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Milli Şef 
~Dür h giliz elçisi 
ıle kumandauların1 
kabul buyurdular 

Ankara 16:A. A. _ 
Milli Şef D c·· h .. ı l .. .. l!'I um urreısı smet 
nonu bugün saat 16 da 

1 ~ııknya aöşkünde İr 1'ilİZ bü· 
/uk Elçisi ile İngiliz orta 
-.Şnrk kumandanı muavini 
"Akd · ' '° enız aınirah ve bava vis 
nıar ı k .J eşa ını ebul buyurmu~ -
laıdtr' H . . V k'I' . . ... .. arıcıye e ı ımız 

Şukrü Saracoğlu kabul esna 
sında hazır bulunmuştur. 

rYliHi Şefiınizle Su
~i Arabistan kra

)ı arasında . 

Romanqadaki Habeşislan(la 
Almaıı tah

şidatı. 

isyan hareketi umu· 
mi bir şekil aldı 
Hartum 16 A. A. · İs· 

R k yaıı hareketi hemen bütün 
omanya ınÜsht - Haht>şistanda umumi bir şe-

bel hareketler için kil <tlmışlır. Habe~ vı:tanper-
bir üs olacak· JIŞ? vnlt:rinin İtalyanlara karşı 

L d 16 A A 1:1.".. mücadele hareket{~ri Har -on ra . . . LVIUS 

takil Fransız Ajansı Roman· tumda bulunan Habe~ lmpa· 
y·ı hududundan bildiriyor : ntoru tarafından idare edil 

Romanyanııı Alınanlar ta· nıektcdir. Habeşistandaki her 
rafından müstakhel hareket· vi:ayette bir isyırn yuvası var 
ler :çin bir üs olarak hazır· dır ve İtalyanlar çok müşkül 
lanclığı anluşılmaktadır. Kös· vaziye~e Jüşmüşlerı..fir. lmpa· 
tenceye hergün gelen :ıskcr· ratoı asilert! her nt:vi silah 
ler arasuıdıt paraşütçüler de ve harp malzem~si temin et· 
6Öze çarpmaktadır. \...>Öslen· mf>ktedir. 

ceye Fraıısız petrol mühen· grup Sovyetlere karşı, ikinci 
Jislerinden mürekkep ~bir grup petrol mıntalcalarını mu 

"'ud· Ankara 16 A. A. - Su grup da getirilmiştir. hafa:n, üçüncü grup ihtiyat 
" 

1 
Arabistan kralı haşmet · Durmadan gelen A iman Jördüııcü grup ta Tuna bo -

eılu Üçüncü Abdülazizin tahtıt asknleri yüzüııJen çok şid • ! yuııc, Bul~aristana kflrşı yer 
t.u)u'i~ınun yıldönümü müna- deıli bir endi~~ vard:r. Ha· 1 leştirilınişir. 
~~betıle Milli Şefimizlc Ara· la Romarıyadaki Alman as- Almarıyanın i'omınycıda-
ısbtan krah arasmda sami•ni kt'rlerinin nıiktun 12 fırka·. ki bu tahşidatt.111 maksr.<lı ce 

te rik tel ' · d'l .ı B 1 k 1 18 l . gracları taatı e ı uır. unu· m }'tt ınua ır cubu şar~i Avrupası dt:vletle 
mıştir, kay.ı çıkurılctcag~ ı zantıolıın • M rini \·e bilhassa Türkiyt!yi 

iinakalat vekili mal.tadır. Bunlımn h .. psi tt"lıdit etmek V<! llkbab;ır<la 
lzmi; de Fransadan gr"lınektedir. Ro · Yuııanistaııa karşı yapılacak 

manyaya gelen askerler dört taarruzlar içiıı lııszırlaıınıak· 
İınıir 16 A A M" . grupa ayrılrmştır. Birinci dır. 

k ı~ . . - una -aı•-·--------lllİc••••-------a at Yek·ı· C •a er;sr AA 
1 1 ı evdet Kerim C b" b ncednyı b .. , . ...enuptan H kaç 1ntı a 

. . ugun ızmıre gel · 

nu~tır· v k"l'b ISKENDERUN ~ ı 1 uradaki deniz 
)~oılarile demiryollur idaresin 
< e tetkıkat yapacaktır. 

