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italyadaki bütün lngilizler giltereve 
• almışa dır dönmek icin emir 
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vyetRusya-lngiltere müz k rele aşladı 
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it kr 
•• -!:._:.;~' :Belcik d clı b ş ·~işt r 
lln fabrikatör, tüccar, esnaf ' ' 

~~~~~d~J!:.::;:;z~~ .. ~ilme- i A M A 
ııımıımııı ı 

;riyete geçen ve bütün fabrikatör, tüccar, komis- 1 
" t~ .0hcu, esnaf, hülasa bütün vatandaşların bilmesi el 

Ilı kanun iıahnameleriai neşrediyoruz. 1 

.. ~: Çllrpılmamaları için tüccar ve esnafımızın ve hak-
iıııa dafaa edebilmek için de bütün halkımızın bu defter· 

ıı tarafından ilio edilen izahuameleri dikkatle 
-.
1
.
1
't ihtimamla takip v~ tatbik etmelerini tavsiye ederiz. 

~ '"e yapılan bu zamlar şuuun . bunun kesesini dol-
•d lllakıadı ile yapılmadıiına göre bu fırsattan isti

•telc fiatlerin tebeddüllerinden ihtikar yoluna sa
~ ~em kanun pençesine düşecekleri ve hem de§ 
t larında pek dlitkün bir mevkie yuvarlanacakları 

tle t •uhakkaktır. 
••ınanlarda da hususi menfeat ve ihtiraslara ka-

~e 1"'. devlet ve millet nararıoda yuvarlanacakları nef-
11'hkrabla uçurumu göz öoilııde tutarak ona göre 
lılaıı yine kendilerinin menfeati icabıdır. 

SIRRI SANLI 

~-~-- ltarbe 2irmek için 
1 ., tl~ria emir bekliyormuş ! 

• 11 et:' - Avrupa "Pres,, ajansıom Romadan verdiği 
il~ tı,,a&re, ltalya harbe hazır elmakla beraber yine ba
ti! ~Ol devam ediyor. Italya harbe girmekle Roma-Berlm 
d: '"' dt1tunu göatcrmiş olacaktır. Zira onun harbe ka-
e ~Q 11.Clttefiki Almanya razı değildi ve şimdi de değil 

~- ıııka Almanya ltalyanın harbe girmesioi değil, harp 
1 ~ır b l · t" . )._ lı u unmasını ıs ıyor. 
? il· ~rbc sırf sözllnüo eri olmak içiıı girecektir. Ne 

t· et 1 1ha111ez. Bunu ancak iki kişi bilir: M usıolioi ve 
liatti daha doirusu yalnız Hitler. 

' .. 
•liı - ltalya Münasebetler! 
~ fenalaşıyor ! 
;, (loaaadan telefon) -Avrupa "Pres,, ajansının teb

• l'tı{'• lagiliz - ltalyan müzak releri müokati olmuş
t't t :b~e iki gllndenberi ltalyan vaporlarına kontrolu i'i\ ıka bafladı. lngiliz ajansı Royterin ltalyadaki 
lt._ı) 'P•tmak emrini almıştır. Bütün logiliz gazeteci-

'Yı lerkedeceklerdir. b _____ .. _____ _ 

1ttiittefikler bir karış yer 
~~. vermiyor 

tı,;' Şimaldeki lngiliz ve Fransız kuvvetleri Alman 
~ d•ı tırııekte devam ediyor. Kalenin yarısına bakim 

~' 1l't1an büyiik bir tazyik altındadır. 
~-: triı:niz bir karış yer vermiyor. Belçika askerlerinin 

l~'-lıettilderi yer boşalırken düşman bundan istifade
'di. a' ise büyük zorluklara rağmen buna maydan ve
~"' 11 bapta Fransız filosu büyük işler gördü. Nite-

. ·~ ~~ yüzlerce Alman esir de edildi. Bombardıman
'~ İ'lbanın tepesinden de arkalarından da devam 

• 11riliı tayyareleri barikaiar y11ratıyor. 

