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Lüzumsuz ve yersiz hareket-Lord Hali/aks itlerin Dokumacı es

naf için /erden sakınmaklllzım digoı· ki: Yeni stılh şartfan ne 
imiş! Bütün dünya harbin za' • 

r-uri ıneticesi olarak \ müthiş 
bir fetaket 1v-e, yoksulluk~için 
de çırpınırı;.ı birçok memle • 
ketlerde bir. lokma ...,.ekmek 
veya 100 gram şeker bulmak: 
jçin halkbirbirini yerken, 
memleketimizde her şeyi bel 
ve bugünkü :Vaziyete nazaran 
çok ucuz fiatla tedarik e~ -

• mek mümkiindür. Her şeyı· 
• miz var, hiç bir :ıeye hasret 
ıç~kmiyoruz. Cümhuriyet re· 
jiminin kurduğu çeşit çeşit 

. fabrikalar gcc~ gündüz faa· 
liyf'ttedir . .Bütün bunların üs 
tünde birde kan, ateş ve aç 
lık içinde kıvranan milldle· 
rin hasret ve gıptasını çeken 
sulhun bulunmaz nimet ve 
refahı içinde y;ışayoruz. Bu 
nim tler karşı bergün bir 
yiy\p bin şükretsek yeridir. 

Harp!erde, bilhassa bu 
günkü cihanşümul boğazlaş· 
mada -milletlerin bütün' ener 

l.i ve V&i'h\atarını~harp ~eva· 
't. t'kl . l-z1m1 in'mkna unsret 1 erı ..,u 

umanda istihsalin azalması 

ve bunufl ıaruri neticesi ola 

rak da fiatlann yükselmesi 
tabiidir. Bu, · ktisııc! ;.kanun:
larının d~ğişmez ve tabii 
bir neticesidir. Fakat elverir 
ki bu yükselme ihtıkara k~· 
dar giden gayri meşru bır 
dereceyi bulmasın. 

Piyasada mt"Vcud stoklar 
yavaş yavaş tükendikçe, elin 
de mal buiunduran üccarla· 
rın fiatı labildiğine- yükselt 
mesine mani utmak '"'Ve gay· 
ri rnesru karlar n önünü al· 
mak i~in hükumet icab eden 

0 ttidbirleri almış, kanunlar çı 
karmış ve bu işe en büyük 
önemi v rmiş bulunmaktadır. 

Bir çırpıda ve fakir halkın 
boğazından zengin olmak is· 
tiyen .ıinai fırsat düşkünleri · 
niu g~çen büyük harpt~ ol
duğu gibi, buR'iın de mevcud 
l<Juğuna ve böyle fırsatlar 

beklediğine şüphe yoktur. 
Faka, yalnız kör boğazın1 
düşünen ve zeııgin olmaktan 
ba~ka bir gay~ıti c..lmıyan bu 
tufeylilere karşı yalnız kanun 
!arın ko) <luğu müeyyedeler 
kafi değildir. Bu işi önlemek 
vr: lıu kötiı niyetli adamların 
meşum roliinü tahakkuk ettir 
nıemek için en büyük vazife 
hükümetteıı ziyade halkd düş· 
ınektedir. 

Mesela bugü .. lerde piya· 
._ sada şeker azlığından şika • 
yet edilmekte, bir kısım va· 
tandaşlar hükumdin koyduğu 
narh üzerinden istedikleri 
kadar şeker alamadıklarını 
iddia eyıemektedirler. Bizim 
yaptığımız tetkikat, halk ta • 
fından ileri sürülen bu iddi· 
alarla, bundan istifade etmek 
istiyen tüccar ve esnafın ya· 

r.atmak; ist+'diği şe~er kıtlığı 
havası tnm<ımile yersiz ve 
lüzumsuzdur. Bu .suni vaziye· 
tin başlıca ebebi, birçok va 
tandaşiarın, komşu memleket 
lerdı»ki kıtlığı ve oralarda 
bir kilo şekerin 100 kuru~a 
'ele geçmediğini, ''ir teneke 
p~trolün 15 liraya satıldığını 
düşünerek ve büyük harpte· 
ki, vaziyeti gözönünde tuta· 
rak ihtiyaçlarının brş lıaHa 
on misli şeker tedarik edip 
evlt:rine suklamak istemesi · 
d:r. Buııun derin bir gaflet 
eseri olduğuna şüphe yoktur. 