lzmirde. 
J 

36 . snatta 7 milyon 
k1ıl0. tütün satıldı 

zmır 16·A A 
vclki .. "" · · - Ev • .gun açılan r·r- . 

r sası normal u .u~ pıya 
k' f şartlar ıçınde in 
ışa elrnektcdir • 3 

~fında 7 ·1 ·.\. 6 Sllat zar· 
. mı yon kılo tütün 
şı yapılmııhr Bu , . satı 

. koltenin d .. . mıktar re
.. ıf ld' ,.., orttc birin~ mua· 
'-'.I ı. kır,7~atış fiatları vasati o 
•ara '.) ku .. . 

ruş uzerırden ya 
pılnıaktadır M h I • 

· ı a su g t 
nelis ·ıoldu"u d . aye 
d h • · 15 n an fıattarın 

a a .çok inkişaf dd . 
abnıin edılmekt d" e 1 be~eğı 
l "d e ır · n ısar ar ı aresi de . . r· pıyasadan tü 
un satın nlm 11. b 8 aa aşlaınıştır 

Atatürkün 
Auıt-k.abj 1• •. r ıçın ça 

Iışmalar 
Ankara Eb d" 

~tatürk içi •; ~ e 1 Şef A-
ıır \ " apı mast kar arlaş· 
hrı an Amt kab' . b 

. R ır .,ın ~luııa 
cagı asuttepe<le to k .. 

J 
·ı . b pra du-

ze tı mesme aşlenuıı"t 
H 1 v ır. 

azır anan proı· e" 
ı .1 e naza. 

rnn: buı tepenin muhtelif e 
.teklerinden aafalt yollar ge· 
çırilt'cel ve etrafı ağaçı.tııdt· 
rılaraktır. Partinin kurdu~u 
l:oınisyon Arı it Kabir 'in her 

e\httç~ mükemmel olmas' 

Geçe derde Hatayı ziyaret]eden değet li edibimiz Bolu 
mebusu ve " Ulus ,, Arkadaşımmn Başmuharriri Falıh 
Rıfkı Atay " Cerıup~<uı birkaç intiba ,, serlt:vbası altııı· 
da Ulus gazetesinde iotiba ınrını bir seri halinde :ı<:şre 
başlamıştır . 

Değerli edibimizin ilk yazısı " lskendeı un ., başlıklı· 
dır ve dünkü posta ile gelen " Ulus " da intişar eyle· 
miştir. Bunu Antakya v~ diğer yazılar da takip cdı-· 

Ct-ktir. 
Felih Rıfkı Alayın ilk yazısını bugün neşrt<diyoruz. 

diğ~r yaıılaranı da sıra:>ile hergun neşre· deceğiz . 
İlk yazı şudur : 

Baş açıı... ve palto!UZ, oteliıı ' Iarrnda sihrini dnydo~ıımuz 
balkonuna çıktım. Güııeş 1 Akdt!niz hususiyeti, buramn 

arka dt1ğlardan henüz sökü· i du 11ebat, iklim vt· mİmı!risi 
yor. Sığ kums.tl sulatı içindeni ııe, kokusu il<', tadı ve reugi 
yalmı.ıyak, kayıklarına alla yun ile sinmiştir. 
balıkçılara bakarak, kanunla r.1 1 arih nıeraklı~n olmayanlar 
da oldugumuzu unutuyorum. için lakP.ndc:run, en eski 
Duha geçen ıtkş,ım Ankara brnası se~sen seıwl k, yeni ve 
sokctklarııım sıfıraltı üç sovu 1 batarasız bır kasa dır. 1836 
ğunda titreşiyorduk. İskende 1 da bir sı::yyah L.kenderunu 
ruıı bahçeler inde ise iri ve ko ı söyle tesvi r ~der: "200 uüfus 
kulu bahar gülleri açıyor; lu sıtmalık Vt! sdil bir köy!" 
olguııv ve lıo\ y emişten, port l Öyle cJenehilir ki bu kü'Wük 
kal agııı;larının <lalldrı sark ı kasaba, ticaret için gdip yer· 
yor: ~ahil cadoebirıin palıııi- !eşen bir İngiliz ailesi tarafın 
~el .. n ~arasırıdai<i masalarda dan kurulmuştur. Bütün ser-
ılk. n~t.işterıler, sabah ç vları mayesini niçirı bu bataklık ke
m ıçıyor. Ankara akasy rı narına gömdüğünü kcndisin-
çoktan yapraklarım dö~müş den 1:ioran çoeuklarına. b\J 
ve l.>Udanmışhr. tüccar, " - Size mir.'tS olarak 

