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:::;:

0;a 
Zllfn g [ ! mütareke 
Maı· apı mıgacakı istedi 
ta b ~ge Vekii.leti bu husus- İrakta muvakkat bir hO

kQmet kuruldu 

.) M.ıiy:~ rk_e~mi tebliğ neşretti 
\I~ y • e alet. d-
~İtdi~~ı .vergilerin d .~". neş.r~ttiği iki tebliğden birin 
Y&pı(~rıı, diğerinde ~oaen ıtıba.ren meriyet mevkiine 
ti şek 'Y•cağın1 bitd' e. ş:ker fıallarınıt \ hi\~bir zam 
ille ~t fiattara ırmışttr. Bu sureti,, giinlerdenbe-

1'\ .n Ylltnlannunı~ artaceğı hakkındaki şayıalar res· 
'-'l!J<ıtb 1 ulunmalctadır. 

lnşaııta :ku· - frak demir yolu 
. tnet er?n~ ~aşlanması için hüku-

1,1ıD'Ylrbakırd hır ıstıkraz akded~cek 
1 ~cııı· an ln~k 1 h Utı ııı, ıryolunı1n . ve ran ududuna gidecek o· 
•kdiı •taflaraıu k UlŞast takarrür eylemiştir . Bu yo· 
b 1c k arştlaoıak iç· h ·ı. ~ •ıı b •tar ve . ın uır;umet bir istikraz 

l\,rı'l•rlarnı~tı;rnış v~ bu h\lıusta bir kanun layı· 
c l Urı ı · . 
.c •ı:ı\nd "Y•hıaı B .. "k M. 
hı 'Ut c llıüıık uyu ıllet Mt-clisinin bugiiokü 
deT..· .rı'°'cai d ere edilecektir. Yine bu .. k .. M 

ıtştırc n e ceza k yun u ec 

l 
rı kınun 

1
• } anununun bazı maddelerini 

Pek. ayı 'as. d" vardır. 

kozası Sur ;9~J':ki ,.ek.oıt . TA yy ARE MEYDAN· 
~~YSF.NE. GE. esı LARl BOMBALANIYOR 
HA: E NA.z ÇE.N SE- Vi~i ~ . A.A.- Bt!yrut 

A;z F ARAN DA tan bıldırıliyor: 
LAR YOAKA. 1' FIAT- Evvelki gün C\ğledeıı 
lp~k L l<SE.LtYOR s~nra dört lngiliz hyyare 

/'rcıj11 · "Oıaa1 81 H#lep ci varanda ki Nay-
"c fi, 

1 llılıbaf Sütışı ha- reb la)'yare meydanını hom 
Y .. ı tli\r • .. ~• etrneı.te ba d '""• "" r ımaıı etmiştir. 

•clıtı lllute d' ıtııı ı. "~led' ına ıyen Dun. de bir lnailiz 
ı. •t lr D·· ta B e 

t"ş• k •rııı:ı k.'I uıı iyi yyarcsı eyrut üzerinde 

8 
•d,, 1 Osu 91 k u~~uş ve Framız hava 

icçcrı"' •ene ~hlrnıştır. u <lafa topla:-ı derhal faaliye· 
oldu~ •erıey~ r~koltenio te .g:çerek 1 ngiliz lıyya. 
Ş\llıdill •rı!arıalltran az- r""sır ' uu k l nşhr mı şiardır. 
c Ye k '' rn k J •ıt d b~ '&tan ı'dllt ı.~ 'ktadır. ngı ere e 

ırı kit ' •rınn L n ala r· El Bl E ıs .
11

• oyu et .. ,. l{.oza ikiyu··ı .. :i LER VESiKA 
a 20 ("'"tıı İLE. VERiLECEK 

d, birı ı_. 'tlir · Da ı, a tnaı ~•b .. Londra 1 A .A.- Bu· 
tdilınel 2cltcc~· •raıın- gunden itibaren lngiıtere 

8 
tcd:". 1 tahmin de elb' ı · ' k ıse erıu vı.: sı 1 usu· 

tlcko1ı:rı.'Ur~tlc b lüne tabi tutul acağı iliuı 
o " ırı "lrı u a euil . r N f 1-t old ''0 b' ene mış ır. Ü ı•s başına se 
'~uk · "'Qu lt ın ki. n.ede 66 elbise ~uponu ve 

~oltc ~ leç .. tı ~llolun\ıyor. rılecck ve bunlar aşkası· 
• b ı <.SOb· 8tne na d-vrol k "'uıırn lrı ın re. s· - uııamıyııca tar. 

