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ROMEL ORDUSUNA iKi TARAFLI T AZYiK 
Varlık vergisi 

Vedad Güçlü 

B 
ir kaç gün evvel Sııracoğlu 

hükumeti tarafından Büyük 
Millet Meclisine teklif edile· 

r ek Meclisçe der hal Müzakere ve 
kabul edilen Varlık vergisi günün 
meıelesi olmakta rlevam ediyor. 

Bir kısım vatandaşla.ıa yeni 
bir vergi mükellefiyeti tahmil eden 
Kanunun ne maksatla hazırlandı· 
ğını Başvekil Millet kürsüsünden 
açık bir lisanla izah etti Kısacası 
bu vergi hem ikinci cihan harbı
nin Devlete yüklediği ağır mas 
rafların bir kısmını karşılayacak, 
hemde günden güne artan hayat 
pahalılığına gem vuracaktır. 

Vergi mükelleflerinin sadece 
harbin doğurduğu iktisadi şerait· 

ten anormal kazançlar elde_eden 
vatandaşlara inhisar etmesi ve bu 
yolda tahsil olunacak paranın 

mühim bir kısmının mahdut gelir· 
teri dolayısile ciddi bir geçim 
sıkıntısı ile karşılaşan memurlara 
ve fakir halka yapılacak yardıma 
tahsis olunması hususlarıda göz 
önüne getirilirse Varlık vergisinin 
en bariz vasfını adilane olmasında 
buluruz. 

Yeni verginin teknik hususi
yetlerini ve doğuracağı iktisadi 
neticeleri ayrı bir tetkık mevzuu 
olarak ele alacağız. Burada şim· 
dilik verginin tarh • ve tahsilinde 
vatandaşlbra düşen vazifeleri göz
den geçıreceğiz. 

Varlık vergisi gerek tarh ge· 
rckaede tahsil şekillerile Cum
huriyet maliyesine bir yenilik ge
tirmiştir. Vergi halk tarafından 

intihap olunan belediye, Ziraat ve 
Ticaret odaları heyetlerinin ara
larından seçeceği bir komisyon 
tarafından tarh olunacaktır, Ko
misyonlara en Büyük Mülkiye ve 
Maliye memurlarıda iştirak et· 
melde isede adet itibarile halk 
mümessilleri daha fazla olduğun
dan verginin tarhında son söz 
halkındır. Kanun her vatandaşa 

tarh olunacak verginin miktarını 
tespit hususunda, hatta bazı ah· 
valda hangi vatandaşların mükel · 
lef tutulaca~ı hakkında komisyon
lara gayet genilJ selahiyetler ver· 
miştir. Tarh olunan vergilere kar
IJı her türlü itiraz yolu kapıslıdır. 

Bütün bu izahtan anlaşılıyorki 
ekseriyeti halk mümessillerden 
müteş• kkil bulunan komisyonlar 
adalet fikrinden ve vicdanlarından 
başka hiçbir rehber tanımadan 

mükellefleri ve vergi miktarlarını 

serbestçe tayin edt'ccklerdir. Mü· 
kellef tutulacağı bir vergiyi kayıt· 
ıız ve şartsız tayin etmek sela· 

hiyetinin halkımıza verilmesi milli 
hayatımızda ulaştığımız yüksek 
bir merhalenin ilk müjdesidir. De
mek oluyorki komisyon azaları 

uzak ve ya yakın akrabalarına, 

ana ve babaıarına ve hatta bizzat 
"eodilerine oldukça ağır sayıla
bilecek bir vergiyi tarh etmek 
gibi milli bir imtihan karşısında 

bulunac:aklardır. Her türlü şahsi 
menfaat, garaz ve iğbirar duygu. 

farını milli menfaat karşısında bir 
hamlede bertaraf ederek bu im
tihandanda yüz akı le çıkacağı· 

mıza kaniim. 

