi bu~ 
Dayanamadım ; yaklaştım; 
eski bir kunduranın patlamış 
dabanını tutturmağa çahşan 
dükkan sahib:ne sordum 

- Birader, burada ne 
iş yapıyorsun sen ? 

ff Körmüsün, görmüyor • 
musun ? " der gibi yüzü • 
nıe bakarak cevap verdi : 

- Ayakkabı tamir edi • 
yorum. 

- Eh: peki bu yazı ne
dir öyleyse O 

- Ne olmuş o yazıya ? 
- Daha ne olsun, iki 

gözüm, baksana, sen ·bura
da ayakkabı dej'il [ yurd J 
tamir ediyormuşsun. Bu yazı· 
nın manası bu değil mi ? 
!Adamcağız, bir an ağlar 

:gibi oldu, cdmekandaki ya • 
zıyJ bir defa da kendisi he
celedi : 

- Hakkın var beyim, 
dedi. Ne bileyim ben, kaba· 
bat ben de değil ki, ya.zan 
boyacının haltı i_şte ... düzel· 
tiriz inşallah. 

İki gün sonra, yine bu 
çarşıdan geçerken, dikkat 
ettim, akı'.ıl, izar1lı hemşe • 
rim dediğini yapmış, ( yurd J 
la [ tamircisi J kelimeleri ara 
sına [ kundura J kelimesini 
ilave edip yanlışı ktsmen 
düz~ltmişti. 

* "'"' Dikkat ediyorum, bu levha 
işinde son zamanlarda daha 

(Sayfayı çeviriniz ) 

Soyadları 
NASIL TESBiT EDİLECEK'? 

Dünkü sayımızda soyadı 
kanununun tatbikatına başla 
nacı..ğını haber vermiştik. 

Öğrendiğimize göre, bu 
kanunun tatbikatını teshil et 
mek ve halka kolaylık olmak 
üz~re, soyadları, nüfus tabri 
ri yapılırken, memurlar tara 
fından tesbit edilecek ve bu 
suretle nüfus tahriri bittiği 
zaman soyadları da tamamil~ 
tesbit edilmiş bulunacaktır. 
Nüfus tahriri işine hemen 
başlanmak üzeredir ve bu 
iş azami 25 gün içinde biti 
rileceğine göre, sayın yurt 
daşlarııı kendilerine şimdi 
den birer soyadı intihap ede 
rek hazırlamaları ve tahrir 
için gelecek memura tesbit 
ettirmeleri lazımdır. --- - -·--· ~--- .. 



Sayfa '2 _:. YENi GÜN 

Alman Harcige nazırı Alman askeri Hıırp içiıı MaarifMiidürlü 
Antakya merkez 

salahiyetdar mehafiline1atfen memnnn değil YALNIZ MALI VE lKTiSA- ci ilkokul birinci, Başı l incide 
reisleri tayin etmişlerdir . 

Bükreş 27 A . A. Sov· 
~u mütaleayı yürütmektedir: Paris 27 A.A - Polonya- Dİ KUDRET KAFİ DEGIL çüncü ve dördüncü 

5 
Almanya petrol ve gıda dan gelen haberlere göre, Londra - Vatikanm na· da ikmale kalmış 

yet Rusya il~ Romanya mü
nasebetinin gerginleştiği ha· 
berleri üzerine Romanya hü· 
kumeti rl!smi bir tebliğ neş· 
retmiştir. lfo tebl iğde, Sov-

bakımından sıkıntıya düşe- Polonyanm büyük bir kısmı şiri efkarı olan Osservatore ben in ikmal imtiha 
k · V k h ı·hazırda Al nın Sovyetlere bırakılmasın· R t · d k ce tır. a ıa a ı · omano gaze esm e çı i1n eyh11 939 cuma gün 

manyada idhal edilen bu dan dolayı Alman askt'rleri hir makale, uzun bir harp dan itibaren yedin 
maddeler Vardır. Fakat bun· arasında büyük bir hoşnut . . l 1• ·kt' d" ld 

1 
v d 

l k b 1 t B'lh ıçın ya nız ma 1 ve ı ısıs ı ku a yapı acagm a 
lar Uzuıl bir harbe kafi ge· suz u aş amış ır. ' assa . . . ~. b 

' yet - Romen münasebeti· 
nin gerginliği kali surette:: 
yalanlanmakta, iki taraf ara· 
sında hiç bir askeri hadisı> 
olmadığı ve hudutta normal 

Çok zayiat veren fırkalar ara· kudr,..tm kıfayet etmıyecegı, darlarm u saatte 
lecek der-!cede değildir. b 1 J b k d d t f ilk okul başöğret 

h · · sında bu hoşnutsuzluğun is· un ar an aş a a e ~ ev· 
Mutrshassısldrın . ta mınıne d . k d kt w vuku da da lazım olduğunu müracaatları lüzumu i 
göre, Almanya bı~hassa P.~t- yan eb~erkesıne f akalr çı bıgı v~ bu tefevvukun lugiltereye 
rol ihtiyacını temınde guç- nı ve ır ısım ır a arın u . 