.-kıa 'di ı oya Y•L:ın ır kttdın elbisesi 16 bir 
fi QJ 

1
_ e~;pek elb

1
_isesi için de' 26 

l• ICe b on cızımdır . Ayoka· 
rtı,ıı ı.. ti İ 111. • ılar 7 kuponla a lınacak 

M l!ııı~caı~ l('"•IO lZ şapk:tlarla yamalık parça~ 
b "tı~ le "lttıiı, ıan" Qltt• tar \'esikaya lubi olmıya· 
lrıı . u!luı ı Q'"t!:'ııı 1 vf4. caktar 

~ ~'der k lın "' l OND. 
, s'°'rllıiıt·e bir r..1~ 1ıık. ~ ' R \D \ l'EF31 RLE.R 
~ ır, " .~·•U•ın1e Loujra ı A A _ 

leri hn l\or Slaali~iycttar meb
0

af'1J,· Irak 
l ''- leıtaaau tereli ". ve _ 

•11: Yıpıı ~ilıııi "PlYcı ınutareke yap1lmı: ol· 
G.. 1111.fbr 1 ~e IUij. :i•ının oı·ada iıyanın tama 

~•bulod•tcrittn •. .. tef ~ ıona. eroıiş ~ellinde 
1-t,,k ell tn h"•iiıı ae~~\. edılmemeıi lizım 
lt c,i a l'tnnun Ye 1 16l kanaatindedir. Mu 
l.~ .~•kit crıçltriın:ı olan su nııntakasında daha bir 

ciir. febrc d~ Rece çok Al onın ~ 1 d ınan tayyueleri var 
uş. l ır. Bu mıntı.kııda Al ınan 

k~ı~. leş~~l .ettigi tehlike 
çuk Korulmemelidir.,, 

Londra 1 A. A. -
R'!sm~n bildırildiğine gÖ• 

rı ·, Iraktan firar eden Ra 
şid Ali ile arkaJaşl.tran • 
dan sonra Bağdatta teşek 
kül eden dört kişilik mu 
vakkat-bükumet lngiliı or 
dusİmdan mütareke iste· 
miştir. Bir lra k subayı 
beyaz bayrakla lngiliz ka· 
rargabına '.{elmiş ve nıüta 
reke müzakerelerine baş· 
lanmıştır. Bağdat Beledi· 
ye R:iıi dört kişilik "mu· 
vakkat hükumetin Reisi 
bul ınmıktadar. Y .,ni hü • 
kumet Bağdattaki yarı H· 

keri ge ıçHk t~şkilatınm 

silahlarını toplıyara~ ke n 
dılerine s vil elbise giyoıe 
lerini emreylemişlerdir. 

Bağdat 1 A. A. -
Ofi Fransız Ajansı, lngi· 
liı ordusile Irak ordusu 
arasuda, mütarekenİ!? im· 
zalandığını ve dün akşalm 
sat 18 den itibaren me· 
rtyde girdiğini bildirmek 
tedir. 

Raşid Ali ile taraftar· 
lan Bağattdnn kaçarken 
Bağdattaki Alman ve hal 
yan Elçile~i de kendiaile 
beraber lra1na kaçmışlar · 
dır . Bunların firarını müte 
akip lraktaki Alının tay • 
yarelerioden bir kıamı 
Iraktan ayrılmışlardır •. 

Tab.-ao 1 A. A. -
Alman Ajansı bildiriyor : 
Irak Baıvekili ile maiyeti· 
nin lraktan lran topralı;la 
rına iltıca ettikleri resmen 
bildirilmektedir. 
MÜT AREKENIN ANA 

HATLARI 
LonJra 1 A. A. -

Neşredilen bir lngiliı teb
li~inde Irak ordusu tarafın· 

dan talepedilen mütarekenin 
lngili1 kumandanlığınca 
ka~ul edilerek lngiliz Baş 
kumandınhiınuı bazu ladı 
ğı müta;eke ş.utl1ranm 
lraklılar tarafmd•n .. imza· 
:and ı ğı bildirilmektedir. 