Sayın halkımızın her şey 
den evvel şurasmı iyice mu· 
hakeme etmeleri lazımdır : 
Bu yünkü şerait iç:nde Türki 
yemizde, ne bir şeker buhra 
nına ve ne de Hatların normal 
"1addindeıı fazla yükselmesi · 
n~ imkan yoktur. Beş şeker 
fabrikamız normal zamanlaı-a 
mahsus istihlakin yüzde 9J 
nını temin etmektedir. G~çen 
büyük harpteki vaziyetin ta· 
mamile aksine olarPk deniz 
yolu açıktır. Fakat herkes 
tabii ihtiyacının beş on 
misli fazla şekt'r v~ya pet · 
rol idiharetmek isterst- bunun 
mevzii fakat muvakkat bir 

·Turkiyenin 'İ11gil· 
tereye:olduğunu zan
nettiğimiz imanı gi 
bi bizim de ürki· 

yeye imanınnz vardır.> 
Londra 6 A.A.- Harici 

ye Nazırı Lor.:l Halifaks dün 
Lordlar KamarP.:>mda Balkan 
VftZİyrti hakkında beyanatta 
bulunmuştur. Nazır ıtalyarı 
ültimatomunun Yunnnititarıa 
vnilmesi hadisesini hatırlat
tıktan ~onra:"Yugoslavya bü 

yük komşularının haris emel ı 
lerini pek ala biliyor ve Yu-
.Jgos!avyanın hükümranlığı il~ 

telif edilemiyecek her türlü 
talebi .;imdiye kadar oldu
ğu gibi reddedeceklerine iti· 
madımız vardır. Yugoslavya
nın gözü önünde Romanya 
duruyor. Romanya Atman 
tehdidine azimle göğüs ger· 
miyen memleketlerin bu harp 
te akibetleri ne oJabileceği· 
nin en bariz mi alıdır. Yine 
bn m<'mleketin aki!:>eti Alman 
vaidlerinin ne kadar boş ol· 

duğunu gösterir., Butgarla· 
rın istiklallerini oıüdafoaya 
hazır olduklarını söyliyen Ha
lifaks sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Kahire: Röyter Ajansı bil-
dırıyor: ecnebi siyasi mahfil· ' 

terinden öğrenildiğın ~göre Hit 
lerin Fransız elçis-i vasıttısile 

A:nerikaya teklif ettiği 1Su1h 
şartları şun1ardır; 

. 1 - lııgıltere diğer d~vlet 
lerden işgal ettiği araziy~ tah 
liye edecek ve imparato luğu 

na ~ah ip kalacaktır. 
2 - Avrupa k'ıtasıncalCi hü 

kılmetlerin i<endi a~atarrnda 
yapacakları siy. ısi işlere in· 
giltere karışmıyacaktır. 

3 · Bütün cephelerde mu 
hasamat duracaktır. 

