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kuJ~ıı~~a:ra~~~da Tunusta şiddetli muharebe başı-adı ı 
--------- ~~~~i~füi Tunus toprakları 
Memurlara giyim eşyası ~~;:'.~t~~1~ müttefiklerin elinde 

tevzi ,. · ınoilizler Binga-
--------------------------
Nasıl 

olun cak? -
Talim tnamenin esaslan 

Ayakkabı ve kumaşlar Yerli mal
lar pazarları vasıtasile kupon mu
kabilinde dağıtllacak 

Ankara 21 ( Haıasi muhabiri· 
mizden ) - Umumi, molhak ve 
husasi büdcelerle belediye büdçe· 
terinden, müessese ve teşekküller. 
den aylık alanlara pnrasız verile· 
cek giyim eşya11nın teaıio ve tev. 
zli suretine dair bir talimatname 
hazırlanmıştır. Ba talimatname esas· 
laraoa göre, vilayet vrı . kazalar~a 
umuaıi movutneye Jııbıl her daıre 
kanunun neşri tarihlode bu kanun 
hükOmlorinden istifade edecek bil· 
umum memur ve müstahdemlerio 
ı11U11rmı aovadlarmı memuriyet 
larını ) • kendlltrlnden bo hususta 
alınacak blrerer beynnr.ameye müs· 
tenlden tesbit edecek vo ba ma· 
muliitı havi bıızırlayacaiı üç nüs· 
ha cedveli. münderecııh daire iimi· 
rl tarııf ındarı da tasdik edilmiş o. 
larak en büyük mülkiye amirine 
tevdi eylemektedir. 

Nahiye ve köylerdeki memur. 
lar lçlo hıızırlaoacak cedveller be· 
yannamelerle birlikte bunların bai
Jı bulundukları kaza kaymakamla. 
rına verilecektir. 

Viliyet ve kazalarda on büyük 
mülkiye amirleri tarafından ıopla· 

nan üçer nüsha cedveller beyıın· 

namelerle birlikte bu iimirler tara. 
fıodan göı ülüp tashih edildikteı:ı 
sonra vilayetlerde defterdarlıklara, 
kazalarda mal müdürlüklerine tev
di olaoacnk.tır. 

Malhak büdçeli dairelerin vi· 
liyet ve kazalardaki teşkilatında 
vazife rören memur ve müıtahdlm· 

ler için bu t~kllat tarafından ha· 
:ıırlanacak beyanname ve cedvel. 
ler yine mahallin en büyük mülki
ye imirine verilecek ve bunlar 
tıraf ından yukarıda yazılı esaslara 
eöre mahalli defterdarlıklara veya 
nıal müdürlüklerine tevdi olnna· 
caktır. 

Mullıak büdceli dairelerden is. 
teyenler bu tal;mıtname ile kabul 
edilen esnalar dahilinde tnzi işini 
doğrudan doğruya kendileri yapa-
bilirler. Gerek tevzi işinde. rerek 
bunların bedellerinin taıviye tarzı 
üzerinde Sümerbank ile doğrudan 
doiruya bir anlaşmaya da varabl. 
lirler. 

Hmusi ldıırelerle belediyeler 
'le iktisadi devlet teşeklt üllerinde 
Veya bunlara tabi müeuese ve te. 
ŞekkOllerde çalışanlara, bunların 
karılarına verilecek eşyanın temi· 
ni, alakalılara tevzii ve bedelleri· 
ııin Sümerbank'a ödenmesi mevzu· 
ları üzerinde bn talimatcııme esas· 
ları dnbilinde icabeden tedbirleri 
doğrudan doğrny almaia ve mu· 
•ıııeleleri yapmağa alakalı buaosi 
İdareler, belediyelH ve iktisadi 
de.,Iet teşekküleri mecburdurlar. 

Masrafları bu iş için \'erilecek 
tahalsattao ödenmek üzere Maliye 
Vekaletine bağlı muvakkat bir bü· 
ro kurulacak ve bu büronun me· 
• lıl ayni vekiHet taraf ıodan· tayla 

edilecektir. Biri umumi muvazene· 
ye dahil dairelerde, diğeri mülhak 
bütçeli dairelerde çalışanlara ait 
olmak üzere iki renk üzerinden 
kuponlar hazırlanacaktır. Her renk 
kupon biri ayakkabıya, biri memu· 
run kendiılne ve diğeri de karısı· 
na verilecek elbiselik kamışa ait 
olmak üzere üç nevi olacak ve bu 
cihetler koponlarıo ) ukarı tarafın · 
da gösterilecektir. Her renk ve 
her nevi kopon 1 den başlamak 
üzere müteeelsil numaraları ve Ma
liye vekiilt.tinln soğuk damgasını 
havi ve dip koçaolı olmak üzere 
tiler vastasile isimleri cedvelde ya
zılı memurlara dağıtılacaktır. 

Ayakkabılar ve elbiselik kn° 
maşlar Silmerbaok müesseseleri ve 
ya bu bankanın temin edeceği yer. 
li müesseseler mamulatından ola 
caktır. Ayakkabılar, elbiselik ku· 
maşlar istihkak sahiplerine Sümer· 
banka bağlı Yerli mallar pazarları 
vaııtasile kuponlar mukabilinde tev. 
zl edilecektir. 

Gerek ayakkabılar, Gerek el· 
biııellk kumaşlar için muayyen nü· 
muneler tesbit ediJerek bu nümu
neler gerek kalite ve renk, gerek 
bedel bnkımından bütün tevziat müd
deti için sabit kalaca~hr. 