Bu mütırekeııin 11na 

hıttları ~udur : lralun iı · 
tiklaline müdabeleden iç· 
tinap etm..,yi prenıip ola· 
rak kabul edcın loiiltero 
kükQmeti, memlekı!tte ıü· 
kunun iıades;ni istemekte· 
dir. Bunun için lrakın 
meşru kral Naibi Al ıJulla
hın derhal y~oi bir huku 
m::t teı<i\ <:trneıi ıçt•ı 
k•ıırJiaiu• uaıııi yard1111 

lnqiıizler gi-- İngiliz mat
ritten çekildi buatına göre 

Girit muharebelerinde SU R\YE. SORA TLA lŞGAL 
her iki tarafm zayıatı EDiLMELi Dlı< 

çok aGır ' O. 
L 

d 1 A A· Londra lA.A. - fı 
on ra · - Fransız Ajıtnsa bıldıriyor: 

Bu ak!arn neşredilen bir İngiliz mebafili, derhal de · 
lngilh t .~bl\ginde denili · ğilst- bile yakında ingiltere· 

yor ki : nin Suriyeye karşı nasıl 
Bu her bin en çetin ve bir vaziyet alacağı hakkın· 

kanlı bir safhasına teşkil da hiç bir : ızıntı veı ın emek 
etmiş olan Girit muhar~be tedir. Bununla berab~r bir 
lerisoua eroı\ş ve buradaki kısım lngiliz matbuatı, Suri· 
ln~iliz, Yunan aslcerleri yeye karşı sürat!! bir ha· 
çekilerek ada tahliye edil rekel tavsiye etmekte veşu 
miştir. Şimdiye 1kadar 15 ınutaleayı yüı ülme~tedirler: 
bin Hker adadan Mısıra Suriyeııin 11nahtarı me· 
naklolunmuştur. Bu mu ha- aabeıin ieki yerleri .ı Al· 
rebeterde düşman çok a · ıuar.lardan evvel lngilızle: 
ğır zayıata dnçıı olmakla tarafuıd.rn \şgal eJilmesi 
beraber, bizioı de ıayıatı liızırnd1r . lrak!ak= i tı : tı n 
mızın ağır olduğunu kabul ivi li2 .. vıi:r tt ı > -n •i "'''lnk• t 
etmek lazımdır. beraber Ortaşark\ ~ k i vııı yet 

ALMAN TEBLIGI iyi dt ğildır.Alman tayyare ıe· 
Berlin 1 A.A.- Ai· ri Suriye la} yar~ meyd .uı 

mao resmi.tebliği: larına yerleşmiş ve S ıriye• 
Girit adasındaki Jüş ye derin nüfuz eyle· 

mamn temizlcnmeıino mu m\Şl~rdir. Dü~m\n Suriye 
vaffak.iyetle devam olun· den lraka feth~ teşebbüs 
maktadır. Şarka doğru edecektir.Hinaenaleyh Su-
ilerliyerek ltalyan kılala· rıye, lrtık harekatında 
larile iltisak peyda eden büyük bir ıu es~ ' e teşkil 
Alman ordusu şimdiye ka eylemektedir. ~u itibarla 
dar 10 binden fazla inli· Suriye, Franstz ve İngiliz 
Hı ve Yun•n ukeri esir kıtaları tarafından derhal 
aımı~br. Tayyarelerimiz işgal edilmelidir. Bu karar 
bavalide 42 _bin toulak ıüratle tetkik edilecttk me· 

selelerden bırıdır. Suriye• 
bir düşman ticaret vapu· deki Framız memur ve 
runu batırmlşlardar. ask~rleri•ıden büyük bir 
FRANSA lNGILTERE· kısmının Fransızlara ait top 
Yl PROTESTO ETTi uklardan Almanların isti· 