Kayseri fabrikasın 
dan iplik getiriliyor 

lktisad müdürlüğü, şehri· 
mizdeki dekumacı esnafmrn 
iplik ıhtiyacını önlemek için 
kayseri iplik tabrıkasile tema· 
sıı geçmiştir. Bu temas müs· 
bet bir şekilde neticelenmış 
ve esnafm iplı k ihti} a-
cinı n bu fabrikadan tA 
mini tekarrur eylemiştir. lkti 
sad müdürhigü dun dokuma
cılar ceıniyeh reisiııi çagırn 
rak kentlisile esnafın ipl\k 
cınsı ve ihtiyaci hakkında 

görüşerek bu ihliyacı tr.spit 
etmiş ve Kayseri fabrikasın· 

4 - Almanya, ıngiltere ve 
Amerika ara .. ında 10 se elik 
bir ademi tecavüz paktı im
zafaııacaktır. 

dan telgrafla ipliY. istemiştir. 
:..-: .t=_~ ) i c;& b ... 

lı alyanlarzn 
5 - Çanakkale boğazının 

enternasyonal bir boğaz ol
ması ıçin bilahare müzakere 
ler yapılacaktır. 

Röyter ilave ediyor: Bu 
şartlar hakkmna Loııdranııı 
resmi mehafilinde hiç melli· 
mat yoktur. Bu türlü şayialar 
harbin başından beri muhle· 
lıf kaynaklardan çıkarılmak· 
tadır. 8u son teklif - şayet 

yapılmışsa - bilhassa A meri 
ka seçimi müessir olmak 
içindir. 

mavaff akiget 
sizliğine ebep 
Asfalt yo! bulunma 

yışı imiş!! 
Atina 6 A. A. Gazeteler 

buhraıı yaratacağına şüphe yok 
tur.Ve bu lfö:umsuz lıarek~ · 
tin manası nihayet yurda iha 
nt:ltir. Binaenaleyh vatanda~ 
ların şuur ve mantıklarına u· 
yarak bu yersiz hareketler 
den ıvaz~eçmesi ve piyasa · 
dan tabii zaftıanlara malısus 
ıhtiyaçlarından fazlasını teda 
rike kalkışmamaları hem 
kendi menfaatleri icabı ve 
h~m d~ bir vatan boı-cudur. 

"Türk hükumetinin hattı 
hareketi Büyük Millet Mec· 
lisinin açılışında Reisicüm· 
hur, lsmet' lnönü t rctfından 
büyük bir vuzuh v büyük bir 
azi.ı'ıle izah olunmuştur. Türk 
hükumetinin kiyasetli ve b;ısi 
retli siya~etini tecavüze kar· 

Yunan askerlerinin 
yt:nı muvaffakiyetleri 

yazıyor; Muharebe sarih bir 

ş"kH almıştır. Bir tarafta al· 
çak insanların sünguleri öbür 
tarafta da alçaklar.ıı mahsus 
bombalar. Şimdiki harpte he 
men hemen metruk bir silalı 
addedilmektt- oları süngü, Yu 
nanlıların elinde tekrar sah 
neye çıkmakta ve yeniden 
mucizeler meydana getirmek 
teclir. Bu arada alçaklara mah 
sus bombalar da muvaflaki
yetsi zliklt> dünyayı hayr~t,. 
düşüren ve buna sebep ola· 
rak da sadece bavalarm mu· 
halef etini asfalt yolların bulun 
mayışını, ırmakların ve nehir 
IPrİn tuğyanını bulabileorı bir 
lt-n bir· düşman tar tından 
sivil ahaı; üzerine atılmakta
dır .Mütecavizlerimiz alçakça 
cinayt"tler ini, kini arttırmak 
tan ve Elen rı.ıbuna çdik su 

Diğer taraftan ellerinde 
saklı stok bulunan tüccar ve 
esnaf şunu iyice bilmelidirler 
ki, geçen büyük harpt~ oldu.. 
ğu gibi hudutsuz ve altabildi· 
ğine g tyri meşru bir kazanç 
temin etmelerine katiyen mey 
dan verilrniyecek ve ellerin· 
deki bu sakiı stokları yarın 

daha fazluya s?tmak iıukanını 
bulamıyacaklardır. Milli ko· 
runrna ka.nunun amansız yum 
ruğu her an bu gibil~ri:ı ba· 

şı çok.sağlam bir sed 'teşkil 
eder. 