1 
f d . han 

· ·· ·· ·· d d ld v h ·. domınyon ar tara ın an temın lük çekecektır. Çunku Alman yuz en ağılı ıgını avas aıan d w k d "kt 
. nakliyatın devam ettiği bil

dirilmektedir. 

motörlü kıtaları her kilomet- sı haler vermekted:r. clun Augunul ay etVt~ en son-
. · k k H" t k d d ra, ıman arın arşovayı rede bin htre benzın ya ma ıcre a ın ı ur u 8 IAld ld ki b'ld" 

Hatay Detterdarhğ 
Akgöl ve Bağlama 

rinde balık avlama 
saydiye resmi 1.10. ~ 

Romen resmi mehafili, 
Romanyanın Moskova elçi· 
sine Molotof tar,dmdan ve· 
rilen teminatı hatırlatarak 
her iki memleketin bitaraf
. hklarını muhafaza edecek-

· hA k' ey u e a ı arını ı ır· tadır. Petrol denıze a ım Budapeşte 27 A A .-Po d'kl . h ld b h" hAIA 
d 1 • • f . ı erı a e u şe ır a a olan e~let er~n yanı. ran~a lonyad.m Macaristana hicret v:. l.~gılter~~ı~ elındedır. akını dün tamam ile durmuştur düşmediğini, Lehlilerin kah· 

Çunku en buyuk petrol ha- M . d k" .. 1 .1 . ramanca Varşovayı müdafaa 
hinde başlamak ve30 
rihinde hitam bulm~ 
üç sene müddetle ~ 
ye çıkarılmıştır. 

lerini hatırlatmaktadırlar. 
Romanyaya iltica eden 

Polonya tayyarelerinden biri 
Romen muhafızla-:-ının mü· 
maneatine ra~men havalana
rak mechul bir istikamete 
uçmuştur. 

FRASIZLARA GÖRE AL· 
MANYANıN VAZİYETİ 

acarıstan a ı mu tecı erın d · 1 · A 'k d bulunu ettiklerini s )ylemekte ir. zıne erı merı a a · sayısı 20 bini bulmaktadır. 
yor. Halen bitaraf bulu.nan Sovyet orduları Macar ~~ 
Sovyet Rusyanın Amerıka· h d d 15 k"I iLAN 

k Al u u u :ıun ı o :netre ya-
dan petrol alara manyaya k k d l . I d" Vakıflar müdürlüğünden 

. "h . 1. F k t ınma a ar ge mış (tr ır. d R 
vermesı ı tıma ı var. a a 1 --- Vilayet merkezin e um 
Almanyanrn bu iş iç;n Sov· Mıntaka ticaret Mü- Ortodoks ,müsavi, ermeni , 
;etlere verecek altını yoktur dürü geldi Süveydiye nahiye merkezile 

Dünkü harp tebliğleri: Vilaye~imiz nnntaka müdür Bab turun nahiyesinin Suri 
Kızılordu umumi karar- d köyündeki Rum Ortodoks lügüne tayin e ilen ticare Ve 

gahının tebliği: kaleti dış ticaret raportörle· vakıflarına mütevelli tayin 
Kızılordu cüzütamları 26 rinden Sami Cemal Sayrun olunacaktır. . . 

eylUlda dört şehri ve bu ara- dün akşam şehrimize gelmiş 2 - Mütevellilik için 15 ılkteşrın 
Havas Ajansı , Parisin da Leınberg"ı işgal etmiş ve 1 939 t · gu··nü saat on ve vazifesine başlamıştır. Hoş pazar esı 

başka yanlışlıklarda yapılıp Brest Litovskun 30 kilomet· geldiler ve yeni vazifelerin· beşde imtihan icra olunacak-
duruyor. Dükkanına yeni re yakmrna varmışlardır. Bir de muvaffakiyet dileriz. hr. 
bir levha asan herkes, müm Polonya treni zaptolunmuş ve E 3-lsteklilerin imtihandan 
kün olduğu takdirde dükka- bunların içindeki 25 bin asker mniyet müdürümüz evvel istida ile makamı vila-
nının hüviyetine bir de lev:] silah ve bütün mühimmatla· geldi yele müracaatları ilan uluuur. 
tabirini ekletmek ten adeta riyle esir edilmiştir. Diğer İzinli olarak beş gün evvel 