Tevziatın bütün memleket da
hilinde ayni zamanda yapılmasına 
müeueselerin iııtibsal kapasitesi 
müsait bulunmadığından bu tevziat 
Yerli Mollar Pazarları tarafından 
mıntılı:a mıntıka yapılacaktır. 

Kupon tevziatının hitamını mü· 
teııklp ne zamon ayakkabı ve ku
maş tevziatına başlanaca;ı, mıntı· 

katarın coirafi ve lktiıadi vaziyet 
lerile eşyanın sevk imkanları ve 
mahalli ihtiyaçlar nazarı dikkate 
alınarak hük.Ometçe teıbit oluca· 
calı:tır. 

Yerli Mallar pazarları bulunan 
yerlerde her iıtihkalı: uhlbi, bizzat 
buralara müracaat ederek ellerin· 
deki kuponlar mukabilinde tevzi. 
atına başlanılan tşyadan alacaktır. 

Yerli Mallar pazarı bulunma
yan yerlerde her daire kendi me· 

• morları için en büyük mülkiye imi· 
rlnln rey ve muvafakatinin inzıma. 
mile memurlar arasından birici mu. 
temel tayin ederek bütün memur· 
larıoın istihkaklarını, kuponlarını 
kendilerinden almak ıuretile, bu 
memur marlfetile bailı bulondoio 
mahal yerli mallar pazarından al. 
dırmağa mecburdur. 

Mümkün olan yerlerde bir kaç 
daire veya bütün daireler için 
fazla barcirah verilmesine mahal 
bırakılmamak üzere Vali veya kay· 
makamlarca yalnız bir mutemet 
tayini lizımdır. 

'r erli mtllar pazarları yalnız 
keodı mıntıkaları dahilindeki me· 
mor ve müstahdemlere ena tevzi 
edecek ve ibraz edilecek kupon. 
!ardan mükerrer olanlar veya tak. 
lltler varsa bunların meydana çık-
masına yardım etmiş olacak ve 
bu kabil hidiselerdeu alikadır 
mal aaııdı~ına derhal maldmat vere· 
v•ktir. 

Petenin 
siyaseti 

A t .. :ı .. ft~H A ı~--.-.. 

Iarın istilasından 
kurtarmış 

Lavel v• Darlan radyo· 
da nutuk söylediler 

Ankara 21 (R. G.) - Amiral 
Darlan Cezayir radyosunda bir de 
meçte bıılunarak demişllr ki: 

«- Mareıal Peten daima Fraa· 
unın miişııbha1 . timsalidir. Fakat 
Almanların Fran11z aruiwini istili 
Jarıodan sonra Mareşal hareket 
ıerbestiılnl kaybetmiştir. Mareşalin 
takip ettlii ılyuet yerine siyasetti. 

Bu siyaset takip edilmeeeydi Al 
manlar çoktan Afrikayı alırlardı. 
O zaman hürriyetimize kavuşabil
mek için müttefiklerin bize yar· 
damları rüç olacaktı. 

İyi biliyorum ki, Mareşal Pe 
ten, Amerikalılara karşı duyduium 
Hmpatide iftirak etmektedir. 

Alman tazyiki altında Mareşal 
salihiyetlerlnl Lavala devretmiştir. 
Biz Lavala deiil, Mareşala sadakat 
yemini ettik.» 

Laval da Vişi radyosunda bir 
nutuk söylemiş, impıratorlukıuz 
bir Fran1anın yaşamıyacaiını anlat· 
mış ve demiştir ki: 

« - Ben bu harbi istemedim, 
Ben hiç bir zaman harbi iltemeOJ. 
Bu harp lüzumsuzdu. Daha ilin 

edilmeden kaybedilmişti. Ben Al. 
manya ile aolaşma taraftarıydım. 
1937 de ltal)a ile bir aolaıma yap. 
mııtım. 

Almanya ile anlaşma münase. 
betlerini Fıan1anın menfaati lçlo 
ve müıtakbel ıulb için arıyorum. 

.\lmanya ile anlaşma, Avrupada 
ınlbun rarantt.idlr.» 

Yer sarsıntllar1 
An kara 21 ( a.a ) - Aldıiı· 

mız malOmata rôre, bueün saat 
17,3 ile 17,13 arasında Ankara, 
K111tamoni1 Sivııs, Kalecik, Merzi
fon, Samıun1 Çırıamba, Kırfehir, 
Çorum, Sinop, Tosya ve Kayseri. 
de zarar11z. yer depremleri ol· 
muıtar, 

ziyi işgal ettiler 
. 

ve ingiliz 
Amerikan 

uçakları 
Tunusta hava üstün
lüğünü sağlamak için 
'Alman hava kuvvet-
lerile çarpışıyorlar 

YunansularındO. hedefimeçhul 
bir Mihver hazırlığı 

,. • _,. .1 ' ,... 

radyosu şanları bildirmiştir: 

Müttefik zırhlı birlikleri Tu. 
nas hududun o kitle halinde reçlyor. 
Müttefık paraşütçüleri de düşmanla 
tema1a relmeden doğu istikame· 
tinde ilerliyorlar. 

Nevyork 21 (a.a) - Gelen ha· 
berlere röre, Tunus muharebesi 
şiddetlenmiştir. logiliz ve Ameri· 
kan uçakları bava ürıtünlüğüoü llf· 
lımık için Almın hava kuvvetle. 
rile çırpıııyorlar. 