Reisicümhurun iki memle 
kelimizi bağlıyaıı ittifak ret· 
bıtalarının sağlam ve çözül· 
mez olduğu hakkmdaki sözle 
rinin benim de sözlerim ol· 
duğunu beyan etmek ıçın 
bu vesıledeıı istifade: ediyo· 
rum.Türkiyeni nbiz~ olduğunu 
zannettiği:niz imanı gibi bizim 
de fürkiyey« imanımız var
dır." Alkışlar " 

Lord Ha lif aks bundan 
soııra Mısırdan bahsetmiş ve 
sözlerint- şÖyte devam dmi:e; 

şı üstündedir. Cümlıııriyet "frarıı:ıa için de birkaç 
rejiminde !ıalkrn sırtın fan ve .1 (Sonu ikincide) 

tir. 

gayri meşru yollarla fevkn.>~ dlln• .. umzmrsı .. m:ıı:ım 
lfıde hallerdt-n istifad~~ Pde • Ruzve/f 
rek harp zengini tür~me.sine • 
nıiiseade e<lilemt-z. Şimdiye ÜçüncilDefa Cümur-
kadar bunlara l'ir hüsrıiiniyet reisliğine seçildi 
eseri ol'lrik belki biraz miisa Nevyork 6 A. A. - A· 
malıa g,)steriııniştir. Fakat merikada Cümhurreisi seçi -
bundan sonra arhk Ot" müm· minde balkın vor.Jiği rey 

maha venedemerhamt:t yoktur. miktarı hakkında bıı_{Ün s ıat 
Ataların meşhur " merhi\· 12 ye kadar öğrenilen vazi· 
metten maraz gelir ,, darbı yet şudur : 
meselini bugün bir kerr~ da- Ruzvelt 20 milyon 609 
ha fılen tecrübe etmış bulu- bin 762, Vilki 16 milyon 
lunuyoruz 535 bin 62 rey kazanmışlar 

Selinı Ç.f..LENK dır. 

Atina 6A.A. - Yunan 
Başkumuııdan:.ğının resmi 
tebliğine nazazaran batı Ma· 
kedonyasında bir sırcı yeni 
tepeler işgal ed~n Yun n kı
taları !ki topla havan t'öpları 

ve bir miktar mitralyöz iğti

nam etıniş ve bir mikdar e· 
sir atmıştır. 

Görice ve Ergari hava 
m .. ydanlarııı da _.hangarlar ve 
çadırlar tnbriµ edilmiştir. Bu 
bombıudımana iştirak eden 
bütün tayyarelerimiz dönmüş 
lerdir. 

EN SONDAKIKA 

Yunanlılar 
ltalyan ordularını 

i ~iye ayırıdı ar 
13 TOP 23 nHTRATYÖZ 

LE BıR MIKTAl ESiR Yu 
NANLILARIN ELiNE 

DÜŞ1Ü 
Atina 7 A.A - Cephe

den gelen haberler şayanı 
memnuniyettir. Yunan tebli· 
ğine göre, Arnavutluktaki 

Yunan işgalindd bulunan mev 
ziler muv1'affakiyette muhafa 
za edilmektedir. Buradakı 
kıtaat takviye edilmiştir. 
Garbi Makedonyada 4 sahra 
9 havan topu ile 22 mitral· 

, yöz ltalyanhrdan iğtinam 
edilmiştir. 