Birinci ihale 2. 
pazartesi günü saat 
defterdarlıkta müteş 
misyon huzurunda i 
l~cektir. Taliplerin 
muhammen olan be 
nın yüzde yedibuçu 
tinde ilk teminatları 
mi ihaleden evvel 
darlık veznesine ya 
lazımdır. Maliye Ve 
tadilen kabul ve ta 
lel' şartnameyi gör 
fazla izahat almak · 
rin Varidat müd"' 
müracaat etmeleri il 
nur. 

alınamıyor. mıntakalarda da 10000 esir· Diyarbakıra gitmiş olan em· 
Yakışık alsın, almasm, le külliyetli harp levazımı niyet wüdürümüz İbrahim A· 95 hayvan satın alı nacak 

m~sela l Terzie vi j , l Bakkal alınmıştır· kıncı dün şehrimize dönmüş 
evi j, [ Aştvi J, 1 Tatlıev J, Alman tebliği: Alman tür.Hoş geldiler. 

Adet 
76 
15 
4 

Cins Hizmeti Yüksekliği Göğüs 
1,60 ( 
1,52 
1,52 : 

_ 1 Şekerleme evi j , [ Pasla· kıtaatı, Sovyetlerle kararlaş· 
evi l falan evi, filan evi, c:vı tırılan lıudud hattın yaklaş Kayıp Ş:. had-etname 

h bhh b · maktadtı·. • 312 de lskenderon Rü!lldi- . evi evi .. e h .. u gı· b . . t h T 

' k d Beş günden erı mus 8 · yeıinden almış olduğum şıı-dişle Antakyamız ya 10 a kem mevki haline konulan 
b 1 · ] 1 hadetnamemi kaybettim. Ye· bir [ acu e er evı 0 ursa, Var~ova şehrinin ilk müda· 

d . T nisini alacağımdan eskisinin 

At Binek 1,43 (en aşağı ) 
At Mekkari 1,35 : 1,40 
Katar ,, 1,30 : 1,35 

Yaşları 4, 8 arası olacaktır. 
Hatay Seyyar Jandarma Alayı için yukarıda e 

mikdarı yazılı ( 95 ) hayvan parası pe~in ödenerek 
Ja satın alınacakt.r. ne enır. faa hatları zaptedilmiş ve 

b" · b hükmü olmadığını ilan ede-
Y alnız ır tanesı, u bunun üzerine Varşova mü· rim. Abdülkadir oğlu fzettin 

[ evi j yerine [ yeri l tabiri dafaa kumandanı teslim ol· 
isteklilerin hergün lı.ışlada Seyyar Jandarma Ala 

alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. .. mi!' ........................... _ 
ni kullanmış .. kullanmış ama mak teklifinde bulunarak şa· 
o da tutturamamış, çünkü raiti kararlaştırmak iizere biı 
kahvesinin üstüne kocaman murahhas istemiştir. Alman 
bir [ dinlenme yeri ] levha· Başkumandanlığı teslim şara-
51 asmış .. Halbuki, bizde 

1 
itini kararlaştırın~~ üzere 

tavla şakırtısı, nargile hopur General Blaskovıçı şehre 
tusu, sandalye, masa, bardak göndermiştir. . . 

· ·· ··ıtu'"sü ve ü::ıtelik Fransız teblığı: Garp tepsı guru . d d f 
b ğ t ·11" yegane cephesm e muta topçu a. garson • a ır ısı • . . A b 

d" lenilemiyecek yer kahve· alıydı olduğ~nu, iman te i 10 
d .1 "d' ? !iği de, tahkımatla meşgu 

haneler,. eğı mı. ır · ~ b' . olduklarını ve 2 Fransız tay· 
Gele.ım [ evı J ta ırıne. . . d"" .... 1d .. v .... b"l 

Öyle zannediyorum ki, bu y~resınınd. uşuBr.u Augl unu \: 
. b' . k" [ h ] dırmekte ır. ır man te · 

kelimeyı, ız~m es ı ane liğine göre Alman hava fi-

Jskeııderun A . satıı1.alma komisy onun 
1 - fskenderun garnizonundaki erat için aşağıda . cins ve miktarları yazılı 

kuz kalem iaşe maddeleri satın alınacaktır. 
Tahmin fiatlarile muvakkat temiııatl.uı hizalarında yazılıdır. 
2 - Mevaddı iaşenin evsafı ve teslim yerleri şartnamelerinde yazılır. 
3 - lst~kliler şartnameleri görmek için Ankara ve lstanbulda levazım ami 

satın alma komisyonlarile lskenderunda A· Satın alma komisyonuna müracaat 
)erdir. 