Londrı 2l (a.a) - Müttefik 
kuvvetler 40 kilometre cenup do· 
iuıunda Mihverle temastadır. BI· 

zerte ile Ton111 arasındaki k111m 
mllstesna, büUln Tanus toprakları 
şimdi müttefikler elindedir. 

Londra 21 (a.a} - Vişi rad· 
yoso şunları bildirmiştir. 

lcgiliz - Amerikan kuvvetle. 
ri Biıerteye giden kıyı yol üzeric. 
de, adı henüz bildirilmeye bir yer· 

de Mihver kuvvetlerile temasa 
gelmişlerdir. 

Almaolar Tunuıuo şimal doiıı· 
1nndaltl müdafaa hattını işgal et
mlşlerdlr. 

Londra 21 (a. a.) - Cezayir 
radyoıunao blldirdiiine röre, ıon 
24 saat içinde Trabluıun 1600 ki

lometre cenubundakl Çat röhi ya. 
kınında pek çok sayıda malzemeye 

malik önemli kuvvetler harekitta 
bulunmuştur. Bu ordunun Alege 

.. . ,.,. • • , •• 1 --- -·-·---

kesmeğe çahştığ'ı sanılıyor. 

Londra 21 (a. a.) - Fas rad· 
yoso, tanklar da dahil olduiu bal· 

de, hava yolile gönderilen Alman 
takviyelerinin Blzerteyo indiğini 
bildirmiştir. 

Kahire 21 (a. a) - Binrazi 
dün ubah kıtalarımız tarafından 

işral edilmi~tir. Seklzlocl ordunun 
ileri unsurları Eredabya clvarıoda 

dü~aıanla temae halindedir. Dünkü 
feuı bava Sirenaik üzerinde bava 
faaliyetine mıol olmuştur. 

Dün Tunus kıyı11 açıklarında 
2000 tonluk bir remi bombalan. 
mıı, bu reminin ortaıına bir İH· 

bot kaydedllmiı ve gemi yanar bir 

halde bırakılmııtır. Bu vapura soa · 

radan torpil uçakları hücum etmiş 
ve yanarken terkedilmlıtir. 

Başka bir büyilk vapur Bon 
burna açıklarında hücuma uğramıı . 
ve top ateşine tutulmuştur. Ayni 
bölrede 2 (Yun kere 88) düşürlil· 

müştür. Uçaklarımızdan biriıi üı 
silne dönmemiştir. 

Ankara 21 (R. G.) -Slrenay. 
ka eyaletinin en büyük şehri Bin· 
razi dün tabah işral edilmlıtir. 

Kahire tebliğine röre, eekizincl 
ordunun ileri unıurlıırı Aradabya 

çevresinde muharebelere devam 
etmektedir. Sirte körfezinin en 

içerisinde bulanan El • Ageylaya 

1:4\ lrHnm•trA mAufıwA lı:11dar vale. 
(aşılmıştır. 

Çat ıömürgulnden şimale doj' 

ra uzanmakta olan mllttefik kuv· 

vetlerlnln 10000 kişiden çok fazla 

oldoiu, malzeme bakımından da 
çok nttnn bulandnğa haber veri· 
liyor. 

Dolaıan ıayialıra röre, Yunan 
ıuluında bulunan bntnn Alman, 

ltalyan ve Yunan remilerioe meç. 

bul biç bir 11mte hareket etme• 

melerl için emir verilmlı, ltalyıo 
donanmasının bilyilk bir kısmı Yu· 

nan solarıoa kaydırılmııtır. Bu ha· 
zırlıldarın Rommel ordusanuo da. 
rumlle llriıl olma11 muhtemeldir. 

Almanların Mısıra ve Slrenay· 

ka topraklarına havadan ve deniz 

den bir harekete teşebbils etme• 

teri de ıkla relebilir. Sonunla bo· 
raber, bu uzak bir ihtimaldir. 

Ankara 21 ( R G ) - Tonaı 
Cezayir hududuna ıürülmüş zalf 

Mihver kuvvetleri reriye atılmıı· 

tır. Bir müttefiL. kolu Tunus şeb. 

rinln cennbuodalı:i Hammanes ıeb. 

rlne rirmei• muvaffak olmuştur. 

Diier taraft ıın, müttefik kuv
vetlerle aaıl Mihver kuvvetleri To· 
ouıta temasa feçmlı bulunmakta. 

dırlar, Mihverci!er yeniden Bizer

teye ve Tanuıa asker, tank çıkar· 

BugUnkU M•çlar 

maia muvaffak olmuşlardır. 

-------------------------------------------------------------------------
Bölge Lik Maçlarına buriln 

devam edilecek, Adana Gençlik 
kulübü ile Dominporı Milli Men· 
ıucat ile Malatya Mensucat l'enç· 
Jik kulüpleri fudbol takımları kar· 
ıılaşacalctır. 

lsp•nr• ve Portekiz 
teminatı memnunlyetle 

kabul ettller 
Ankara 21 ( R.G. ) - lnril· 

tere ve Amerika tarafından lıpan· 
ya ve Porteklze verilen teminat 
mektopl rıoa gönderilen cevaplar 
Londraya gelmiştir. lıpaoya bu te. 
minatı minnettarlıkla, Pertekiz de 
memnuniyetle kabul ettiklerini bil· 
dirmitlerdlr. 