Tahıil safhasındaki yenilik 
mali kanunlarımızda şimdiye ka
dar görülmedik derecede kısa 

olan 15 günlük ödeme müddeti· 
dir, bu mecburiyet Piyasaya kısa 
bir zamanda çek miktarria mal 
arz edilmesini temin içindir. Fakat 
şuresıda :muhakkaktı~ ki mükellef· 
terin borçlarını tediy iede ğöı:ıte · 
recekleri sür'at onların mali ka
biliyetlerinden daha fazla milli 
anlayışlarının tenposunu belli ede· 

Sovyet cephesinde askerler pusuda .................... 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Vişi radyosunun bir haberi 

Amerikalılara ait 
bir gizli vesika 
"Fransız gazetecilerini satın alınız,, ............... 

: Vişi : 16 (Radyo) - Vichy ı adgosu şu haberi neşretmekle- : 
f dir : Viclıy' deki Amerika Sefaretınde Fransız istihbarat Servisi, f 
f yanlışlık eseri olarak terkedildiği anlaşılan ve Amerikalıların f 
f Fransa hakkındaki emellerini gösteren bir vesika elde etmiştir . • 
f Bu vesika , Amerika'nın Vichy'deki Ataşemiliteri tarafından f 
f hükumetine ııazılmış bir rapordur. Bu raporun bazı yerlerinde f 
f deniliyor ki : "Amerikan askeri kıta/arının Liberya' da giriştik- f 
f leri harekat , Vichg' de endişeyi mucip olmaktadır. Bu hususla , f 
f yani bu endişeleri izale için , tedbirler/er alınması icab etmek· f 
f tedir. Bu tedbirler meqanında Fransız gazeteleri ve gazetecileri f 
• satın alınmalıdır. Fas'da yaptığımız propaganda burada endişeli f 
f bir surette bahis mevzuu olmaktadır.,. f 
................................... 

Rus cephesinde 
hararet. nakıs 35 

Ankara: 16 (Radyo Gazetesl)
Sov} et cephesinde hararet sıfırın 

altında 35 i bulmuştur. 
Helsinki : 16 (Radyo)- Cep 

helerde keşif faaliyeti olmuştur. 

Rus keşif müfrezeleri püskürtül· 
müştür. Düşman bir hücumda 
ağır kayıplara u~ramıştır. Baltık 

denizinde üç düşman denizaltısı 

batırılmıştır. 

Türk· parasmı koruma tedbirleri 

Şeker fiyatlarına 
yeni zam yapıldı 

Toz Şekerin kilosu 480, Kflp 
şeker 500 karaş oldu. 

Sabit gelirliler eski fiyattan alacak 
cektir. 

Komisyonları seçecek heyet· 
!erden beklediğim iz; dürüst karak
terleri ve temiz vicdanlarile bü
tün memleketin teveccüh ve sev· 
gisini kazanmış olan, muhitin zi· 
raat ve iş hayatını yakından ta· 
nıyan vatandaşları ' intihıtp etme· 
teridir. Şurasını unutmamalıdırki 

teşkil olunacak komisyonların ve 
komisyonlarca !hazırlanacak mü 
kellefiyet cetvelleı inin hüviyetleri; 
siyasi rüştümüzün ve vatan se· 
verliğimizin mi'yarı olacaktır. 

Mükelleflere düşen vazifelere 
gelince: bu, vergiyi:ciban harbi
nin kan ve ateş deryasından uzak, 
sulh ve sükun içerisirıde yaşama· 

nın zamanı olarak kabul etmek 
ve gününde ödemelı:tir. 

Vedad Güclü • 

1 Ankara: 16 [Radyo Gazetesi}-

Bugünden itibaren şeker satışı 

serbest bırakılmı~tır. Zam kararı 

na göı e , toptan toz şeker 480, 
küp şeker kilosu 500 kuruştur. 

Belediyeler bu fiyatlar üzerinden 

satıcılara satış fiyatını tesbit ede
ceklerdir. Sabit gelirliler lmistal 

120 den, küp 140 dan verilecektir. 
Şekere yapılan son zamanlar , 

şeker şirketi tarafından Ziraat ban· 

kasına yatırılacaktır. Bu zamlar , 

Türk parasının kıymetini koruma 

maksadiyle yapılmıştır. Şeker pan

carına da iki kuruş zam edilmiştir. 

ve müstahsile her yüz kilo pan· 

carda bir kilo şeker verilecektir. 
Memleketimizde sene<le istihlak 

100,000,000 kiloyu geçmiştir. 