4 - İhale aşağıda yazılı erzakların hizalarında gösterilen gün, ve saatlerJe 
derunda askeri satın alma komisyonuna müracaat edeceklerdir. 

5 - Teklif mektıJpları 23,10,939 günü saat (9)a kadar lskenderunda satı 
komisyonuna makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektup 
edilmez. 

6 - Şartnamenin 4. maddesiııde istenilen muvakkat teminatın 

Bedeli 
ıçerısıııe konulmalıdır. 
Cinsi Miktarı Tahmin Muvakkat Temi. eksiltme İba!e 

nin terceme~ı olarak kullanı· !oları dün ' Manşdenizind~ki 
yoruz. Terzıhane~ Pasta_h~ne İngiliz donanmasına hüı;um 
kahvehane ve saıre. gıbı " ederek bombard,man etmiş 

ama, b~ralardakı [ hane] bir tayyare gemisini tarip Vf: Ekmek 
dikkat edelım, [ ev J demek bir zırhlıya isabetler yap· 

Kilo Lira 
1162000 104580 

K. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Lira K. usulleri tarihi 
7844 00 kapalı zarf 23,10,939 
2930 00 kapala zarf 23, 10,939 
1764 00 kapialı zarf 23,10,939 
2328 00 kapala zarf 23,10,939 
4674 00 kapalı zarf 24,10,939 

değildir. Hane, !Jurada sade mıştır . 
bir mekan, mahal i!a?e e~~r · 25 eylulda verilen ve vazi 
[ Ev ] ise, yi~e- . hızım dılı • yet doldyısiyle a11cak dün 
mizde altına gırılıp her ve • akş;ım gelebilen Varşovadak 
cihle barınılan çatıc. ı ı öz adı· Polonya kumandanının res· 
dır. mi tebliğinde' şunlar vardır: 
· M ı· •erz'ı han ... dedi· "Dün akşam ve bugün esa a, • ... V .. d f .. 
Jı.:miz vakit terzinin çalıştığı, h'arşdo~~kmlu a asının eknt mdu· 
~· . · l'"k · · ım aKı a arı yaşanma a ır 
yani terzılığe miltea .ı 1~111 Bombardımanlardan, askerler. 
görüldüğü mahal ve mt-kanı sivillerden daha az mütessir 
kutetmiş oluruz. Burası olmuştur. Çünkü Alınan top· 
terzinin içind~ barındığı çatı çusu şehrin merkezini bom
olmadığ1 için ev değildir. Bu bardımana Jevam etmi ştir. 
halde tercememiz yanlış, vec Ölülerin adedini tesbit et
hi istimal tasakil ve hatalı· mek imkansızdır. Şehir ha· 
dır. rabe haline gelmiştir. Buna 

• • raj'men müdafaa ediyoruz.,, 

Sığır eti 
Sade yai 
Kuru ot 
Yulaf 
Bulgur 
Kuru f asulya 
Pirinç 
Sabun 
Nohut 
Saman 
Zeytin yağı 
Kuru üzüm 
Patates 
Mercimek 
Lahana 
Ispanak 
Pırasa 
Odun 

19j300 39060 
2'.l400 2~520 

887000 31045 
1133000 62315 

88000 8800 
66500 11305 
37200 13020 
16500 7425 
32760 3276 

571800 8577 
1680 756 
~000 1710 

27300 2730 
19400 1940 
42000 1680 
29400 1176 
60900 2436 

352000 3220 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

660 00 kapalı zarf 24, 10,939 
848 0) kapah zarf 24,10,939 
976 ()() kapalı zarf 24,10,939 
557 00 kapalı zarf 25,10,939 
245 00 açık eksilt. 25,10,939 
643 Oo kapalı zarf 25,10.93~ 

57 00 açık eksilt. 25,10,939 
128 00 açık eksilt. 26, 10,939 
205 00 açık ı·ksilt. 26, 10,939 
145 00 açık eksilt. 29,10,939 
126 00 açık eksilt. 26,10,939 

88 00 açık eksilt. 27, 10,939 
183 00 açık eksilt. 27,10,939 
264 00 açık eksilt. 27,10,939 
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