1 Çank1rı A§1r cezası d• 
itirazı reddetti 

Çankırı 21 (a. a .) - Çankırı 
Aiır Ceza mahkeme1I borllolı:n 
toplınt111oda, Almanyanın Ankara 
Bilyilk Elçisi Fon Papene ıoikaat 
tertip ettikleri için mahkOm edilen 
Pavlof, Kornilof ve Süleymınıo An· 
kara Ağır Ceu mabkemeıi heyeti 
hakkında vaki reddi hakim tılep· 
lerini tetkik etmiştir. Bu tetkik 
ıonauda Pavlof, Koroilof ve Sü· 
leymanın itirazları rey blrliiile 
reddedilmiştir. 

Parti müfettifliği 
Seyhan ve lçel bölgeleri C. 

H.P. milfettişi Bursı mebusu B. 
Tafot Simer dilnkü ekıpreılı şıh 
rlmize relmlrtir. 

l Sıhh•t tOrası Ç•htft1•· 
l•rını bitirdi 

Ankara 21 (ı.a ) - 19 Son 
teırlodeoberl toplantılar yapan 
ııhbat şQra11 bugün çılıımalarına 
son vermiştir. 

Yükeok sıhhat şOrası bu top. 
lantılarda adli ve idari meselori 
tetkik ettikten soora, memleketin 
umumt sağlık ve bllha11a bulaşıcı 
hastalıklar durumunu rözden a-e
çirmiş ve son zamanlarda Mardin 
Urfa ve Siird mıntakalarında zu: 
bur eden çiçek haetalıklarına kar
şı alınan mncadole tedbirleri dışın· 
da olarak memleketin diğer ının· 
takalarıoda yapılan aşı tatbikatı 
işinin daha ziyade renlşlettirilme· 
nin muvafık olacafı motaleaslyle 
umoo;ıi satl~k d~rumaoun memnu. 
nlyetı mucıp bır o•ldldı oldufq 
nıtlc11lnı varllmııtır. 
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LSARA Y Ve TAN Sinemalar1nda 1 ASRi !i~!~ada 

AZAR ~UHASARASI =DOLUMA KARI ARIYORUM= 
clNAYETMEKTEal Namus Borcu ilaveten 

Telgraf Memuru allnacak 

o. o. Yollan Umum MUdUrlUQUnden ı 
1 - Tetkilit l'arlarıodaki tel evlerinde bilfiil muhabere meearla 

pi tt&nlmak üzere müıabaka ile (40) te'rrafçı ahnacaktır. 
- Mtiaabakada kazananlardan Orta ok.al mezanlaraoa 60 ilk obl 

la a 49 lira Ocret verilecektir. 
- S Blrioc'kioan 1942 ıün6 Hat 14 de Haydarpaıa, Ankara, 

air, KayHrl. Malatya, Adana, Afyon, lzmir, Sirkeci ve Erzaram 
e merkezlerinde yapılacaktır. Müracaatlar bu iıletmeler ve atelye 

6rl8ill lstaıyon şeflilderioce kabul olunur. 
4 Mlbabakaya İ;Jtirik ıartlara ıanlardır: 
1 - Tlrk oJmak 
2 - Ecnebi bır kimıe ile evli olmamak 
3 - 18 yaıını bitirmit ve 30 yaıını ıeçmemiı olmak (30 yaı) dahil 
4 - Askerlijini yapmıı olmak. 
5 - lıtetme merkezlerinde yapılacak telrraf mababere memarlata 

ında mawaffak olmak. 
6 - lclare doktorlara taraf ıadan yapılacak muayenede s,hhi da· 

ra Demlryol iılerinde vaıife rö·meğe elverlıll hafaamak. 
S - Mllracaat istidalarına bıjlaoacak vesikalar taalarcbr. 
NGfos cOzdaoı veya tastildi sureti, diploma veya tucllknaae. A.

Uk vesika11 ve askerlik yoklamaları, polisten taıdiklf iyi bay Uj1dı, 
k 11111 kliıdı, evli lıe evlenme cilzdam, 6 adet V81ikahk foto;raf 
letidalar ea sen 3 Birincikinaa 1942 l'ilnll nat 12 ye kadar ka· 

oluar. 2743 19-22-25-28-1 

Seyhan Sıhhat ve İçtimai Mua
enet Müdürlüğünden: 
Refık Saydam Merkez Hıfzıuıbha müeueıeai Çiçek Aşı• 
ilatiyacı için kapalı zuf usulile (160) Dana alanacakbr. Be· 
riain muhammen bedeli (100) tutan (16000) lira olup Ek.

e kapah zarfla 24.11.~42 salı günll saat 15 de Sıhhat 
tlrlliüade yapdacaktar. İsteklilerin mezkur günde (1200) 
olan yüzde 7.S teminat parasını maliye vezneıine yatır
olclukları halde 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 lncü mad

llAllH'lllte göre teklif mektuplannı komİlyona vermeleri ve prt 
muini ıörmek isteyenlerin de Sıhhat Mtıdürlüiüne müra· 

tat etmeleri. 
2712 12-15-19-22 

D. De Ye Adana 6e ncı işletme 
Ae t.. Komısyon Keısııgınaen :. 
Mvhımmen bedeli (8360) lira olan (220) ton siinmemış 
ç 23/ 11 942 pazartesi gllnü saat 17 de kapalı zarfla mu• 
~a edilecektir. . . . . 
Bu işe girmek ıateyenlerın (627) ,liralık muva~~t temmat 

çalarile birlikte Ticaret odası ve11kaıı, kanuna ıklm~tgah 
eıikuı, nüfaı tezkereleri ve (2490) sayıb kanunun tanf et

gibi teklif mektuplarile eksiltme saatından bir saat ev· 
komisyon reiılitine mlracaatları lazımdır. • . 