~ı!!'iALKiN SESi) 
~~dırdkadar mühim haberler almak mümkiln olama-

• A..t~ "Halkın Sesi,, bazen öğleden sonra Anrara: 
\ l,ti 111•, Paris ve Londra radyolarının vereceklerı 
~~İri t1•~ak intişar edecektir. Gazetemizin intişarının 
~~lır. •rılerimize son haberleri verebilmesi için vuku 

Berfin mihverı 

Dünkerk'i müdafaa eden Fran&ız filosu 

Londra - Belçika kralının ihanetinde sonra müşkül 
mevkiye düşen Fransız ve lngiliz Şimal kuvvetleri, onları 
çevirmeğe çalışan Alman ordularını yararak Fransız donan
masının himayesinden istifade edip Dunkerk'e doğru yü
rüdükleri öğrenilmiştir. Bu suretle büyük kuvvetler karşı
sında muhasara edilmek tehlikesini atlatmış olacaklardır. 

Moskova ·- Sovyet ·lngiliz münasebetlerinin inkişafı için 
yapılan görüşmeler hakkında şu tafsilat verilmektedir : 

Sovyet hükvmeti, Bay Krips'in fevkalade murahhas ola
rak tayinini tasvip etmemiştır ve müzakerelerin lngiltere· 
nin Moskova sefiri ve yabud bunun yerine tayin edilecek 
başka bir sefirin vasıtasıle irae edilmesini talep etmiştir. 
Bunu öğrenir öğrenmez Londra hilkümeti gayet pratik ve 
müstacel bir krrar alarak derhal Bay Krips'i Moskova se
firi tayin etmiştir. Bu tayini kabul eden Moskova yeni in· 
giliz sefirile müzakerelere geçmik bulunmaktadır. 

Berlin - Ekçey Telgraf Amerikan ajansına gere lngiliz 
hükümeti ltalyada yerleşmiş bulunan bütün lngilizlerin der 
hal logiltereye hareket etmeleri için Romadaki sefaretha
nesi vasıtasıle bir emir tebliğ etmiştir. 

Paris - Müttefikler Belçikada Almanların işlerine yarı
yacak b .. tün maden, benzin_, fabrik:a, mühimmat ve gıda 
maddelerini tahrip ve berhav• etmişlerdir. 

Belçikada a~lık başgöstermiştir. 
Stokholm - Narvik!n zaptı mubarebesi devam ettikçe 

düşman tayyareleri bombardevam etmiş iseler de Muttefik
lerin mukabil bombardımanı karşısında büyük telefatla 
ric'at etmişlerdir. Morveç demiryolları anahtarı demek olan 
bu bölğe Müttefiklerin eline girmiştir. Bu suretle Müttefik
ler Norveçe bikim addedilebilirler. 

Oi 
ve balkanlar 

_, .. 

/ngiliz hava dafii bataryalarından biri ate,e ha%ırlanıyor 

Zruih - Stokholmden bildirildiğine göre Almanya lngil
tereyi tehdid için bütün deniz kuvvetlarini Norveçe topla- -: 
mıştı. Müttefiklerin Narvike yaptıkları son hücum üzerine 
bu filo da harekete gelmiş, fakat Narvik Müttefikler eline 
düşmesi üzeıine lngiJiz hava ve deniz kuvvetleri bu Alman 
filosunu bombardımana koyulmuş. filodan birkaç parçasının 
sakatlanması üzerine ortada savuşmağa mecbur olmuştur. 

Budapeşte - Stefani ajansından: Peşter Loid gazetesi, 
Berlin - Roma mihverinin bir yıldırım hareketiyle Balkan
ları istila edeceklerine d•ir çıkan haberlerin hayal mahsul& 
olduğunu, böyle bir hareketin ihtimali olmadığını yazıyor. 

...................................................... 

Bütün vatandaşların bilmesi el
zem ve Defte~darlı tan 2önde
rilen yeni vergi k nunlarını ve 
izahnameleriı i bugün 2 inci 
sahifemizde neşrediyoruz 

...................... .. ........................ .... 



SAiilFE 2 

iLAN 
lzmir Defterdarlığından : 

• • CALAiS (KALE) ___ .. _____ _ 
Muhtelif seferler şehri 

tayyarelerle bombardıman 

<etmişlerdi. 

*** 
Calnis 'nin tül üzerinde · ce 
bir işçilbi vardır. 