Londra 1 A.A. - Fran fadeye teşebbüs etmesına 
sanan M•drit Elçisi orada· büyük bir istikrahla kttrşt· 
ki lngiliz Elçisin~ bir no· ladıklan muhakakktır. 
ta lt•vdi ederek Iniiliz tay Almanlar muiar~benin 
yatelerinin Spaks Limanı· ilk safbasmda Suriyede 

GeoaralVeyg:ıad zaııuarn· 
nı boınbardmıan etmelu· ~ dan kalma harp teçhizatın 
ini protesto etmiştir. dan istifade eJec~klerdir. 

yapılacaktır. Irak ordusu 
b arpten l"vvet ki mt-vzileri· 

n~ çekilecek ve lralcm 
müreffeh bir bayata kavuş 
ması için lngilte re tarafın 
dan her türlü ye1r duna maz 
har oıacakhr. H .len Bağ 
dülta aükun hüküm tür • 

mektedir. 
PETROL KUYULARI 

SAGLAM 
Londra 2 A. A. -

lrak Krala Faysalın aai sa 
Ji.,1 oluak Bağdatta bu • 
lıJnduğu anl:ıştlmı>hr. 

Muaulaaka petrol· kuyu 
ll\rma bir zarar yapılma· 
dıiı da öiı eolmiştir. Pet• 
rol kuyularının butunduA-u 
mınt .. kanın valisi esasen 
Raıiı.i Aliye aleyhtar bir 
adamdu·. 

Kral Naibi Abdull!lb 
dün sabah Ba~daıa giJe -
rek hükumeti olino almış• 
tar. 

&lıilJ .1ı11D ... ilii'1ll;Z ___ lill 

so~ o~ı<tK~ 

VTŞI 
Hür Fransızlarla harp 

mi edecek 
Londra 2 A. A. -

Müstakil Frans1 ı Ajansının 
laviçreJen aldıga bab~rle• 
re ~öre, Amiral Darlanm 
Hür Fransız lınparatorlu· 
ğuoa karşı lJaroe llİr:n"k 
kararı teyid olunmaktadır. 
Bu maksatla D tkarQ yı--rıi 
kuvvetler ıevkolu ıımu stur. 

Almanya ıle ı~tı rlıgi· 
nin bır neticesl olıtn b~: 
hareketin F ransadc1 muka· 
vometle k1rşıJ.io&cait şüp 
be-ıizdir. 

Fransız kabin"!si yeni 
Aıma-ı teklıfini lelkik t'Y 
eylemiştir. "Bu teklif, Frarı 
aadam alınan silahlardan b:, 
kısmmm tekrarf ransaya ia· 
deıi ve bunların oıüstem 
lekedeki Fransız kıtaıarı• 
na gönderilerek muhare: 
be etm,,ıidir. . 



Yeni vergilerle istihlak re-~ 
simleri bugünden itibaren 1 

merigete geçiyor 

Sığı ıak inşası mecburi98~ 
il.lt.OlYE <El5LIGl'.'J.)-:N 

1 
Hava t aruzlar111e1 kar~ı kJrn•rnnı l t,-J..>irleri nı ·Y'Ji' 

da ~·~ın jkl ır.:ı Phemm·yet Vt'rİlmesi mukadJe11ılJ ,,1 
kılındiğı h1l 1e buı evlerde bu laziıney~ riayet 
me f ~i ve t•lan ~ığın 1.; yapılmadığı anlaşılcnıştı''JI' 

~ayın haıklm zı ı şrnsi rneııtcıa' ları iktiza 1.' 11~" 
olan ve hayatı ~rını koru~ ca\c t .. d:thir ciimle ·111

) 

bulunan sığınaklotın bah-;""si, ve avlusu olan h: r .~ Hatay defterdarlığıı.dan: yapılması ve evlerin zemi•ıliklerindeın dahi ,:ıtı j 
l- F evle alide vaziyet 

lobıyısile IJazı vergi ve 
esimlere zam icrasına da· 
r olan 3828 sayıh ve 
-5-940tırihli ·kanu'la ek 
40 sayıla kanun31··5·· 1941 
uribinde neşredilmiştir. 