Kireçler Adana, Merain, askenderon ve Oımamye ııtu-
8larında veya aralarındaki istasyonlardan birinde vagon i-· 

cı.de teılim edilecektir. 
Şartnameler komisyona müracaatla bedtlaiz olarak teda-

kedilebilir. 2691 ~ - 10· 17-22 

D. D. Adana 6encı işletme Art-
brma. Eksiltme Komisyon 

Reisliğinden : . 
ıletmemiaio ihtiyacı için apj'ıda yazalı aalzeıae bizatanndakı fÜD 

1Utlarda ihale edilmek üzere kapalı zar'la e~sll~m~ye kooalmutt.ar. 
Taliplerin Tıcaret odası veıika11, nOfas teskaruı, ıkamatklh vuıka~ı, 

t'e teminat akçalarile birlikte ihale aaatıadan bir aaat eyveli· 
e kadar kombyona müracaatlara, aartname paraıız olarak 
dana ifletme mtldlrlllltlnden tedarik olunabilir. 
t- Hacı km ocaklanndan 2000 m3 taı ihzan, muham· 

n bedeli 6000 lira, teminat akçaıı 450 lira, ihale gün& 
1 t/942 pazartesi saat 16 da, . 
2-Erzin ocaklarından 3000 m3 taı ibrazı muhammen bedeb 

ı ıOO lira, reminat akçası 832.SO lira ihale günü 24/11942 
ı ... t 16 da, · 1 
3- Şartnameler, Adanada ıletme Mlldürltlğündea, Merıin 
ıefliğinden parpıız olarak tedarik olunabilir. 

2692 7-11-18-22 

Orman Çevirge 1J1Üdürlüğünden: 
Beher Keatah O/O 7,5 

C1081 Kentah Muhammen bedeli Te•inab Macldeti 
L~ra Kf. Lira K,. Ay 

Karaıık odun 47 12 43 ıs rDD 
Seyhan "iliyetioio Adaoa merkez kazası dahllhacle huatları prtaa. 
• yaz.b Saraçam ormanıadao 47 kental karııık odaa ıs sla aarhada 
ı .. l ve ormandan ihraç edilmek ıartile 16.12.942 tarihlacle.ı ltiMnn 

,ao mllcldetle açık artbrmaya konalmaıtar. 
Artlıma 1.12.942 salı rlloil saat ıs de Adaaa orman çe•lrre •I· 

~ltl*il lilauıada Japdacaktar. 
avakkat t .. inat lira 43 karaıtat. 

Karrıık oduun beher keatah mabamaen bedeli 12 kuraıtar. 
Şarta•••• •aka.ele•••• proieleri or•aa amam .. üdO!llj'llad• Ada. 

or..uçıvirr• aldGrlBt6Dde ve Adına kez orman bölr• ı•flltlade 

°Ckkat t•mlnıt aakbaılau ı.12.942 tab ıa.a ... t ıs den e'lvel 
oa rellUfiae vırilm•i ltııadar. 

Ulerla t'cıtet oduı vnlkal,rile birlikte belli ecillaa ıila ve N· 

• ... utları illa oluaar. (Ba vuika k6JIGlerdtn iıten•tz) 
2731 18--22-25-29 

Belediye Reisliğinden: 
Varlık Vergisi hakkında 11-11- 942 Tarih 
ve 4305 No. ıu Kanun; 
1 - Verginin mevzuu : 
Madde 1 - Servet vo kaza aç sahiplerinin servetleri ve f evkalide 

kazançlara iizerlnde alınmak ve bir defara mahıa1 ol'Dak üzere varbk 
verriıi adı ile bir mükellefiyet teıiı edilıalıtir. 

Madde 2 - Varlık verrisi aıaiıda yaaıh zümrelere dahil olaa 'ha· 
kiki ve hilkmt phıalardaa alınır. 

A ) 2395 ve 2728 sayalı kuanlara ek ve tadilleri mucibince mll· 
kellef balanaalar, 

B ) Bilyilk çiftçiler· BllyOk çiftçiden maksat ifiain idareliae ve 
vliıatine halel retlrmeksiain ve mekelleflyeti ifa edebilecekleri bu ka
nanda yazıla koalsyonlarca tesbit edilenlerdir. 

C ) Ubdeleriade balaaaa biaalana ve bf11eli IH hİlledarlaunın his· 
Hleriae dilfeD bir yalbk fayriufi İradıa yekOaa 2500 liradaa H arsa· 
lanam verriıl de makanet lu1metleri 5000 liradan J•kvı balanan ve 
ba m'ktarlann teoziliedea sonra miltebaki irad ve kıymetlwle ba verfi· 
yi Hrebileceii komiayonlarca karıılafbrlaalar. 

D ) 1939" Ma•indenberl 2395 veya 2728 1&J1b kananlar m•cibiace 
v•fiye Ubl bir it H teıebbBıle •ir•thiı halde ba kaaaaaa aetrl la· 
ribindeo lflai terk, devir veya tufiye et•it bal•aaolar. 