. 20 sene hasretini çektiği İskeııderunıırı isti~ balın; bıra 
mız İıkenderundayız. Aza- kı) or um," demişti 
metli Amaııoslnrın eteğinde Halbuki İskenderunun ma 
küçük ve zarif bir kasaba. •allar a kl'şışan bir turihi

1 

var. 
Tarık boğazından SinR çölü İlk ceddi Myriande, "::ur iye 
hudutlarına kadar, İspanyol nin en derin ve en emin ko-

llavas Ajan-
•• 

sına gore 
lngilizler bir Fran
sız şehrini bomba 

ıamışlar 
Valans 16 A. A. - Ha· 

vas Ajansı bildiriyor : 
13 kanun sani g~cesi sa

at birle jki arasında Valans 
şehri iizerinde çok yüksek • 
lerden uçan bir tayyare şe.
bir üzerine 14 yttngrn ve in 
filak bombası atmıştır. Niifus 
ça nyiııt yoktur. Ç1kan yun 
gmlar söndürülmüştiir. 

Bilabere tetkik edilen 
bomba parçalan bunların İn 
giliz mamulatı olduğunu 
mıoydana çıkarmışhr. 

Vişi 

lngilt ere ye 
Aruerik~'ıun yardım 

Vaşington 16 A A .
meri kan parlamentosu Ha 
y~ Encümeni Ruzvelt ta 

fından hazırlanan lngilt~r 
yardım kanununu müzake 
y,. başlaınıs ve bu husu 
izb1tat almak üıere Maliye 
z:rı Morg-antuvı davet ı-der 
yardım sebepleriııi bildir 
sini istemiştir. Maliye Na 
bu hususta izahat ver,•rek 
mişlir ki: 

"İngiltere giriştiği m 
dd~de Amerikamıı silahl 
na muhtaçtır. 

Blzden n!acağı bu sil 
rm be<leliui ödemek için 
doldrı yok tu . 

l3uııurı içiı1 lw konun 

lngilter'!yİ, Fran- .·ı zırla:nağa rn cbur olduk. 

sız Jmparatorluğu Vitki I 'lgiHerey 
nu zaptetmek arzu j geliyor 
~ile itham ediyor 1 Nevyor 16 A.A. -

Londrl\ -Mü,takil Fran· 1 huriyetçi .Pırtinin Liderı 
ııız ajansı bildiriyor: 1 g~çe:ı İ•ı tı lı.ıpt<! Ruzvt•lt n 

Vişi bircJ .. nbire İngiltere 1 gafl~ Rekibi ola.ı Vılki 
yf' taarruza geçmiştir. Bir tayyare ik Çal'ş"mba g 
taraftan müstemleke Nezare· İngilt ere-ye hRreket edt-r.e 
ti müsteşarı Amiral Pluton Vilk\ İngılterc<lt t •dk ki 
yan rt>smi gazeteler<len "Le buluııı:ıcaklır. 

Jurnal,,•n bir mıılıt1rririni ka· Itaiyada .YaJ:ınl 
bul t>de• tok İııgiltt"rf')'İ Fratı· 

t nan bir hab..!ı ~ız ıııpi!rato:-luğ'unu ıaptı-t 

r.ıtk Mzus! l~ itlıam t·diyor, 
diğer taraftan dıı işgal altın· 
da bulunrmyan Fransız ra J. 
yoları Siyamın tt•cavüzliıd 

şu sureti~ izah ~diyorbır: 
13u luırekl"!tlerden mesul 

olan Japon •a değildir. lngi!
ter~dir. 