2- Bu kanunla aşağı 
ı 3 n\lmarah bendin A, 
, C f~kr alamıda yazılı 

adJeler muamele vtrgi 
ı... , O ve E fıkrilsmda 

maddt·ler istihlak ver 
ı ine tabi tutulmuş ve F, 
· , H fıkralatında"i mad· 
t-,•·rin istihlak vergileri 
e arttırılmıştır. Bu mad· 
dt"rin: 

A) Alım ve sahmı ile 
ştigal edenler 

B) Bu maddderi ima· 
atında iptidai veya tali 
ı dde olarak kullanan il 

,ai müesseıeler. 
Bu maddelerden kanu 

un · neşredildiği gunun 
ani 31-5- 1941 günü· 
ün aabal.ında ticaretha· 
e, mağazeı, fabrika, imalat 
«ıne, ambar ve depola-m 
a şule, .ıcente ve konıis 
or:cula rı nr-z ınJe veya 
ir yerlerde bu•urıttn stok 
rımn t ııısı 11 ın ktarını, 

sıkletirıi ve lwlundukl rı 

!'rlerı bu ilanrn yapıldığı 

m ertesi gününden iti 
aren üç gün zarfındı. lıir 

b y.uıname ile buğlı bulun 
duldarı varidP.t i<.laresine 

ild rm~ğr. mecburdlJrlar. 
(ôunlardan ıınai müessese 

~er kanununu ne~ri tarihinde 
ırnali tekemmül etmemiş 

halde~ bulunan mevs.ı.idı 
beyannamelerine ipf dai 
madde halindeki miktar 
ve sıkletlerine göre der· 
cedileceklerdi;.) 

3- Beyanname ile 
bildirHecelc maddeler &.$a• 
ğıda gö~rilmiştir. 

A) Kepek 
B) Yerli nebati mahsul 

terin tasir ve tasfiyesiııden 
"stihsal olunan yağlar ('ıey 
dnyagı, susam yağı, ay çi 
çf'ği yağı, rapisa ket• n, 
bezir ve nirP yat'ları gi· 
bi) 

Cı Ş«:".kr-r f.-u ı ı nlr· 
"et içıodc: imal olunan mad 
<le!er (lokum, akide şeke• 

ri. bonbon, karamela, re· 
ç .. ı, marm~lat. fundan, 
ıı e şekeri, şekerleme şu· 
rup ve emsaıi, terkibinde 
uıde 50 den faıla şeke· 

ıtı muhtevi olup şimdiye 
adn muamele vergısın· 

;uen muaf bulunan madde· 
ırl \T .Oiu poltaaı be)' o 

name ilr. ihbar mecburiye 
tine tabi değHdir .) 

Ü) Lastik çizme, · şo· 
son, k=alos , ökce 

E ) Gümrük ithalat ta 
rifesinin 469,A. B pozisyon 
larrna giren her nevi ı;i · 
mımto 

F ) Sümrük ithalat ta· 
rifeainin 129 · B, 132 · B 
pozisyonlarrnll giren sun'i 
ipek ve eun'i ipek ipliği. 

u ) Her ne\•i kahve 
( Gümrük tarife numarası 
208) 

H ) Her nevi çay 
( Gümrük tarife numcırası 
213) 

4 - Yukarıda iki nu· 
muralı bentte yazılı şahıs 
ve müesseselerden kanu · 
nun neşri gününün sal·abın· 
da kepek, yağ, şeker mev 
cudu yüzer kilodan, lastik 
ökçe, şoson) kaloş, c;izme, 
sun'i ipek ve sun'i İpt'K 
ipliği, kohve ve çay mev
cudu onar kilodan, çimen 
to mevcudu 500 kilodan 
az olaıılarla 3843 
muamele veraiıi 
nuıı aşağıda 5 
be'ltt:: l/•Zllı ll 

: oy ıh 
kanunu· 
ııumaratı 

ve 12 in 
cı madde! rı mucıl>'nce 

muamele Vt>rgisindeıı 11 u· 
at bulunanları beyanna • 
me vermt'!k mecburiyetine 
ta.bi değildirler. 