E ) Mulekleri tacir, koaaisyonca, tellal Hya ıiıaıar olmıdıtı halde 
1939 MDeıiadeaberi velev bir defaya mllnha11r olu bUe ticaft m•ame· 
lelere tavuıat ederek komiıyon veya tavaHat makabill olarak ber aam 
ile olaraa olıan para veya ayniyat almlf olanlar. 

Madde 3 - lcinci maddede yazıla mGk.Uefiyet zlmrelerindea iki 
Hya daha aiyaduioe dahil olanlar ba zllmrelerin her birinde ayr. ayrı 
mlkellefe ıatalarlar. Umami m&lhık ve baıaıt bGtçelerle b.lecllye bit· 
çelerindeo •• 3659 oaaaralı kanıma tabi m8UM1elerdeo tabtlsat ..... 
ve llcret alanlara kadroya alıt.aiden JeY•iJ• ile lıtlbdam eclUeal• 
Jahm ba ... , tabtfaat, Gcnt ve yevaiyelerladen dolayı lkiaci madde· 
ala A hkrUIDdakl mlkellefiyete tabi d•tildira.. 

Madde 4 - 1837 aayıh bina vergiıi kaaaaaau 3 &acil, 1833 aa1ıh 
arezi ••riti kaaanaaaa 2 inci madd•inde saJıh bina H ana sabfpleri 
ikiocl maddeaia C fıkra11nda yudı mükellefiyetten muaf tutular. 

Madde 5 - V erri h .. klnndaki ve hilkmi pbıu DUllarıoda tarh 
olaaar. Etamh ve eaamıız ıirketlerde biueye bakılmaklazın ıirketlerln 
meakel ve rayri menkul varhiaaıa tımamı &zerinden ahnar. 

2 - Y•r,lnln mlldarı 
Madde 6 - inci meddede yazılı komlayonlar ikiaci maddede yazılı 

mükellefiyetlerin mükellefiyet derecelerini her mlk.U.ı namma 1941 11hnda 
ve ticıretiain terk devir veya talfiye etmif otanlar için terk devir veya 
tuflyeye tekaddüıa eden IOa yılda tarh edilmlf veya tabakkak ettlrilalt 
Verfi miktarmı çlftçllerde aıükeUefin zirai wMIBtiai .,. •nn J r imi~ 
hanlarla makan•t olmaksızın •lneceklyt kanaata röre takdir •• tubit 
ederler. Ancak 2395 111yılı kanaaan 11 ıoci maddeıi h6kmü dairuinde 
kazanç beyannamelerine bllaaço raptetmek mecbarlyetiade balanao aoo
oi• komaadit limited ve ser .. yesi Barine kuaaç daiıtao kooperatif 
flrketlerln •er,U.ri ı941 takvim 1dma veya ticari 11h•a ve tlcaretha· 
aelerlo terk devir .,. taıfiye et•lt olanlar da terk devir H taıfİJ• et· 
•it olanlar da terk devir H tufiyep takaddlla ed• eoa •••J• alt 
ıafi kuancınaa 0/0 50 siadea qatı ve aaoalm flrketlerde 'le 70 tlDdea 
yakara olamaz. ikinci aaddeaia 8. fıkra1ında yazıla çiftçilerin mlk.Uefl. 
yelleri de varlıklannın '" 5 ıiai reçemez. 

3 Verginin t•rhı: 
Madde r - lkiaci maddede yazıla servet ve kazaoç sablpleriola 

•Dkelleflyet derecelerini tubit etmek üzere her vllty•t ve kan merke 
zinde mahallin ea bOyOk m6lldye memaraoaa relsliii altmda en b8y6k 
mlllkiye memaranan reitliil altaada ea bOyllk mal memuraadan ve Ti
caret odalara ile beledi1elerce kendi azalara arasından atçilecek ilıdter 
azadan milteıekkU bir ve icabına l'ÖH mnteaddit koaisyon karalar. Ti 
caret od.11 balunmayan yerlerde ba odanın ıeçeceif azalar yeriae be
lediyelerce barlcteo ticaret .,. airaattan anla1ınlar ara11n•ao iki aza 
ıeçilir. Ea bBy.l'k mGlkiye ve mali1e meaarlan b• komi91oolarda bizzat 
balanaakla mlk.Ueftlrler. Ancak blrdea fazla komlayon kanlan yer· 
lerde teaslp edecekleri memurlara tewkll edebllirler ve k•dilerl de ica· 
bıaa r6t• iıtedlkleri komisyonlarda balanabilirler. Ko.ııJOBlum bl1Uk 
çiftçileri t•blt için yapaca;ı toplanhlarda ticaret oda" ,erine ziraat 
odalannca kendi azalara ua11nda ve balaamayaa yerlerde bel•liyel•ce 
hariçten ve ziraattan anla1.alar ara11nda seçilecek ilı.i aza komisyona 
ittlrak eder. Komlıyoa tarafları eberiyetle verilir. Reyler de muavat 
ballade reisin balHd•ia taraf tercih edilir. 

Madde 8 - Koa1oalar ıirketl•rln mlkeUefiyetleri t .. blt ettiii 
ıaradı ıerlklerla de ıer•etleri dereceeiala ve f•vkallde kuançlarmı arq 
tırarak banlann da milkellefi1etlerioi takdir ve tubit ederler. 