____ .. ____ _ 
Zürih - Fransız ve İnıiliz zabıtası casusları tot bl 

devam ediyorlar. Nitekip;ı Dubli r:d "" Stefan Heldd" 11d 
0

' 

l 
bir casu d ı ha \}'al«ıhınmıştır. Guııun eviude de .r~ Y b• 
tasyonu, paraşüt, ecnebi pav-ahırı ve tayyar ~ler ıçın t• 
işar ti buhınnıuştur. llir çok şüpheli adamların dah• 

Bazı vegi ve resimlere zam yapılması Ye bazı maddele
rin yeniden istihlik vergisine tabi tutulması hakltmdaki 
3128 numarlı kanun tatbikahoa ait bazı tereddütleri izale
ye matuf olmak üzere Mutiye vekaletinden alınan 29 5-948 
tarib ve varidat ifadeli telgrafname sureti aşağıdadır. Ala
kahların bu telgrafname hükmünü de nazarı dikkate ala
rak beyannamelerini bugün saat 17 ye kadar mensup olduk· 
ları maliye şubelerine vermeleri tevzihan ilin olunur. 

Calais (Kale) şehri etra • 
fında muharebeler cereyan 
eeliyor. Fransa topraklarının 
lngiltereyo eii yakın meşhur 
limanı olan Calaia, Rouleg
ne' dan 35 kilometre uzak
lıktadır. 70,000 nüfu vardır. 
Litince ismi Portuı UJterior 
dur. lngilterenin Douvres li
manı ile Fransa arasında 
süratlinakliyat buradan ya· 
pılır. Calais aynı zamanda 
ticaret, sanayi ve balıkçılık 
merkeidir. Yeni ve eski di
ye iki kısma ayrılır. Eskisin· 
de 15 inci asırdan kalma 
Notre - Dam• kilisesi meş
hur IDinaların en calibi dik
katiair. 

- -· ... 
oınizlerln dibinden 
ağaçların tepesine! 

1 kifi beklenmektedir. . . . at 
Londra - Londrada 25 Faşist ve bır Alman ıbtı)' ...... !' .. 

23250 - 10/13281 sayılı ve 27-5-940 tarihli tele ektir. 
38'.li sayılı kanunun muvakkat birinci maddesinin bazı 

mahallerde iyice anlaşılmadığı Yekllete vaki müracaatler· 
den öğrenilmiş olduğundan bu hususta aşaiıdaki izahatın 
verilmesine lüzum görülmüştür: · 

1 - Adı geçen kanunun muvakkat birinci maddesine 
göre şeker ticaretile meşiul olan ithalitçı, toptancı ve 
perakendeciler ve şeker fabrikaları mevcutlarını beyanna-
me ile ltildirmek mecburiyetinde de~ildirler. 

2 - Tütün ve müskirat bayileri ayni zamanda kibrit de 
sattıkları takdırde kibrit mevcutlarını dalai beyanaamele
rinde göstereceklerdir. Tlitün ve müskirat ile kibritlere 
ait beyannameler mahalli inhisarlar idaresine difıer mevada 
ait beyannameler mahalJi maliye dairelerine veya ıubelerioe 
verilecektir. 

I•*• 
Calais şehri Boulogne kont-

Hindıstanda ve Hindi Çi
ni de Anabas adında çok 
garip bir balık sudan dışarı 
çıkıp yürümektedir Takriben 
yü2 metre kadar yürüyebil
mektedir. Bu mesafeyi otuz 
dakikada kateyliyebilmekte
dir. 

Bu balıklar içiude güçlü 
kuvvetli olanlar ağaçlara bi
le tırmanmaktadırlar. 

başısı Fon Rintelen yakalaomışlardır. Ba yiizba~•. . 
harpte Almanyanın Amerikadaki casus şebekeııoı 1 

d h 1 k' • 11e ediyordu. Bundan başka şüpheli a a a tmıt ıtı 
1 

ketin içlerine sürgün edilmiştir. Bunlar stirgftnler kar 
hında ika•et edeceklerdir. ______ .. ______ _ 

Faıist qençlerinin 
nümayişleri 

• 
yenı 

R ..- • - • • l'J . b - kx l.. n - 1•• oma - c aşıst unıversıte ı erı ugun u oıe 1 
betile yine •teıli nutuklar söylediler. Her nümayiıte b~ 
ğu gibi, harp isteriz, Korsika, Cebelüttarık, Tunu• 
dir, diye bağırdılar. 