5 - 3843 sayılı mua· 
mele vergisi kanununun 
11 inci madde~i mucibin· 
ce muamele vergisinden 
muaf ol•nlar ayni evde 
ikamet ~den ailesi efradı 
ile birlikle ıııij,nhasıran 
ikametgah dahilinde jcro 
edilmek ve muhıtrrik lcuv 
yet kullamlmamak v-: hariç 
ten ala.çağı işçi 5 i ~eçme 
mek şartile jplik, havlu, Ör 
tü, çorap 'Ve mensüc•t gi 
bi ör2ü vt- dokun•a işleri 
le danteJa ue nekı) işl~ri 
hasırcılık v~ ıepetçılik ma 
mulatı, ip ve urg,jıı inıalati 
le İştigı.J t!denlerdir. 

Mezkur k munun 12 in 
ci maddesile muamele ver 
gisiuden mı;af tutulmuş o· 
tanlar· dlt doğrudon doğru 
Y~. veya ıbilYasıtu •. ~!fnı 
Liı wu~leri b«Stabuı• ima• 
]it yıpmıyan v~ istihdam 
ettiği i~çi sayliı 'müeueıe 
aabibi de { bizıat çılıoıo · 
çahımaaın ) dahil olmak Ü• 

zere 5 i te\!avüı ~;»iye,n 

ve muharrik kuvvel kulla· 
nanlar da muharrik kuvve 
li iki beyıiri geçmiyen kü 
çük sınat müeıaeseleridir 
Bu müe11eıeler mahalli 
vaıidıt dairelerinden Y~· 

rilmiş olan muafiyet kar · 
nelerini baiz o\an\ard\r. 

edilnıesi aksi halde icra kılınacak teftişatta sık'"ıı' Yerıi 
yapmadığı görülen şahıslar. hakkında pasif k0~, ~ek 'tiıer 
ma kanun ve niz mıııme!oi mtcibinc" :;ezili rJ1

115 ili' 11 •eııe 6 - Husus: ınuskirat 
imill~ri il~ tütün ve m5s· 
kirat bayileri kanunun neş 
redildiği 31,5,941 cumartesi 
gününün sabahmda ticaret 

le yapılacctğı sayın halkımıza lir ke::rre da1111 e lcrel 
lounur. ../. '~ık -----------------~~u "teo 

insi\ .. hhsil edilecektir. NKAI A VAPLJ ~~ k ek. 

hıt ne, mağaza, faurikı:. ima 
lathane, anbar ve depola • 
rında şube ve ac~nteleri Vt• 

koınisyoncuları nezdinde 
bulunan her nevi sigara 

Ali.kadarlarca bilinmek NUi~ HARf-1'. · 11 

TAAHHO~:Eftl l~ere.• üzere ilan olunur. 

Elleriude glikoz 
bulunanlar" 

ve tütün ( enfiye ve töm· 
beki de dahil ) ve rakı, 
kanyak, konyak ve likör, 
şampanya, vi şki, şaraplar· 
la kibrit v: çakmak taşla 
rıı. ın etiket fiatlarına göre 
cins, nP.vİ ve miktarlarını 
bu ilanın yapıldığımrı ert~ 

1 ~ Şeker ve !!'lik oı 
dan alınJın istihlak vt-rgl· 
sinin arttırılmaslna dair 

olan4041 sayılıka•ıun3 J ,5,941 
tarihinde neşredilm~ştir. 

si gününden itibaren üç 
gün zarfmda bir beyanna 
me ile ruhsat tezkeresini 
aldıkları inhisar idaresine 
blldirmeğe mecbudurlar. 