İtimada de~er meınba\ar 
darı alınan malumat gösteri· 
yor ki, Vı~inin bu hareket 
tarzt sanıi mi <leği 1, cfılidir. 
Mersclkebirin crtes\ günü 
Afrika sHhillerindc bulun n 
birFransız müstemlel.e~inin u· 
mumi V ~lisi ile görüşeıı A 
tı1iral Platon her s<b.th kalktı 
gmda lngiliılcrin muzaffer 
olması için du elttiğiııi söy 
lemi ~tir. 

SONCAKlKA 

Bir Fransız 
Pilotunun cesareti 

Londra 17 A. A. - 30 
yaşlarıl\da bir Fransız pilo~u 
c~zayirde bulunan Fransız 
tavyarelerind~n G kişil!k bir 
tayyareyi kaçırarak General 
Dügola kr.liın etnıeğe mu • 
vaffak olmuştur. 

R(rnıa i7 A. A. -
fur.i Aj3mı bildiriyor : 

it.,Iy.ın v" Alm ııı J 
adamları arasınd., müla 
lar olduğu lıakkmJa yab 
kayna1<lar<lan çıkan hah 
yalanlarım 1ktadtr. 

Tobrukta hazırlık 
Kahire i 6 A. A. -

ruk ~trafuıdaki İngiliz h 
lıkları devam etmektedir 
muıni hücumdaıı 

İntizar devresi elıc·mdir. 
şeyde ı ö ce su ve mufıi 
stokları tesis etmt>k ica 
m~ktt-dir . f obruk ta t:ia 
gibı n ükeaımt>l istihka 
maliktır. 

- 1 

Bu pilota kendisind 
ha g .. nç \ · 24 ya~ia 

bir a kadaşı yardım '"'tm 
Pılollar tı.ıyvareye k 

bir peııcerc·,leıı vt
girebilmi~ler vr> ıayy.u ~ 
danıııdaıı ha vai ınflruk 
Ceb.;;lütrnrık' ir nıişler 
d'lln d.:ı. 1 ıgilt ·reye uç 
tayyarey: Dogola vennil 

beşinci ve dördüncü asır mü ı hlar Franstzlardan gene 
verrihlt!ri, Herodote ve xeno se ... be3t bir liman bölge 
phonenun yazılarında bahsi mişlerdi. Sancağı er ge 
geçen bu şehir, bugünkü kasu doluya terketıııek muk 
banın }akuılarırıda, Akdeniz olJuğun~u lıissedeıı ma 
mahsullerini Mezopotamya d-iresi, lr ıııa fJ .. yrutt 

İran içlerine kadar sevke. göstermiştir. 
Hl 



lskerıderun 
Başı 1 incide 

ıktaıı sonra, İraıı nakliya 
ykırı ve uzak Ueyrut yo 
bırakarak kendi tabii 

(ıit limanını gene bu kör 
e arıyacaktır. 
üyük İskender, Dara 
sunu, Yumurtahkm şark 
lİı;inde bulunan, şimdi 
Ayas dediğimiz meşhur 
te yendi. Makcdony lı 

mdarın general ve halef 
• t •n Antıgone, m Hittan 

ır evvel, Myriande hara 
' ı yarımda, yeni bir şe 
f! '"mellerini atmıştır. Zd· 

zaman Scalııosa İsken· 
~eıi. Portus lskende
!(n Kuçük :1skenderiye 
e'tı f"rİ ile anılan ilk lskeıı· 
e budur. Onun harabesi 

;, toprak altında yatıyor. 
yri mezarhğı c:ivanndaki 
fri~·atla bir ha~ li eser 

olmasına rağmen, lskenderu 
rıu inkişaf ettirmek için ba· 
taklıkları tamamen akıtm~k 

ve doldurmak lazımdır. Bu 
ne güç, ne de pahaıı bir 
İştir. Geçen yaz Hatayı dola· 
şan Başvekilimiz, Cümhuri· 
yet rejiminin İskenderunu bt ! 
tabiat zuloiuııden dt'! kurtara· 
ca~ıııı vadetmiştir 