-----··------3 - Maliye dairelerine be vanna vermekle mükellef olan
lar 23250 - 10/l 1703 şnyıh umumi yazının birinci madde-
sinde tafsilen yazılmış olan eşya ve mevaddın ticaretle 
meşğul olan ithalatçılar ile bunları ithalitcılardan veya 
memleket içindeki ticui ve sınai oıüesselerden mübayaa 
ederek satan toptancıl ar bu eşya ve mevaddı memleket 
içinde imal eden sinai müesseseler ve yalnız çay, kahve ve 

luiunun kalesi ve limanı idi. 
1347 de uzun bir mukave 
metteu sonra Iogilizler ta· 
rafmdan zaptolundu. Kral 
üçüncü Edouard'a kendileri
ni teslim eden Eustache de 
Saint-Pierre'in ve beş hem
şirenin fedakarlığı sayesin
de şehir kurtuldu. 1558 yı
lında François de Lorraine 
Calais'yi lngilizlerden aldı. 

Düşman tankı arkasına 
takılan bir İngiliz pilotu İki İspanyol nakliyesi bat~ ~ . 

Madrid - Stef ani ajansından: Alman bombardıın•01 di 

benzine münhasır olmak üzere bu maddelerin ticaretile 
meşgul olan perakendecilerdir. 

lthalitcılardan maksat bu malları yabancı memleketler
den ithal eden ve bunların ticaretile meşgul olanlardır. Bi· 

yareleri biri beş bin biri dört bin .beş yüz. t.o~da ;dı 
üzere erzak yük.ü iki İspanyol naklıye gem•smı batı I 
Bunların birinde 36 ötekinde de 32 mürettebat varcl · 

· d' tO kişiden on beşi kurtuldu. Balıkçılar ansan cese ı 

makta devam ediyorlar. ~ 
Madrid - ispanyada kahtlık başlamıştır. Zahire yo I 

Ekmek bulmak zordur. Çünkü deniz yollarının emin ° 
ma~nndan zahire yüklü gemiler buraya gelememekted r· 

------··------

)tl' 

'• ~~· 
naenaleyh bu malları yabancı memleket erden gerek doğ
rudan doğruya gerek komisyoncu gibi bir mutavassıt deli
letile itbil edenler ayni zamanda memleket dahilindeki ti
cari ve sınai müesseselerden de mal ahp satmakta iseler 
beyannamelerine gerek ecnebi memleketlerden ithil ettik· 
leri gerek dahilde mübayea eyledikleri bil'uaum malları 
dercetmek mecbariyetindecHrler. Bu malları toptan veya 
perakende satmaları beyanname vermeleri noktasından ha
iıi tesir de~ildir. 

logiıtere kralıçesi Marie Tu· 
dor buoutı üzerine kederin
den oldli : 

Fransa üzerinde tayyaresi 
sakatlanarak paraşütle yere 
inmek mecburiyetinde kalan 
bir lngiliz pilotu, o 11rada 
geçmekte olan Fransızlara 
aid sandığı bir tankın arka
sına yapışmış fakat arkası 
biraz geçince, bir düşman 
arabasına binmiş bulunduğu -
nu anlayınea yüreii ağzına 

- Kalbimi açarsanız ora· gelmiş ve her an meydana 
da Calais kelimesinin yazılı çıkmak tehlikesine maruz 

Sağırlığa karsi ııaç ı Milli Piyao ~ 
Birleşik Amerikada Neb- Halkımıın Milli piyaet 

4 - Toptancılar gerek ithalatçılardan gerek memleket 
içinde ticari ve sınai mlies1eselerden mübayea ettikleri 
vergiye tabi eşya ve mevadın laekal yüzde elliden fazlası
nı mutavas!ıtlar& yani tüccarlara ve sınai müesseselere sa· 
lanlardır. Toptancılık vasfının tayininde nazara alınacak 
esas budur. Bunların ticaret odalarındaki kayıtlarında tep-
tancı yazıh olınası bu vaziyete müessir olamaz. 

bulunduğunu gpreceksiniz. kalmış. Lakin, tank kolu pek 
1914 de de Almanlar bu- iyi tanıdığı bir Fransız kö-

rasını almağı düşündülerse yüne gelince, usulca yere 
de yakJaşmağa dahi muvaf- atlamış ve bildiği yollardan 
fak olamadılar. kendi hatlarına geçmiştir. ............................. 
ı SELAMET GiŞESI ı 
f 8lr9ok vatandaflarımızı selamet f 
f ve sadet• kavu,turdu f 
t Ne doiru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyaniosunun enf 
f büyilk ikramiyeıi olan 50,000 lirayı, Savel Tütüıı şirke·f 
tti amelesiodcn 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)ef 
terdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
f Telefon:2495 R Çilturel ve D. Bencuya f 
······~··· ................ ... 