Merkez cephesinde Yuna ıı 

yu verecek zafer imkarırm 
çoğaltmaktan başka hic şeye 
yaramadığ1111 görmiyecek ka· • 
dar kör mü olmuşlardır?,, 

it iyan tayyareci· 
Ierİnin aceınıliği 
Atina 7 A.A İtalyan 

hav.ı kuvvetlt'tri dun birkaç 
Yuuan ŞPhrini daha bombar· 

11 
dınıan etmişlerdir Yunanhlar 
çol< fena ve acı> mi bir talıi· 
ye kullanmı;ktadır] s. Esire
dilen ltalyan tayyarecileri, 
Brc-ndızıden kalknra Yunan şe-
hirferirıi bombardıman etmek 
istiy•!n 30 ta}yareden birço· 

ğunun hedefe varamadıkları• 
111 söylemek.edirJer. 

lılar :l.talyaıı ardu ·unu ikiye 
ayırmnğa muvaffak otmuş ve 
bir miktar esir almışlardır 
Selaniğe bind n fazla ıtaly 
an esiri getirilmiştir. 



Belediye za- • 
bıtasz f alimat 

• 
namesı 

30 

Yunarı ordu 
suna 

gönüllü yazılanlar 

Atina 6 A.A.- Gen~ral 

e) Gefü·ilecek ölüler mut· Gambi Pernh: kumandası al 
laka kapalı tabut içine ko· tında hulunan askeri heyete 
nulmuş bulunacak, çıkarılır· iltihak etmek üzere lngiliz 
ken de öyle çak rılnc k, hava kuvvetlerine mensup 

f) Ölü çıkarıldıkt:tn sonra .subayların muvasalah bildi· 
içerleri temizleyip havalandı rilmektedir. Yunanistanda bu 
rılacaktır . lunan muhtelif milletlere men 

Madde 276 - Ölüler an· sup birçok kimseler Yunan 
cak Beledivenin cenaze nakil ordusuna gönüllü yazılmaya 
vasıtalariyJe götiırülür. Bele· başlamışlardır. Eski üniforma 
diyenin bu husustaki teşkilatı larını muhafaza eden ve mu· 
bütlın ihtiyacı karşılayacak harebeııin,ilk sademesine 'göğüs 
veçhile tamamlandıktan sonra geren meşhur efzün kıtaatı 
başka vasıtalarla ve ba~ka günün kahramanlık re~orunu 
şekillerde ölu nakli yasaktır. ellerinde tutmaktadırlar. Ef· 

Madde 277 Sokaklarda zunlar sadece ellerinde tüfek 
açık olarak ölu göturulmesi süngü ve el bombaları bu-
yasakbr. lunduğı halde tanklara dahi 

1KlNCI KlSıM hücum ederek çok defa bun 
SANAT VE TİCARET E.V· hırı kaçırmağa muvaffak ol · 
LE.RlLE ESNAFIN UYA· muşlardır. 
CAKLARı HÜKÜMLER 

DOKlJZUNCU F ASıL 
YENECEK VE İÇECEK 
ŞEYLERİ YAP ANLAR Ve 
SA TANLAR HAKKINDA 
MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

Madde 278 - Çalışılan 

yerin her tarafında, yapıcıla
rın ve satıcıların üstlerinde 
ve başlrırında ve elleriııde, 
yapılan ve satılan şeylerde 
ve bunlara mahsus kablarda 
kullanılan her türlü aletlerde 
ve vas t larda basili her yer· 
de ve h şeyde temizlık ve 

alışverişin her kısmında doğ· 
ruluk şarttır. Bu şartlara ay
kıra düşen şeyler yasaktır. 

Madde 279 - Yenilecek 
ve içilecek şeyleri yapanlar• 
la satanlar, müesseselerinde 
gerek bu maddelerin hazır· 
laıımasmda ve yapılmasında 
ve gerek bunlara ait kab
lurla işçilerin ve müşteril~rin 
temizlenmelerinde şehir suyu 
kullanmaları şarttır. Bu su
yun bulunmadığı mıntakdlar· 
dd vasıfları sıhhiye heyetince 
tesbit edilmiş temiz sular kul· 
(anılacaktır. Pis veya şüpheli 
su kullanılması yasaktır. ls· 
lahı mümkün olmıyan kuyu 
vr. saire gibi su tesisatı ka· 
pcıtılacaktır 

Madde 280 - Kasephır 
balıkçılar ve saire gibi yağlı 
kokulu şeylere temas eden 
esnafın kirli elleriyle para 

~ alıp v~rmeleri yasaktır. 