Dağ,ar yüksek ve yakın· 
dır. Rutubet yüklu deniz ha· 
vasmın cereyanlarını kesen 
A mauos eteklerinde, yazın 
a~ır ve kesif bir hamam ha· 
vası husul~ gelir; bazan gök 
görünmez olur. Yerliler bu· 
na calotte adım vermişlerdir 
ki başm yalnız tepesini Ör· 

ten papas takkesi demek.tir. 
Bun·unla l'>eraber 15 kilo· 

metreden sonra 500 metreye 
çıkan, şaf havaya, tatlı ak· 
şam ser.inliğine kavuşurs z. 
Bir çeyı ekte vardığımız So· mur.fur. 

oslar cenubundan İraoa vukoluk sayfiyesi 900 il610 
metre ar ~undadır. Vı· en sı· ı 'adar, g~ı iş v :zengirı 

8, keyi Akdenize aça•• cak yaz gü lİOTi, ögledeıı on 
bir kupı, nasıl oldu da, ra, açıkta oturabilmek iç· n 

pardü:>ünüzü ar.:ımağa 
müddet, umranını, refa mecbur olursunuz. lslre·ıde 

'\1. ve şöhretinı kaybettti? runun Nt-rkislik iımiude, So 
N Halep bile, oıu.Jokuzun 

ğukoluktaıı dehıı yttkuı, biraz 1 rm ortalarında, daha pa daha sıcak, fakat d .. ha az ıııis 
e e uzak Suriye limanı 11 li, ikinci bir sayfiyesi daha 
~ ercik etmek zaruretinde vardır, Halep ve civarı yaz . 

1 ( 
mevsimlerini geçirmek için 

~ rayı ma;;JUp eden l b•n bu sayfi"·elere inerdi. Şimdi 
en, Roma fatıhlerındeıı J 

~ve Biz&ns istila ordula Anadoludan. Mt!rsinden ve 
,l~ı n daha kuvvetli bir un ciığer cenup vilayetlerimizden 
, Aoadoiu ıvılArmdaki 1 aileler g~liyor. Nakliyatt ko· 
~ iyf"tleri kökünden tab ıayl ştırdığırnız zaman, İsken 

den, bin SÜtunlu mabet Jerunun kış S C8QllHI Vt" filZ 
•• • ı· . • b k 

öçeteıı, 3pueducleri, sB sermııge rag et artaca tır. 

ı rı kın bir masal devi Eyıuldeıı .:ıo ırıı, i.k souba· 
r: Sivı· ~irıek! har ya ., ınurları lıavayı tasfiye 

' sabanın iki yanını kaplı edine~. l:osjJb nın ılık ve la-
1' ataktık, yazın bu rulu !ıf m~vs:imi ba~lar. Kışın va· 
·~ V\! basık ovuda insan ba satı suhu.ıt:t ~ .. kiı on d~re 
;~ rm t~ olmuşt~r. O.sın~~ ceden nşağı düşmez. Şubat 
~il'Vr&ndt".nberı. bazı kuçuk tnn ağustosa kadar 29 yağ· 
al"8 amelıyelcrı yapılmış mut gunti lı ·sap ed'imiştir. 
J , kınin ve tel müdafa En fazlası nı ırt ayuıda }'a· 

b4c ytıye yollan açılmış ğıır. 

ıe1~~urba11 derileri satılacak 
~ Hav kurumu Bıışkanlıp,ındetn : 

:mumuzca ve Kırkban merke1ince kurbuıı bayramında 
'flarak tuzlaıımış oları t .; kribı·n dört bin adet koyun, 

_., ve ı.Jaııa derisi açık arttırma ile satılac ktır. 
ttrmaya girnıek istf"yen talipl..-rin mmrakkat teminat 

p, 1c 300 lira Kurum veznesine yatırmaları lazım fır. 
tı c arttırma 28 ikınc kanun 9!f1 sah günü •aat 14 te 

}ada GrnçJik Kışlasuıda ıaüteşekk\l komisyon huzurun• 
pıtacuktır. 