raskada sağırlığa karşı çok kar~ı göshrdiii rajbet 
mühim bir keşifte bulunmuş- ~lika son aylar zarfın~• 
ı d A~ d ta mikroskobik galmıştır. Buna muva 
ar ır. e k .1 1 d 1r 

k d d k .. -k ra bı et satış arı a 
denece erece e uçu b l kt 

k
. . d u unma ır. ı. 

olan bir ma ıne sayasın e K .d 1 d ırl . . eşı e ara arın a 
sağırlar mükemmel ışıtmek- almak istiyenler şimdiye 
tedirler. Bir diş kadar kü- dar her ayın dördüncO 
çük olan bu makinenin bir nü akşamına kadar ı.e 
mikrofon, iki küçük akimli- mek zaruretiıade idiler; 

M·ıı~ · 'd re•' törü vardır. Bu makine alt w ı ~ pıyanıo 1 8 ,~i 
enenio kemiğine dayanmak· dıgı bır kararla bu t 

ç bilet almak istiyenlere 
tadır S .1danın dalgaları ma· . k~ . t• ş·-di · . ım anı vermış ır. ı ... 
kineye isabet edınce, bu sa- 1 b h . b. .eb• 

w • se a er a~gı _ır ." I• 

5 - Maliye dairelerine beyanname vermeğe mecbur bu
lunan perakendeciler kanunun neşri tarihinde ellerinde yü- " 
zer kilodan fazla kahve, çay ve on tenekeden fazla benzin 
bulnnan ve bu maddelerin perakende ticaretile meşıul 
olan kimselerden ibarettir. Bunlardan başka maddelerin 
perakende ticaretile meşgul olanlardan beyanname istenil
ınez. 

z:t:::S~~~~~~ ~~~~~~~ 
7 - El tezgahlarında dokunan ve binaenaleyb istiblik 

vergisine tabi bulunmıyao pamuk, yün ve kıl mensucahn 
ticaretile meşgul olanlar toptancı dahi olsalar beyanname 
vermekle mükellef değillerdir. 

da dalgaları agızdakı ke- 1. inci keşıde bıleta •fi 
mikler vasıtasile kulaklara yan bir şahıs, hiçbir . ~\f 
varmaktadır. farkı vermeksizin 2 io''. t' b ' - Benzin, çay ve kahvenin ticaretile meşgul olmıyan 

ithalitçı, toptancı ve sınai müesseselerin zati ihtiyaçları 

için ellerinde bulunan benzin, kahve ve çayların beyanna· 
me ile bildirilmesine mahal yoktur. 8 - Bu yazının acele kazalara da tebliği. 

Bu makine Amerikan bb ya üçüncü keşide bil•t• tiQ· 
fakültesince takdir edilmiştir. darik edebil~cektir. ~ l 
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Mükellefin ismi ve 
Soyadı 

20 : 386 lzmir şehir ve bavalisi 
2" imarat ve inşaat Ş. 

40 
9 

13 
30 
34 
46 
14 
15 
36 
38 
40 

45 
1 
2 
3 
4 

24 
49 

Hendekçi zade 
M. Kamil 

48 Ali oğlu Ahmet 
85 Eliz Aysler 
34 Galip 

Süleyman 
426 Tirifomidis Debbos 
427 ı lbrahim 
451 Yorgi kızı Er ini 
101 Kurk 
244 Pier Brostier 

6 Mümtaz Gökçen 
Talat 
Bağcılar kooperatifi 
Kadızade 
Kazım Erzin 
SKF 

41, Addürrahman o.Zekeriya 

" MÜSTAHDEMİN " 
yüzdeli 

Kazanç Buhran Muva- Hava K. ceza ve 

işi 

Şirket 

Ace:ıta 
l Kahveci 

1 " Mürebbiye 
!Kahveci 
Aşçı 
Tüccar 
Gazinocu 
Hizmetçi 
Tamirhane 
Makine ,, 

Kahveci 
Acente 

Mahalle ve sokak 

l 
Fevzipaşa bulvarı 

1. Koıdon 

1 

lsmetp&>şa 
1. Kordon 

1 " " 
1 
,, 

" 
n n 

Kazım paşaca. 