Madde 9-Komisyonlar muhtelif intaç ile mllkelleftlrler. Bu mlddet 
zarhoda itini bitir•eyen koaailyonlana memar olaıyan aza11 deiiftirllerek 
yerlerine son mebaı intihabında mllnteblbiaanl olaDlar ara11ndan 

belediye relalerince seçilecek dörder ıat ahnmak ıuretile komiıyoalann 
uuı tama•lanar. 

Madde 10 - M&kelleflerin t11bitt araıında komiıyanlarca aaatal· 
mq olaalarm Uhalerl komiaboalana daiıtılmuından itibaren • ..c•ç iki 
aJ içinde varidat dalreılace t•bit olanarak 7 inci madde hlkal dair .. 
sinde yealdea tttkil edilecek koaityonlara bildirilir. Komiıyoalar ua•l 
ıs rla lçlade ba mllkelleflerla ve'fi mlktaraaı kvarlqtınut• mecbar· 
darlar. 

Dllrt verginin teblll ve tehelll ı 
Madde 11 - Koai11on kararlara ıehir ve kazalarda warldat daire

leria1a kapalaraaa ve köyleıde münaıip aahaUere listeler y•plfbnlmak 
Hretile Ula ve tebUt obmar. 
Llat.aerla 111ldıtı 10adellk ıuete çıkan yerlerde ruetelerle ıGadelik raze
te çı~.J•n ••hallerde belediye tellalları marifetiyle halka aynca haber 
v.-ilir. Komisyon kararları aibai ve kat'ı mahiyette olap bunlara kartı 
idari ve adli kaza mercilerinde danaçılamaL Ancak b~ mGkellef aa· 
ama aynı mllkellefiyet men11aadao dolayı mOkerrer werl'f tarh edilmit 
oldap takdirde bulardao ea yluek olanı ipka edilerek dlferleri tar. 
hlyata yapan kouyonlann vasile rörd&IO mahallerin ea bllylk mal -••n tarafıadaa m6kelle0.rla •Oracaata &zerine eiUalr. 

Madde 12 - MOk.Uefter veraiJeriol talik tariblaclea itibaren ı5 
f1a lfled• .. ı taadıj1oa yabr••ia aecbardarlar. 15 rGnlülı. allddetia 
reçaellal bekl .. •ktea mıhallin - blyllk mal mem•ra ..... rördur. 
ailk.U.fltrln .. k.ı ve ra,rimenhl malları ile alacak halk ve •en a 
atlerlaln Uati1ateo bacaiae karar verebilir. l5 rllolllk mOddet iflade 1a· 
taniaayu werslleria taheill emHI kanunaaa tevfıkaa tab.W..e te..-11 
edi&.ekle beraber ••rl'i miktanaa mlddeti dolmwadaa ltibana blrlacl 
hafta ı• ylzde t " ikinci hafta için J.&ıd• 2 za• ...,, 

Talik tarllalaclea itlbarea bir ay zar anda borçlanaı &clemeycn mi· 
k.Uefter bortlaraaı ta•••• &deylae•J• kadar memleketin her baarl 
bir 1•rlacle bedeni kabWyetlerlae ıöre ukert ma\ıiyeti haiz olmayaa 
11m•I hla•ıtlerde ve71 beledl7e blametlerlade pbıtarıbrlar. Ancık 

Satılık ev 
Adananm Suıyakap mahallniade eaki ukerUk deposa kll'fmda 

peobe boyalı 198 aamaralı yakanda iki oda bir saloa qaflda bir oda 
ve bir matbak ve bir ho&. havi sola H elektrikli bir bab laue .cele 
sabhktar. Almak H rör•ek iate1nler Adana Kı\'la1 civanacla 22/55 

say.la i11arda yazıhanesine •lrıcut edt bilirler. 2753 22-24-25-26-27 

11~!!!rk~~!~!~!f ~11Lr~!8JlR~~!'!-.-
gllnü uat 17 ,SO da yapılmak tlzere seri b1rakalm11t1r Saym 
üyemizin ayni gllnde parti binuıncla toplanmalarını rica ede· 
rim. 5751 

Satılık mağza 
Tanuıkapa11nda 7 nama· 

ralı Yuaf Saminia mataza-
11nda bulunan gözıük, saat 
oyuncak buna benzer binbir 
çetit antikalarla Huirana ka
dar icarı dahil olmak üzere 
b6ttln demir bat 9fyuile top 
taD satıp çıkanlmııtar. istek· 
illerin Fuat eczaneline mlra
caatları. 2746 20-21-22 

Satılık gazete 
ilci Jllz kilo kadar utılık 

.ki gazete vardır. Almak İl· 
teyenlerin Yeni Adana mat· 
ba111na miiracaatları 

1 - 2 
Zayi 

Söke DGfa mOdlrllliilndeo al· 
mıı olda;am re uu kaydı Mani 
racla körhane maballeıi 37 nola ha 
sada bahaoaa nllfu chdaaımı zayi 

T.C. ziraat bankası 
Adana tubeslnden 

Baakaaıı için (SO) lira aylakla 
ve milaabaka ile lilaama kadar ik· 
ruat mutemedi aliaacakbr. imtihan 
27. 1 l 942 tarihi•d• saat dott.zda 
icra edlltceklir, Oıta ••ktep me
aana olapta ukerlliini vap•lf ve
J• ~ka Moe ..... Ierde tablildar· 
bk....,._de~olaalanave
aikalarlle blrUkte -Banka•ıza mlra
caatlar· ve imtihan rilnD •••yJen 
saatte Bankada ba11r balanaalan 
illa olanar. 