11 
plerin şartnam0yi görm•k VA daha fuzla ınalun at al· 
ıçio her gün Kurum vluhasipliğiııe müracaatlara ilan 

m ı·e=rn 2 ı: 

Zeytiıı, ceviz satışı 
Miktarı Muhammen kilo Muhpmmen 

bedeli tutarı 
1 Kılo.,.Gr. Liru Kr. Lira Kr. 
tin yagı 147.00 00. 26 38.22 

,, 304.750 00. 18 54.85.Sn.50 
,, 360.1so oo. 30 108.22.,,.so 

z 2,SOÇuval (lOOO)!ldedi 2 lira 
arıda cins ve miktarı )'dZth zeytinyağı ve cevizl~r açık 
rma suretile müıayedeye çıkuı ılmışbr. Talip olanların 
e yedibuçuk teminatlarile birlikte 18 -1-941 cumar· 

JÜnü saat 11 de Df'fterdarlıka rnüracaatlar1 
11]'1 ..... !Si ...... ~et~~- ' 

eri ve bar- ve koyun derısi ile 250 bar 
sak artbrmaya konulmuştur. 

k t Arttırma 6-1- 941 den 21-a sa ışı 1 941 tarihine kadardır. 
lı ale 21-1-941 ıah gü· 

Muamele vergisi k<ınu11.un 
da yapılan değiş iklik.ler 

Açık arttırma 
Antııky~ lcra dires·Jıden "{ 
Abdausaıoat 0 Bozkur.dun 

alecağını:lan doia~ hacz edi· 
lübdesatıJma\lna ~r,ar v.r:ilen• 

Sayın hal\cın nazarı dıkkatine 
Hıııtay Defterdarlığından: 

Madde l - 28-V -1940 
tarihli ve 3843 sayıh muame 
le ver~isi kanununun 27 nci 
madd,...sile haklarımla götürü 
vng usulünün tatbiki kabul 
edilmiş olan mlikeıleflerden 
muharrik kuvveti iki beygiri 
ve işçi sayısi miiessesı· sahibi 

le birlikte onu gı·çmiyen trİ· 
kotai plastik eşya, kundura 
ka!ıln, ökve,kı:ıse kağıdı t~ra· 
zi Vf'! baskül ve bunların mon 

tei işlerini yaptm sınai mÜt>sse 
seleri ve nüfusu otuz bine ' 
kadar o!an yerlerdt> bulun1.Jp 
muharrik kuvvet kullanmı· 
yan ve işçi s vısı müessest' 
sahibi il .. birlikfo onu geçmi· 
yen boyahaneleri·istedikleri 
~akdirde'r " Mutiye ,,, Vekaleti 
götür i "ergi baklar 

İşbu k nunun uçüncü mad 
desinin B hkrasil.. v->rgide ı 

maaf tutulan tabakhaneler• 
d~n mua+iyet dışınJa kalan 
derilerin imal ve tesliminden 
dolayı al,nncak vergi de ta· 
lep edidlği tak-<ti-rd~ götiirü 
usu!do alımr. 

Bu maddech•ki niifus kay 
lı en son sayımı gô:-e Be· 

lediye hududu için3 ki nüfu· 
su ifade eder. 

fvhıdde 2- 28 V 1940 
tarihti ve 3843 ~ayı kanunun 
'23 ncü maddesı mucibince · 
verilmesi lazım elen aylık 
beyannameler ile 29 ve 30ncu 
madd .. le.ri mucibince. tutulma 
sı icah n (muameJ } (Amtia 
ithalat ve ihracat ve (satış 
defterlerine mamulsf,ııevi ve 
vahit salış fıatları veyct vahit 
imal ücretleri gösterilmeksi-
zin Maliye Vekaletince tespit 

edilen cinsler itibaı-ile kayde 
dilebilir. Maiiye Vekaleti !ın 
sısnat şubes;ndt-ki mamulatın 
cinslerini tayine salahi~etıidir 

Beyanname ve defterler· 
de nevi v~ vahit satış liatı gös-
termiyeı mük~Jleflt!r aşağıda 
dnki h 'ikuml re riayet mec
burdurlar. 

A) &mai muı:-sseseler ••Y 
lık bt-yanııaınelerine: teslim 
edilen mamulatı; iptidı>i mad 
de tenzilat cetvelindeki po· 
zisvonhır itibarile dereceler 
Mamulatı ayni zamanda is 
tihiak ve rgisiuede tabi o!An 
sınai müess~seln beyanname 
lerind , bu muamelatı tabi 
olduklan istıhlak vngisi ııis· 
beti itib;ırile gösterir oe· 
yannı!lmelerini bu fıkı u hükmü 
ne uygun olarak tanzim etıni 

yenlerin vergilerine yüzde 2 J 
zam yapılır. 