• 

1 Tunusa geni Aİman kuvvetleri 
geldi,· muharebe başladı 

İngiliz ve Amerikalılarla birleşen 
Fransız komutanları iş başında 
LIBYADA MIBVERCiLER StlRlTLE RICATE DEVAMDA 

PETENİN DARLANI AZLİ • DARLANIN SON BEYANNAMESİ 
Ankara: 1() (Radyo gazetesl)
İngilizlerin bugün Derneyi işgal 
etmiş olmaları bekleniyor. Fakat 
buna dair henüz malumat gel
memiştir . Tunusta Almanlarla 
müttefikler ~u-asında temasm baş 
ladığı haber verilmektedir. Bizer 
teye son bir kaç gün içinde on 
bin Alman geldiği söyleniyor 
Ankara: 16 [Radyo gazetesl)
Romel ordusu çekilmeye ve Tu · 
nusa doğru açılmaya devam edi 
yor. Romelin mühim takviyeler 
aldığı da söylenmektedir . Tay
mise göre , Bizerte limanı alına· 
cak olursa şimal Afrikada muha 
rebe bitecektir. 
Mareşal Romel bir hafta evveJki 

İngiliz taarruzunda esir edilmek 
üzere iken pijama ile kaçmaya 

Alman - Sovyet 
radyo düellosu 

Moskova ; 16 (Radyo) - Ber· 
lin radyosu Almanya'nın lktisadi 
durumu hakkında yaptığı bir ko
nuşmada , Almanya'nın iktisadi 
durumunun gün geçtikçe halasa 
doğru gittiğini ve halen Alman· 
!arın Kafkasya'dan Almanya'nın 

petrol ihtiyacının yüzde otuzunu 
lemin etmeğe başladıklarını söy
lemiştir 

Bu yalanları dinleyenler her 
halde aç tavuğun rüyasında zahi
re ambarı gördüğü darbı meselesi 
hazırlayacaklardır. Almanların pet· 
rola büyük ihtiyaçları vardır. Fa
kat Almanlar Kafkasya petrolleri
ni değil istitısal etmek , bu pet
rollerin kokusunu bile koklayama· 
yacaklardır. Çok ağır zayiata mu· 
kabil Almanların ele geçirdikleri 
Maykop'da Almanlar bir dirhem 
bile petrol bulamamışlar ve bula
mıyacaklardır. Almanların büyük 
gayretler sarfederek muvaffak ol
dukları kuyularda da petrol çık· 

mamıştır. Almanlar bu suretle 
Sovyet petrollerinden hiç bir veç 
hile iı.tifade edememişlerdir. 

Gn. VEYGAND 
MEVKUF MU? 

Ankara: 17 [Radyo Gazetesl]
General Veygand'ın Almanlar ta· 
rafından tevk if edildiği haberi gel· 
miş ise de, bu haber başka bir 
kaynaktan teyid edilmemiştir. 

Vişi : 16 (Radyo)- Veygan
dın tevkif edil-li~i hakkındaki ha 
berier asılsızdır. 

: ........................ : 
f YUGOSLAVYA'OA j 
i ÇETE fAAllYETi i 
ı Cenevre : 16 [ Rad- ı 
ı yo ] - Yugoslavyada Hır · i i vat çetelerl bir şehri ve •: 
ı 32 köyü ele geçlrmı,ıır. : 

: ........................ : 

muvaffak olmuştur • 
Ankara: 16 (Radyo' Gazetesi)
Şimdi Afrikada Darlan , Noges 
ve Jiro gibi üç Fransız kuman 
danı vardır . 

Darlan beyanatta bulunarak, 
Mareşal Peteoin hakiki düşünce · 
lerini Fransız milletine biHire
miyeceğini ve bütün Fransada 
her türlü mubaberatın Alman 
kontrolü altında olduğunu, Mare· 
şal Petenin kendisine büyük iti · 
madı olduğunu söylemiş ve Fran· 
saya büyük hizmetleri bulunan 
General Jiroyu askeri komutan 
tayin ettiğini ilave etmiştir . 