7 - Kibrit inhisarı iş · 
\etme şirketi acenteleri de 
kanunun neşri tarihinde 
elle rinde mevcut kibri ti er 
it: çakmak taşlarının mik· 
tarını keza bu ilanın yapıl· 
dığınm ertesi gunür.deıı 

itibaren üç gün içinde bu· 
lundukltm m ıhitl!İn inhis ır 
tu daresfoe bılJırec·~k· 
lerdir. (Kibrit inhısar İş· 

2 - Bu kanunla 
A ) Glikozun ahm ve 

satımı ile iştigal edenler 
B ) Glikozu imala,ın • 

da iptidai veya tali mad· 
de olarak lcullanan srnai 
müesseseler 

vanunun neşredildıği 
güııiın yani31,S,1941 gü • 
nünün sabahında ticaretha 
ne, mıığaza, depo, anbar, 
fabrika ve imalaıhaııele · 
rinde, ştıbe, acente ve ko· 
misyoııcııları nezdiııde ve 
sair •• yerl~rde hulu nan 
&tokların cins, miktur ve 
sıkletim vc- bulund~k' trı 

yerl~ri göstt"rİr bir beyan 
nameyi kanunun nesrt-dıl· 
diği günıi takip ed~n gü • 
niiıı yani !,6,1941 ~pnu 

letmt! şirketine ait olup 
aceııteler nt-ıdir.de emane· 
ten bulunduğu kayıt ve 
vesikalarla tevsik edilen 
kibritler be::yannt-melere 
ithal edilmiyeceklir ) 

7 nün akşamına kadar bağlı 
oldukları varidat dairesi· 
ne vermeğe mecburdur • 
lar. 

8 - Tuz alım ve salı· 
tınu ile meşgul olan haki 
ki ve hükmi şabıslarda ı 
bu kanunun ne~redildıği 
3) - 5 - 1S41 cumartesi 
güııü sabahı ellerinde iki· 
yüz elli kilodttn fazla tuz 
bulunanlar da o tari~ le ma· 
ğaZP, anbar ve:: depoların 

da l1ube. acente ve komis· 
yoncuları nezdinde ve sair 
yerlerde bu!unan tuzların 
cins ve mikdnrını 11e bu· 
lunduldarı yerleri bu jl~nın 
yapıldığının erte.;i ){Ün fo 
den itibaren 3 gün içinde 
bir beyanname ile bulun• 
tlukları muhalli inhis rlcır 

idaresint> bıldir aceklt-rdır. 

<) tiu 1 anau yukarı· 

<lakl bentlerinde gerek ma· 
hallı varidq.t cSalreleri• 
ne gerekae inhisar idarcı· 
lerine verilmesi mtcburi 
olduğu t11rib edilen be· 
yannanıeleri müddeti için· 
de vermiyen vt·y.ı mevcut· 
1sırmı beyanQameıerine ııok 
&an geçirenlerden beyan· 
nanıesir.i vermedikleri yeya 
noksan bildirdikleri mad· ı 
delerin v~ıiai beş ka.t fil 

1 Haziran 94 l paza 
ra rastlaması münasebeti· 
le beyanname vermek 
mrcburiyeti 2 haziran 941 
pazartesi günü akşamrna 
kadardır. ) 

3 -Glıkozu im..ilatında .t 
iptidai veya .tali madde 
olarak kullanan sınaı mü 
esseselerdeıı ınak at, bu 
maddelerden çikolata,tahiıı 
helvası, lokum, fondan, 
şekerlt:me, karamela, aki
cJe şekeri, bonbon, mar· 
mc-Jat, reçel ve emsali ma~ 
deleri imal edenlerdir. Sı· 

naı ınueS!iPSe tabiri de3843 
uu narcı'ı mu ı nel ... v r5İ· I 
ı;; kıt .urıuuuu ocıuıcı n.ıad 
deıinde tarifedilen müesac· 
seıleri ifade eder. 

4 - 31 ._ 5 - 19 11 
g-iini\nijn &&.basında ellerin 
de yilz kilod n az glıkoz 

bulunanlar beyanname ver 
meğe mecbur d ğildirler. 

5 -Miıddeti içinde be 
yaıuıame vermiyen veya 
me-'cutbrını beyaıınu 
meleri ıde noksan göste· 
reolere beyannamesi veril 

Atina E!çimiıl~ tgl Ji~k: 
edeceği kimseler• ., t tirnd~ 
mek üzere 29 ma'/1

9
'.1/ Yırı but 

tanbuldan Pireye gı' llltk a . 

mukarrer olan Aok~ birleçı 
puru bazı mücbir s.e. 'j dır. t 

yüzünden ha reket 1111 

eylem:ştir. 