B) 3843 sayılı kaııunun 
18 nci rnııddesin:n B ve E 
bentle~1 ınııcıbince emsal sa
tış be.it'Iİ Lİ l ·rind~rı vergiye 
tubi ıe l·nı tı bulunaolnr h .. r 
ayın SQnunda bu bt>d ... llerin 
tayinine esas t~kil edfn ma· 
mulatlarının;11~vi, miktar ve 
sa•ış beddle~ini gÖsterecei: 
şekilde müfredatlı bir cetveli 
ni: sözi.ı geçttn kanunun 31 

idare heyet: huzurunda ya· 

nci 4maddesi .:hükmüne ~öre ve tamaınıne-600- lira' 
saklamak mecburiyetinde kıymet takdif:'~dilen An~a 
oldukları fatura kopyaların· nın beşinci mantıkasın~a 265 
dan çıkar.mak suretlle tanzim pıusel N. gayri menku\üns 
ve bu cc:tveJı•, gör~ nevi itiba se-kiz sehimde iki sehmi sarraç 
rile vasati vahit tiatlaıı tespi! İsmail nammda bulunan 7 -2 
ederek bu fiatlar üzerinden 941 cuma günü s al o~danl l 
emsal satış bedellerini besap kadar direınizde açık attırma 
ederler. ile satılacak , tahmin edileni 

C)Vasati vahit fialları da t kıyıoetni y.tizd~j7,5 bulrnAdığı 
ib.tiva edec~k olan . yukwı· 1 tekdH·de ~~~ün dab~ uzti~·. 
kı fıkradakı cetvelın kayıtl \• 1 l~ra~ .ı ~ ?· 941 pa~~l".tesı 
ra mutabakatı mükellef ve t gunu ıkıncı attırması ypıla-
varsa muhasibi veya bu vazi ca~tı.r: ist~:-nler 20-1 -41 
foyi gören memuru tarafan- tanlıınden ıtab.tr~n direde açık 
d<ın inı·1.a edilerek tuhakkuk buLwıduruI.tc·ık ş.u:tııamey,e 1 

ve dairenin 94] N-5f>9.. D. mü· mür:urn zanıdııı müddetince 
saklanır ve tııl.ep ·ıu ·uu.ı Ja 
salahiyetli ınenıuı tara ibraz 

rac:aıt Harı ilan olunur. 
Ferah 

ediiir:. Bu cetvel mucibince Mademki tütünden vaz 
tespJt olunan vaSilti vahit fi. ~ Ç"!miyo'"uz () ıu ı ı~:ıılık~ ırı JJ 

atları gösteren !ıir li.ste mü· önlemeliyiz.Buııun çaresi her• 
ke.lJ.ei ve mu a,sibi tarafında,ıı gün asgarı 3-5 ilk ve son sig· 
müşt:ere.ken imzalı olarak cet 

1 
:ıralarmııa birer adet(FERAH) 

velin t~alluk ettıği ayı takib.., 1 koyarak içmektir.Her ! igarayı 
den ayı.1 .>ıı b~~inci gürıü birer (FERAH)ile içııır:k daha 
akşamına kadar filyal şuh: 

1
1 faideJi~idi~ Tüt.ünün feu.altkl.t· 

ve._.sau~ mag<.L:ulatı ve sına~ 
1 
rmı gıderır~ ferahl.Jc vcr.ir,~çr 

muessesl!ler tarafından ayrı· ı kihj v~ lt-siri itibarill'! birı: çok 
ca kendilerine imalat yaptır:· 1 <loktorlıu- tar:afmdan takdir 1 

1 . ·ı . .. f .. 
ımş o an nıuşterı erıne gon· edilmiı.;tir. 