1. Kordon 
Mustafa bey cad. 18 
Çelikel sokak 
Gazi bulvarı 

1. Kordon 

" " 
Acente 1. Kordon 

kapı 
No. 

456 
12i 

66 

74. 
8 
1 

422 

MÜDDETi 

Haziran, T. evvel1936 ve kiinunu sani 
1937 ila 31-5-937 
193' ila 1937 mali yılları -
28 7-936 ili 3 5-932 
Haziran, T. evvel1936 ve Nisan 1937 
K. sani, Şub&t ve Mayıs 1937 
Ağustos, Eylül 1936 
Temmuz ve T. sani 1936 
K. evvel 1936 ila 31· 5-937 
1·6936 dan Eylül 1936 

1-6-936 füi 30-11 936 ve Nisan, Mayıs 937 
Mart 1937den 15 günlük ve mayıs 1937 

Mart 1937 ili 31-5-1937 

Mat· 
rah zene misil 

L. K. L. K . L. K. L. K. L. K. L. K. 

15 00 
ıes oo l 
40 001 
40 00 
77 00 
50 00 
37 50 

160 00 
123 00 
109 20 

25 20 1 6 48 1 32 851 7 20 49,05 

33 60 8 64 43 80 9 60 21, 172 
10 60 3 03 4 09 
7 35 2 40 3 13 
8 40 2 16 10 95 2 40 16 39 
2 80 80 1 08 

ı 3 08 3 jo8 
21 00 17 28 16 74 6 00 24 84 
ı 31 1 32 1 12 8 jS7 , 

1 3 20 3 ,20 1 
s , ,1

1 
1 25 2 46 10

1
57 1 

7 64 2 11 2 94 

1 J 1 35 
Haziran, Ağustos, T. sani 1936 ~~ ~g 1 17 ı& 87 60 1~ ~~ 43~ !~ . 63: 
1936 ve 937 yılları 67 20 17 28 87 60 19 20 439 44 66~" 
1936 ve 1937 yılları 67:

1
20 1 17 28 87 60 19 20 439 44 ~ 

1936 ve 1937 " 67 20 19 20 439 44 6-'t: 
komisyoncu 
Rulmanlar 
Marangoz 

1936 ve 1937 " 
17 28 87 

'
0 

3• 151;7 1' 
L. Ş. 2. Kordon 1-1-936 ili 31·8 1937 1504 45 13202 ~~ 15~ 84~ 124 31 38 44 1071 80 z1 

1 
Kasap Hızır Arabyan Bili 1-1-935 - 31-12-935 60 00 ~~ ~ 

6 
jb 

1 
1-1-936 - 1 ·4-936 10198

1 
2 20 1 98 111 ',! ~ 

50 415 Yusuf ve Mehmet Çilingir ,, 
11 11 

Bili 1-2-935 - 1-1-936 40 00 2 54 2 28 " t\ 
1 69 Nuri Kahveci K.H. Hoca Mimar K. cad. 105 25-6-935 - 15-10-935 118 25 1

1
2
6

,
8
69

2 3 
36 ~ ~ ,._il 

2 585 Ali Meftun Gaı, benzin K. Hızır Vali Kami 3/8 1-1-936 - 15-11-936 55 OO 
3 

OO 60 55 ; 1' ~\i 
3 1277 Ali oğlu Mustafa Eskici Çerçi oğlıı 24/l 1-1 93~ - 31-12-935 15 00 7 1oo 

3 30 8 96 2 00 14 96 ' 1 
6 395 Halit ve Şükrü Acente 1. Kordon T. sanı ve K. evvel 1936 50 00 . tit· 

Y k · · · · k ll fi · ht l'f il · · t h olunan vergiler isimleri hizasında gösteriJmıf ıı u arıda isimleri ve unvanları ile ticaretgah adresleri yazılı Yenı Malıye şubesı mfi e e erı namına mu e ı yı ar ıçın ar .. b k. .1 30 ü içioP 
Bu mükelleflerin terki ticaret etmiş ve halen nerede bulundukları teıbit edilememiş olması laasebile ilan tari~ini takip eden günden ıtı aren mez ar vergı ere g n 
itiraz hailan olduğu 369'2 sayılı kanunun 5 nci maddesine ıstinaden teblii makamına kaim olmak üzere ıliu olunur. 