EKMEKClLER 
(DEGıRMENÇILER, F1R1N 
GıLAR, EKMEK SATAN
LAR DEGıRMENCİLER 
Madde 281 Yeniden ya 

pılacak değirmenler belediye 
sıbbat ve fen heyetince tas· 

•dik edilecek planlar;ı göı e 
y .-.pılacaktır. 

Madde 282 -Bugünk~ deği 
menler her tarafı kargir ol· 
mak iizere islah edilecek ve 
hiçbir yerlerinde delik deşik 
bulunmıyacakur. 

Madde 283 Değirmenlerin 
her tarafı bol g·undüz ısığile 
aydınlatılacak Vf" kafi derece 
de hava tt-mizleme tertibatı· 
nı havi olacaktır. 

Haın bir Yunanlı 
Atina 5 (a.a.) - Yunan 

matbuatı şu satırları yazmak· 
tadır: 

"Her asil davanın bir ye· 
hüdası vardır. Kralının ve 
milli hükumetinin ş~finin et
rafında tek bir ins .. n gibi müt 
tabit bulunan dünyada mev
cut on milyon Yunanlı ara· 
smda da bir hain Yunanlı 

çıkmıştır. İsmini umumun ha· 
ka\'et nazarlarına arzediyo· 
ruz: Beri in radyosunun 
Rumca spekeri Edan Kelusi 
Kiryakis, miUi akidesi itiba· 
rile macara perest olan bu 
vata,sızm ismini bir daha 
tekrar ediyoruz: Edan Kelusi 
Kiryakisdir. 

İtalyan Eıçisi ve Y u· 
nan matbuatı 

Atina 5 (a.a.) Yunanistan· 
dan hareket ed~n İtalya elı;i· 
si hakkında matbuat ezcüml~ 
şunları yazmaktadır: "Elçi 
Elen resmi makamatının be-
yanatına ehemmiyet verme· 
yerek Yunanistanın kararını 
takdir edememiştir. Kendi 
hususı İ:>tihbaratını nazarı 
itibart:: alarak hükumetini ye· 
ni bir maceraya sevkeden el· 
çiye güzel yolculuk temenni 
ederir ... 

Hava hii<'umları 

Atiruı 5 (a.a.) -- Emniyet 
neza:-etiııin tebliği: 

Düşman hava kuvvetleri· 
nin bugünk:i hücumları mün· 
hasıran sivil ahali üzerine tt!V· 

cih edilmiştir. Pire, Golos, 
Kastorya ve diğer bazt ş~bir 
ve köyler üzer•ne bombalar 
atılmıştır. insanca zayıat azdır. 
Hasar da cüzidir. Bir tek aske
ri hedefe dahi isabet o!ma· 
mışhr. Pireye dalgalar halinde 
hücum eden düşman tayyare· 
leri Yunan tayyarelerine mah· 
sus işart-tleri taşımakta idi. 

Neşriyat Müdürü 
Seıim ÇELENK 

CH.P .matbaaıı -ANT AK'f A 

lngilteretle 
Muvakkat bit Çe· 
koslovak hükfım t: 

ti kuruldu 
Londra 6 A.A.- Çekos 

lovak Cümhurrt:isi Beneş dün 
Çekoslovakyanm yen\ teşrii 
rejimini tespit edM iki ka rar 
name imzalamıştır. Bunlar• 
dan biri kırk azadan mürek 
kep bir devlet şurası ihdas 
etmektir. ikincisi de 1920 ka 
nunu e!ııasisi ı i n vermiş oldu 
ğu salah~yetleri Bu~vekil~ 
vermektedir. Bu iki kararna 
meden çıkan neticelere gö· 
re, buhranın d~vam ettiği 

müddetçe pulamento tara· 
hndan neşredilmiş olan bu 
kanunların yerine Cümhurre · 
isi v~ muvakkat hükumet aza 
larınm neşredeceği kanunl;.,r 
ikame edilecektir. 