Peten , Amiral Darlanı bütün 
resmi vazifelerinden ve ko nutan 
lıktan azJetm iştir . 

General Jiro bugün orduya hi · 
taben bir beyanna ... e neşretmiş , 
Fransızların hedefinin evvela düş· 
manı Afrikadan ve ondan sonra 
F ransadan defetmek olduğunu 

bildirmiştir • 

Bertin : 16 ( Radyo ) - Tu 
nusa Alman ve ltalyan kuvvet· 
leri çıkarıldığı resmen bildiril
mektedir . 

Vişi : 16 ( Radyo ) - Mare 
şal Peten , Darlanı bütün vazi· 
felerinden azletmiştir. 

Rahat : 16 ( Radyo )- Ka· 
zabl~nka ve Rahatta gece sokağa 

!Gerisi 2 ncl UJfıı.dJI.) 

-- -
Norveç sah ilerinde 

dün olağanüstü 
vaziyet ilan edildi 

Ankara: 16 (Radyo Gazetesi
Alman makamlaıı dün Norveç 
sahillerinde fevkalade vaziyet ilan 
etmiştir. Ve Alman ku vvetlerine 
< Hazır oll> emri verilmiştir. 

---
Yurdda zelzele 

Ayvalık : 16 ( a. a. )- Dün 
saat sekizde iki sarsı ntısı olmuş 

tur. Hasar yoktur. 
İnegöl : 16 ( a. a. ) - Bir · 

biri arkasıııdan iki"zelz.ele olmuştur. 
Fakat hasar yoktur . 

Ankara : 16 ( a. a. ) - İs· 
tanbul, Bursa , Manisa , Nazilli , 
Salihli, Bandırma , Yenişehir ve 
bu bölgelerdeki birçok şehirlerde 
zelzeleler: olmuştur • Fakat hasar 
yoktur. Yalnız Kırkağaçta bazı 

hasar • vardır . Bu zelzelelerin 
merkezinin lstanbuldan 265 kilo· 
metre uzakta olduğu t:ıhmin edi 
liyor . 

Şehrimizde faturasız 
malların tesbiti 

Bakkal malları tesbit edildi ; Manifatura 
mallarının fiyat tesbiti de bitmek Üzere; 
tuhafiye ma'larının tesbitine brtşlanıyor 
Şehrimiz Ticaret Odası, fatu 

rasız malların tesbiti işine devam 
etmektedir. lleyet her mala fiyat 
koymakta ve bu mallar bilahare 
etiketlenmektedir. Bakkal malla 
rmın tesbiti işi bitirilmiştir . Ma · 
nifatura mallarının tesbiti bitmek 
Üzeredir. Bugün, yarın tuhafiye· 
cilerin mallarına da fiyat tesbit 
edilecektir • 

Çin - Japon 
mubarebesı 

Çunking : 16 ( Radyo ) -
Sookayı'dan gelen Japon kuvvet · 
leri şimale doğru ileri emeğe ça · 
lışmışlarsa da Çinliler tarafından 

püskürtülmüşlerdir • Japonlara a · 
ğır kayıplar verdirilmiştir. 

Krips'in beyanatı 
--·-----

BiR AVRUPA 
KONSEYi 

Londra : 16 ( Royler )- Mü 
hür nazırı K rips, harpten sonraki 
meselelerin halli için bir Avrupa 
ve ayrıca bir dünya konseyi ku · 
rulacağmı söylemiştir • Avrupa 
konseyi Avrupa meselelerine , 
dünya konseyi de milletler arası 
işlere bakacaktır • Krips , şöyle 
demiştir: " - Bazıları Almanya 
nın küçük devJetlere ayrılmasını 

istiyor. Bu doğru olamaz . Fakat 
Almanya etrafındaki devletlerin 
bi.-Hkler kurması daha doğru o 