2742 19-22 

ZAYi 
Malatya FabrikumaNtmak ll· 

••e döktlillm 1670 kilo klltlü 
tartı kijıdı•ı •aJIP ettijülden 
yenialni alacaflllı ilin ederill. 

lbr.W. Erden 

ettia yeni .. alacatıaclaa HkilİDia 
hlk•B olmadıj1nı Ula ederi& 

Febia kızı 322 dopmla Oıfet 
Babalar 1451 

lltilac8 maddeala IOn fıllruında yazıla olanlardan ikinci maddedeki mü. 
Jııall.a..t. t,.IJ a...a.aaala..a-- l.....& •• 1.- -• .. Uı L- ----- •• • 
ber bular çabfma mlkellefiJ•tin• tabi tatat.a1abWr&... 

Ba fıkra hükmOae röre çahftanlanlera •erilecek lcretla ywı borç· 
laraaa mahıap olanar. Çallfma mecbarlyetlnin tatbik taraı bllkGaetçe 
bazarluacak bir talimatname Ue taJin oluar. Birinci fıkrada JUW on 
bet ılal&k alddet ltiad• verl'llerial wermerea •Okellefler aynı mil•· 
det urfmda •errllerl •İktermca hızla• bono ve tahvillb veya bulca 
t•aioat aektaba tevdi ettikleri talı.tirde ba aük.Uefler hıkkmda taWi 
... .ı kaauuaua ve çalııma mecbarl1etiain tatbiki bir ay •üddetle 
..... blrıkalablllr. 

Madde 13 - Kollektif " Koeaedlt ....._..._. ald verrllerin icaba 
halinde ortak.lana ve ko.aadltlerla pbl .......... latifad..ı buuan
da da tahlili emval kaaananaa hlklmlerl tatbik oa.. .. k&a beraber or-
tak ve komaaditlere çalışma mecbarlJ•tİD• et. tabi tat.ı.btlirler. Ve 12 
iacl madduia 2 inci fıkra11 hilkati banlar baakkıada da tatbik olaaar. 
Ba madde il• ı2 inci maddede yuda karar ve aaameleler kat'i olap 
b.alara kartı idari ve adli kaza mercileriad• dan açılaau. 

5 - T .. iaat: · 
Macide 14 - Varbk v.,,.ı ile mfik.U•f tatalaolann lka•etslhla· 

nnda ıerek k_.u.tae ve l'..0 karı ve kocalanaa •ey• kenclil.Ue 
blrHkt• otaraa -ı .,. fana ile kardeelerlae ald dlkkln, aatua, depo 
aabar, fabrika ve imallthanelerde veya baalara benaer yerlenle balanao 
bitin 1MDkal mada~la ~pada, werılde baolardaa ~9!banrl biri namına ka11tlı 
olan ıayrlmeuül mallar bu kanun mucıbınce alınacak verıi 
ye zamlann kati teminata billmıünde olup bu mallann atıl· 
muında da tahlili emval lwaunanun blkümleri tatbik olu
nur. Verıinla teminatını tefkil eclen bu malıann mlkellefin 
keadiaine veya kara ve kocuına aid olanlar hariç olmak ~ 
re diler mallar üzerine komİlyonlarca verginin takdir ve teı 
biti tarihinden itibuen bir aeae zarfında ayrıca haciz koa• 
madıtı takdirde bu mallar üzerindeki teminat hllkml aona 
erer. Mükelleflerin zilliyetliti aktiade veya yakanda yazalı 
mahallerde bulunan menk61 mallara mütaWk aatıı temlik ye 
rehin iddialara muteber aayalmaz. Ve bu nevi mallar baklan
da dermeyan olunacak istihkak iddialara dinlenemez. Bu ka· 
nun aeırinden mukaddem bqlam11 olan ve bir illma veya 
büküm ve kuvvetinde noterlikce tanzim eclilaıif mukaddem 
tarihli rumi bir aenede miiatenid olmayan yapalmıı bulunu 
takip neticeainde icra dairesince konulmut olan ibtiyab ve 
icnl hacizler ba teminat hükmüne halel vermez. Bu hacİll• 
ler ancak versi alınacajanlD tabailinden aoara bakiye kalchtt 
takdirde bu kuım hakkında infaz olunur. Gayrimenklllerin 
aatqında bunluıa varlık vergisi mükellefiyeti ile ilqitl olma 
dıtı allkah varidat dairuınce tudik edilmedikee tapu daire
leri tacil yapamaz yapılan teaciller hükümaüz aayılar. 
MUruru .. m•n ı 

Madde: 15-·9 veye onuncu madctelerde yuılı müddet 
ve prtlar içinde tarih eclilmeyeD verlJler bu müddetler geç• 
tikten aoara yeaidea tarla ve tahlil edilemez. Bu unun mu• 
cibince tahakkuk ettirilmlt . olan Yergileri 1943 mali yıluadaa 
ibbarea bet ,.ı 10ara tabail olunamaz. Verıinın tabaili içia 
yapılacak lutr aen takip muameleleri maruru zamanı keser 

._.,., m•ddelerl ı 
lladde 16- Bu lwauaunnetri tarihinden mutelterdir. 
Madde 17- Ba kanun hükümlerini yürütmeyen icra ve• 

killeri heyeti memurclur. 2752 

Rlfat YAVl.ROCIJJ l.t11u MIW ı CAViT ORAL l 
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