Mana~tır nasıl bom· 
bardıman edildi? 

Atina 6 A. A . Manashrm 
bombard:mnnından bahseden 
Yunan şabşiyeti dün gece sa 
at 13,30 da renkli aluminyom 
dan yapılan üç ıtalyan tayya· 
resinin bazı Yunan köyleri· 
nin üstünden uçtuktan sonra 
geri dönerek Manastır istika 
metinde kaybolduk!arını be· 
yan etmiştir. 

Italyanların mt!raca 
at ettiği hileler 
Atina 6 A.A. -- Bugün ga 

zeteler a keri l.edeflerden u· 
zak bulunan sivil ahalinin İ-

talyan ı ayyar'"leri tarafından 
bombudıman edilmesini vebu 
tayyarelerin Y ıman işaretle· 
rini taşıyarak hallet aldatma 
sım takbib eylemiştir. 

Lord Hali/ aks 
digorki: 
(Başı 3irincide) 

söz söylemek isterim. Hitler 
Fransız milletinin hayatım 
ve bütün istikbaıiııi bozmak 
teşebbüsüne devam etmiş ve 
etmektedir. ışte Peten ile 
y~phğı konuşmayı hu zaviye· 
den mütalea etmeliyiz, Pete· 
niıı Fransa için kazanç temi 
rıi hususundaki ümitleri her 
ne olursa olsun başmda Pe· 
ten gibi şerefli bir adamın 
bulunduğu bir hükumetin es 
ki müttefikini arkadan bıçak 
!a vurmağa muadil bir yolu 

tutacağını zanndmekten im· 

tina ediyoruz.,, 
Lord Halilaks Sovyetler 

birliği hal:kındaki bir suale 
c~vap vermiştir: 

.. MoskovC\daki büyiik Elçi 
miz Sovyet hükumeti ile hü· 

kumetimiz arsında mevcut 

olabilecek bütün suitefehhüm 
leri izale için bütün gayretle 
rir:i sarfetmektedir. Büyıik 
Britanya hükumetinin müza· 
hir olduğu bu gayretlerin 
· !ride herhangibrr suitefeh· 
hümün çıkmasına mani olmak 
··zere esaslar kurmak yolun· 
da'muvaffak olacağını umıd 
ediyorum. Bu bu.susta elimiz 
den geleni yapacağız." 

a 

Kazanç vergisi mükellef
leı inin nazarı dikkatine 
2395 sayılı k zanc kanununun 3 üncü maddesile 

yaşları itibarile vergiden istisna ediJeıılerin sadece sey 
yar olarak iş yapanlar olduğu ye işgal ettikleri., dükkan 
ve ticarethane gibı mahallerı iradı 1 .,üzerinden vergiye 
tabi olan mükdletler nezdinde 1~ gören müstahdemlerin 
bu muafıyettlen istifade etmiyecekleri vlaliye Vekaleti 

yüksek makamının 4,11,940 tarihli ve 22101,1025, 27775 
sayılı yazılarile bildırilmiştir . Hu sebeple i~gal ettikleri 
mahallerin iradı üzerinden vergiye tabi mükellefler yanın 
da müstahdem vaziyetinde bulunan 18 yaşından küçük 
ve 65 yaşındım yukarı oları hizmet erbabının 7,11.940 
tarihinden itibaren 15 gün içinde karne almaları ve 
vergiler inı yatırmaları aksi takdirde bu müstahd~mlen 

istihdam edenler namına 3840 sayılı kanunun 18 inci 
madaesinin (l) fıkrası hükmüne göre iiç misli c~zah 

vergi tarhedileceğı ilar. ve tı·bliğ olunur. 