VE BiR DÜNYA 
KURULACAK 

)ur.Mamafih bütün projeler ehem· 
miyetle tetkik edilecektir. Şimdi 
ilk vazife Avrupa milletlerinin 
ıstırapmı azaltmak ve harbi çı · 
karan Nazileri cezalandırmaktır. ,, 

Mihvercilerin 
batan denizaltısı 

Londra : 16 ( Royter )- Bir 
hafta içinde 13 düşman denizal· 
tısı batırılmıştır . ltalyan filosu 
ortada göriiumewektedir , 
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Sayfa 2 

Duyduklanm ız 

Kadınların yaşları 
gizli tutulacak 

lngilterede bir çok "ad ınlar 
askeri hizmetlerde kullanılıyorlar. 

Bunların yaşlarının gizli tutulması 

lazımdır. Fakat çoğunun yaşları 

duyulduğundan ortaya bir mesele 
çıkmıştır. Kadınlar yaşlarının sır 

olarak saklanmasını istiyorlar. Şim
di kadınların yaşlarını haber vere
cek olanlar için bir ceza aranı

yor. 

Şekerden harb malzeme.'li 
çıkarılıyor / 

Japonlar tarafından işgal edi
len Filipin , Cava , Borneo ada
ları çok şeker kamışı yetiştirir. 
Buralarda çıkarılan şeker başka 

yerlere gönderilirdi. Şimdi ~evkiyat 
yapılamadı~ından Japonlar şu iki 
tedbiri düşünmüşlerdir : 

1 - Şeker kamışı yetiştiren 

tarlalardan bir kısmının pamuk ve 
pirinç yetiştirmeğe tahsisi. 

2 - Şeker kamışından sana
yide kullanılacak faydalı madde · 
lcr çıkarılması. 

Cava adası ile Filipin adala
nndaki şeker kamışı tarlalarından 

bir kısmına şimdiden pirinç ve 
pamuk ekilmiştir. Mahalli halkın 

ve Japonlann ihtiyacına yetecek 
miktardan fazla şekerler sanayide 
kullanılacak maddeler çıkarılmak 

üzere hususi fabrikalara sevkolu 
nuyor. Çünkü şekerden buthanol 
ismindeki madde çıkarılmaktadır. 
Bu madde boyaların halledilme
sinde kullanılmakıadır. Buthanol
dcn bir de isooktan ismindeki 
tayyarelerde kullanılan sun'i ben · 
zinin maddei asliyesi elde edilmek
tedir. 

Bu suretle fazla şekerlerden 

çok lüzumlu olan sanayi ve harb 
maddesi çıkarılmaktadır. 

TÜRKiYE f RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Salı -17.11.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçalar . 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

l '2.33 Müzik : Karışık program. 
12.45 Ajans haberleri. 
!3.00-
13.30 Müzik : Karışık şarkılar . 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Rarlyo salon orkeıı 
trası, (Şef: Necip Aşkın) 

18.45 Müzik : Fasıl heyeti. 
19.30 program Memleket Saat 

Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
19.45 Müzik : Oda müıi ğ'i . 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Fılm müziği. 

21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Müzik : Corelli, Pugnani 

ve Veracini'nin Keman 
parçaları (Pi.) 

21.30 Konu$ma (Posta kutusu) 
21.45 Müzik : Klasik Türk müzi · 

ği programı . (Şef: Mesud 
Cemil). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2'2.50 Yarınki Program ve Ka· 

oanıs. 

Bomeı orllasana 
iki tarallı tazyik 

(Bqtarafı Birincide) 
çıkmak yasak edilmiştir. Herkesin 
tekra r işine baı&eması emri ve
rilmiştir. Bütün şimali Afrikada 
posta, telgraf; işleri başlamıştır. 

Londra : 16 ( Radyo )- Ce · 
za irde n Tunuıa doğru harekatta 
bulunar. birinci lngiliz ordusu ko · 
mutan ı Anderson demiştir ki : 
" - İstediğimiz , süratle Romeli 
yakalama,tır . > 

Vişi : 16 ( Radyo ) - Ro · 
mel süratle takviyeler almıştır. 

- . 