deriliı ·~ u llamş tarzı: Sıgaranın yakı 
D) Yukarıda ll fıkr~srnda. lacak tarafıo~bir t'1.lH;{FE.RAH 

yazıh aylık C"tveli tanzim ve konur sigara yakılup içilir. 
ya sJlahıy.etli meınurlar:u ib· S. ve 1.Mu. Vekaleti kim· 
raz t--tıniyen mükelleflerin yahaıv~ rapor No. 755 
o uy içinde t":' tim} ettikleri Her Tütiirıcüclen arayınız 
muamelatın emsal satış be- Sipariş mektupıarınızı( ı.\rıkttr<t 
d ileri 384-3 svyılı kanunun posta kutusu 343 No. Ramiz 
19 ııcu mad iııdeki un5ur· lrnrey~) ydZP!ınası rica olunur 
lax rıazara..alınaraİi resm.e11 LJ /' 1-f 
takdir komisyoouııca tayin na x a, 
oh•nur bu bedel{er; üzerinden 
sınai müesses~lere tarh oluna 
cak vergilere bir kat zam ya 
pılır. Üu hal s111ai mÜ!Ssese 
ferdtn mada mükellefler ta· 
rafından vukuc1 getirildiği tak 
ılirde senelilr vergilerine ve 
bir senedeı\ az faaliyette bu 
lunanlarııı faaliyet J~vresine 
ait vergilerine cetvel tanzim 

edilmiyen her ay için yüzde 
..on zam olunur. 

Madde 3 28-V-1940 
tarihli ve 3843 Sttytlr kanu• 
nun onuncu ına<ldesirıin 7 
numaralı fıhası aşagıdalô 
ş~kılde değiştırilecektir. 

7)A - muharnk kuvvet 
kullanmıyaıı ve ışçı sa}'ISt 

müessese sahi bil~ birlikte Joou 
geçmİ)ren tabukhan ... ler 

B) muharrik kuvveti 5 
beygiri ve işçi sayısı müesse· 
Stı s.:1.hibiie l>irl kt~ o ı1u geç· 
miye ve dolap, debag.tt mad· 
dMleri üğıitme değirmeni ve 
su tulumbuınclan başka te 
sis"lı bulunmıyan ve meşin 

c;abtiyen, vakete küçük ~a
Ci!k hayvan derisirıdeu astu. 
hk silindir amehyesiıı°' tabi 
tutulmıyan ve kösele vasıfla 
rıııı haiz bulunmayan gön i
mal eden tabakh.aııder. 

Bu tabaklıanelerd.~ bun · 
lard&n bafka derilerde imal 
edildigi takdiı·de yaiııız bu 
derli ·r muamele vergisine ta 

.. 
Kadın ~Beroberi ve yıldırım 
köpek: 2 !. --1-194 I salıddıı 
ıttbareu ŞEHVET KURBANI 

Neşriyat Müdürü "' . 
" Selim ÇELENK 

C. H.P. mntbaıtsı ~NTAK:YA 

-~--- 1 •• -2796 ve 2820 SAy.:h kao.ımlar 
hükümlt:d dairesinde alıu -
nıak.ta olan ve tahakkuk tah
sil muameleri~2430 sayalı ka· 
nuo hüküml.erirte göre ic:», 
edilen verg~lerfo tarlt, tabak 

kuk ve tahsil uıuarueleleri 
3843 s<tyılı kanunun oıeriy~· " 
tinden itibare. ıu~:ıkut ka • 
nuıı hük~mleri dairesinı.Je; 
icra olunur, 

ı\ıl~ttk~ madde .,_ iş • 
bu kanunun birjnci m.adde • 
siııde yazıla sıuai müeuese• 
ler il~ ta.ba~ ncJQ..ı·iın ve 
3843 sayılı kanunla yenid~p 
miikellefi)'ele girmiş olup tu 
mez~ ur kanunun 27 nci mad 
d~sirıde yazıh şartlal'l haiı 
bulunan smai miiessc:.s~rıin 
1940 yılı vergileri <le; keyfi· 
yetin her mahalde muted 
vasıtalarla :Janım takij) eden 
günden i tib~rren bir ay için· 
de yazı iie İRteııilnaek şarli
le götürü usulde ahnır. 

Madde. 5 - Bu kanun_ 
nt'ŞJ'İ tarihinden müV:bMdir. 

Madde 6 · - Bu kauu~ 
hük'.i.rn.lerini icrayJ, Adliıe 
maliye, İktijad. Gümrük ve 

,. 

.... 