B!:k.!~} A~:.tırf.~I lk~ı~'!i~zde 
lahiyettar mahfiller Leye na· FEDEKAR KÔPC:K ve KA· 
zaran Rayhişlağm yükseldi· FESTE AŞK bu iki güzel fil 
ği hakkında bazı yabancı mi görmek fırsatını kaçarma 
radyolar tarafından yapılan yınız. Süvar~ saat (8) de 
haberleri en kati surette tek Halkta 
zi p etmektedir. 

nı 

T 

Atirm 6, A. A. - Atina Süveyş fedaileri 
borsası, İtalyanlar tarafından Dün geceden itit.>ar~ıı gös .~n 
bombardıman edllen Yunan terilmeğe .. başlanan, bu fev· ıçın 

şehirleri için dünya borsaJa· 
rındau yardım istemi-?tir. 

Montrö 6 A. A. ~ ltal 

kalade masrafh ~ve Türkçe Yük 
sözlü filmi görınek ıfırsatmı liü 
kaçırmayınız. 

Kayıp ikarnet teske· 
yada lsviçre gazetelerinin ~a • 
tışının menedilmesi lsviçre • resı 
de fena bir tesir bırakmış • 938 tarihinde Antalya e 
tır. Men'e sebep bu gcız~te· !!iyet müdürlü~ünden almış ol 
lerin llalyanların Yuoanistan duğum 5,26 sayılı iki aylık 
daki muvaffakiyehizliğini te· ikamet kağıdımı zayi ettiğiııı 
barüz ettirmiş olmalarıdır. den yanisini alacağımdan PS• •• 

kisinin hükmü kalmamış old C1h 
Madrid 6 A A. lngi ğunu ilan ederim. OÖI 

giliz Büyük E çisi Jun lspan 1 Ali oğlu Niyazi. ar 
yol Hariciye azın ile ~örüş . 
müştür. Kayıp ınühür 
Lond~a 6 A. A. - ı:av~ ~ ''AbdülkadirAkça,, adınama ~I 

N~zareb geçen pazurtesı 
1 
gu j kuk zati mührümü kaybtttim· ına 

nu bombardıman tayyare.en kimseye borcum yoktur. Yaı 
nin Almanyadakihedeflere ve ı' Abdulkachr Akça <>n 
düşman işgali altındaki isti· 
la limanlarını:. hücumlarda 
bulunduklarını bildirmekte . liz istihbarat dairesi lngiliı 
<lir. tayyarelerinin evvelki gece 

Londra SA. A. - lngi· Napoliye hücum ederek baŞ 
liz bahriye Nezareti, Yeni • hca ltalyan demiryollar\le 
den iki ltalyrn d ... ni:ıaltısmııı garları ve petrol depoların 
daha imha edıldiğini bildir· müessir surette bombardıma( 
mektedir . ettiğini bildirmektedir. 

Madrid 5 A. A. - is . Vaşington 5 A. A. - I~ 
panya Hariciye Naztrı diin haber alan mehafil, Petenirı 
İngiliz Büyük Elçisim kabul f:ransamn şerP.fli ananelerirt cı 
ederek kendisile görüşmüş· sadık kalacllğını ve Alman' ga 
tür. yaya müstemlelıcelerin kon ' ta 

Londra 5 A. A. _ Ha· trolıinü terketmiyeceğini A• sa 
vanm muhalefeti dolayısile merikaya temin eylediği fl' d 
dün gece lngiliz bombardı· bil.iirmektedir. e 
nıan tayyareleri tarafından Roma 5 A. A. ~ ltalya
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büyük mikyasta bar -.kat yn • Ajansı, Yunan diplomatların' 
pılmamış, bununla beraber hamil trenin Triyesteden ge' 
Fransadaki i tila limanları çerek Yugoslavya yolile Y~ 
bombardıman edilmıştir. nanistana geçtiğini bildirP1e 

Londra 5 A. A. - lngi tc~dir. 