TORKSOZO 

··-R~ı"-:.. . -· ·. .L R· 
Memurların geni 
kartları geliyor 

Sabit gelirlilere 
erzak tevziatı 

Bu kartlarda memurların 
sicil numaraları olacak 

İlk parti bulgur 
verilecek 

Ticaret Vekal~ti memuı lara 
mahsus sicil kartlarını hatırlamış 
tır. Bu kartlar Vilti} etlere gijnde · 
rilmektedir. 

Bu kartların hirinci sa}' fasında 

memurun adı, sicıl vaziyeti, fotoğ
rafı l-ulunacaktır. Bu kartların için
de birden 25 numaray a kadar 
yaı.ılı fişler mevcuttur. 

Ayrıca ikinci sayf asınrla kim 
leri beslemiye mecbur olduğu da 
kay dedilecektir. 

Tıcaret Vekaleti, memurlara 
yapılacak tevziatta bu kartların 

üzerinde sicil numaralarına göre 
bir ıııralama te rtip edtcektir. Tev
Liat yapıldığ ı ı.aman bu numaralar 
gazetelerle ilan edilecek. Memur 
ilan edilen yerlere müracaat ede· 
rck kendine verilen maddeyi ala 
caktır. 

Vekfilet , ilan ettiği zamanda 
1 den 25 e kadar numaralardan 
hangi numaralarla nt>ler alacağını 
na işaret edecektir. 

Kartta tahrifat yapanlar şid · 

dctle ccıalandırılacaklır. 

B. İhsan Baç 
Varlık vergisi işlerini tetkik 

etmek Üzere Maliye Vekaleti mü· 
fettişlerinden Bay İhsan Baç şeh· 
rimize gelmişlerdir. 

· B. Turhan Cemal 
Balıkesir mıııtakası Parti Mü

fettişi lıemşerimiz Bay Turhan 
Cemal Beriker şehrimiı.e gelmiş 

tir. 

Mercimek harasının 
arazi ihtilafı 

Ziraat müdürü : ile Veteriner 
müdürü, Mercimek harasının ara 
zi ilıtilafıoı halletmek: üzere Cey · 
hana gitmişler ve tetkiklerden 
sonra şehrimize dönmüşlerdir . 

Futbol liğ maçları 
Futbol liğ heyeti bugün top· 

!anarak," liğ maçları üzerinde ka • 
rarlar alınacaktır . 

Stokculuğa ait 
yeni bir karar 

Ankara:. 16 (Radyo gazetesl)
Her türlü san'at .,erbabının, kendi 
san'atları haricindeki \ ' maddeyi 
stok etmesi menedilmiştir. Bu gi · 
bil eri hükumet .. ceıalandıracaktır. 

Mısır - Sovyet 
münasebetleri 

Roma : 16 (Radyo) - Kahi· 
rc'den gelen haberlere göre • İn · 
giltere Mısır'ın Sovyet Rusya ile 
münasebet tesis etmesi için , bu 
devleti ı;ıkıştırmaktadır. Son gün
lerde , İngiliz sefiri ile Mus tafa 
Nalıas paşa arasında müteaddit 
görüşmeler yapılmıştır. 

Macar ticareti 
Budapeşte : 16 ( Radyo ) -

Ticaret Vekili beyanatında , Ma· 
caristanıo geçen sene en ziyade 
Almanya ile alış veriş ettiğini 

söylemiştir. Nazır , Macaristanın 
Türkiyedeo de önemli mübayaa· 
lar yaptığını ilave etmiştir. 

Cenova bombalandı 
Londra : 16 (Radyo) - Ce

nova tekrar bombalandı . Bir çok 
evler yıkıldı. 

ZAYİ - Adana askerlik şu· 
besinden almış olduğum askerlik 
terhis vesikamı zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Adana Karaahmetli 
Ali oğlu Hasan 331 

: ........................ : 
i ~EHİRlİ I i 
: AIJ w h l · · ı ı aıgın er m a ıçın ı 

ı fal ura iste. Etik eti olma· ı 
ı yan malı a/mcı ! ı 

: ........................ : 
Piyango 

Tam liste 
Lira 

20,000 
10,000 
10,000 

Numara 

377161 
139468 
288700 

2000 Lir a k azananlar 
77279 703096 60257 29141 
22193 186049 185854 157183 
138556 101441 212167 211786 
191338 190083 346862 316277 
298910 291286 378972 362497 . 

1000 Lira kazananlar 
45288 045100 012844 008876 
81786 74559 69563 61652 

155747 143144 130616 121155 
223605 20377 196893 182923 
249149 245528 240484 237177 
269791 269308 268538 251708 
300209 296074 291366 275802 
322175 310539 307832 300725 
363106 349459 330674 323474 
398473 379107 

Son dört rakamı 2181 ve 9775 
olan biletler 500 er lira , son üç 
rakamı 510 ve 493 olanlar 100 
er lira, ve son üç rakamı 196 , 
577, 614, 694 ve 695 olan bilet
ler 20 şer lira , son _ çift rakamı 

11 olan : biletler 10 ar lira ve ııon 

tek rakamı 3 veya 9 olan biletler 
2 şer lira alacaklardır. 

Bize verilen malumata göre, 
büyük şehirlerdeki sabit gelirli 
vatanclaşlara~gıda maddeleri teuii 
için hazırlıkl ara başlanmışt ır . 

Ay başından it ibaren ille ola· 
ra~ mevcud stoklardan bulgur 
verilecek ve bunu takiben de, 
ya~, şeker ve pirinç tevziatı baş · 

lıyacaktı r. Bu tevziatta. dağıtma 

birliklerindeki kuyudattan istifade 
olu nacakt ı r. 

B. Muvaffak 
Mersin : 16 (Türksözü Muha

birinden) - Tarsus Belediye ri
yasetine ittifakla seçildiğini evvel
ce yazmış olduğnmu~ B. Muvaffak 
Uygurun riyaset i vi1ayet maka· 
mınca tasdik edilmiş ve kefiyet ma
halline bildiri l miştir. Tekrar teb· 
rik eder ve başarılar dileriı. 

CEBElİBEREKET C. M. 

UMUMiliGiNOEN : 
Hükumetçe elkonan toprak 

mahsullerinden arpa hasılat ın ı ka· 
çırma"tan maznun Osmaniyenin 
Yarpuz nahiyesinin lsmail paşa 
mahallesinden olup Osmaniyenin 
Ali Bekirli mahallesinde oturan 
Ömer . oğlu ve Zelihadan doğma 
317 O.lu Ahmet Er ve ayni yer
den olup Karaçay mahallesinde 
oturan Ali oğlu ve Ayşeden doğ· 

ma 33:.! O. lu Gücen hak larında 
Cebelibereket Asliye ceza hakim
liğinden suçlarının sübutuna meb· 
ni Milli korunma kanununun 4156 
sayılı kanunla değişen 14 üncü mad 
desinin ikinci fıkrası delaletiyle 
55 inci maddesinin ikinci fıkrasına 

tevfikan yirmi beşer lira ağir pa
ra cezasiyle mahkumiyetlerine ve 
kat'i hüküm hülasasının n eşrin e 
dair verilen 3/7/942 tarihli kara r 
katileşmiş bulunmakla ilan olunur. 
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. .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CEBElİBEREKET C. M. 
Belediye reisi 

Şehrimiz Belediye reisi Bay 
Kasıın Ener birkaç gündenberi 
rahatsız olduğundan dairesine ge· 
lememektedir. Bay Kasım Eoer'e 
sıhhatler dileriz , 

Türksözü gazetesi 
sayın müdürlüğüne . 

Sayın gazetenizin 11-11-942 
tarih ve 5549 sayılı nushasında 

(Mu!!tafa Cevheri Bucak) imzasile 
çıkan ilana alttaki cevabın aynen 

UMUMiliGiNDEN : 
Hükumetçe elkonan to prak 

mahsullerinten buğdayı başka ta
rafa nakil etmekden maznun Kili· 
sin Gürün köyünden Bekir oğlu 

ve Haticeden doğma 320 D.lu 
Ali Kalan ve Mehmet oğlu 330 
D.lu Mustafa Sezgin haklarındıı 

Cebelibereket Asliye ceza hakim
liğinden suçlarının sübutuna meb · 

1 
ve ilanen yazılmasını rece ederim. 

1- Mevzu'u bahis Cevheri 

ni Milli korunma kanununun 4156 
sayılı kanunla değişen : 14 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası delaleti le 
55 inci maddesinin ikinci fıkrasına 

tevfikan 25 er lira ağır para ce
zasiyle mahkumiyetlerine ve mas· 
rafı maznunlara ait olmak üzere 

J 
bucağındaki otlakiye ve ormaniye· 
yi havi bulunan gayri menkulü 
döı t hisse olmak:üzere. hissedarlar 
ri:r.ai taksimle (aramızda) dörde 
taksim eylemiş bulunuyoruz. 

2- Bu taksimle hissedarlar· 
dan her han~i birisi kendisine 
938 senesindenberi taksimen ay 

kat'i hüküm hülasasının neşrine 

dair verilen 18/7/942 tarihli karar 
katileşmiş olmakla ilan olunur. 

14693 

rılan yerinde (hissesinde) istediği ı ........................ ı 
gibi tasarruf hakkını haiı ve ser · 

bestii intifaına maliktir. ıi Mu· CElll"T VE BAVUlCU iı 
3- Hu böyle olduğu içindir 

ki ilanı yapan hissedar Mustafa 

dahi bu güne kadar 2. nci mad- ıı Hidayet Çeri l 
de ile arz edildiği gibi serbest 
tasarruf ve serbest intifa hakkın ı ı Cild işlerinizde t emizlik, ı 
diğer hissedarlar gibi istimal ve ı uc uzluk, sürat a rarsanız (Al· ı 
istifa eylemekte bulunmaktadır. ı tın kitap) cild evine uğray ınız.ı 

4- Berveçhi maruz hakikat· ı Her türlü cild, okul çan- ı 
lar karşısında yersiz ve hakikat· ı taları ve bavullar yapılır ve ı 
sız olan bu ilanını nazarı itibare ı tamir edilir. ı 
alınmamak üzere ilanen tekzip ı Adreı : Türkaözü mat · ı 
ederek sa}'gılanmı sunarım . 1 ıı baası sırasında e v"af apart · i 

Abdullah oğlu Niya:ti Ccv· ı m an ı karşısında No : 76 ı 
heribuca". l ...................... .. 

17 Teşrinisani 1942 

........................... • • 1 Badyo teknlllnln iki maclzeıı 1 
: ORION V E DECCA : 
ı Radyoların!. M~la!a Görünüz. ı 

e SOBA Yerli ve Avrupa mamu· ı 

1 latı · zarif ve sağlam so-
balar ve yemek ocakları e • • •• ••• • 1 Standart Markalı TELErON Makineleri : 

1 ve ELEKTRiK Edevatı : 

İ Alfa-Lavalv·Yiking İ 
e Markalı İsveç mamulatı SÜT Makineleri 1 
1 .~ • 
1 Çinko, ÇiVi, Lavabo • •• 
t1t Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • • • • • 1 Şık, zat if YATAK ve YEMEK ODASI ve SAlON : ! Takımlarımız ve ÇOCUK ARABALAR! nın ! 
1 envaı gelmiştir : 

: MÜESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER : 
: HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSINIZ : • n • : mer Başeğmez ve ~eriki ı • v • 1 Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana: 
• 14717 • ........................... 

i 1 an 
ADANA O. O. Y. 6. İŞLETME ARTTIRMA, EKSİl TME 

KOMİSYON REiSLiGiNOlN : 
Muhammen bedeli ( 19575) lira tutan muhtelif eb'adda 135 

M/3 kereste şartnamesi veçhi1e 7- 12-942 Pazartesi gunu 
saat 16 da kapalı zarfla Adana 6. İşletme Müdürlüğü bina· 
smda eksiltmeye çıkanlacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1468 lira 13 kuruş muvakkat 
teminat akçalariyle birlikte kanuni ikametgah vesikası , Tica
ret odası vesikası, nüfus tezkeresi ve 2490 numaralı kanunun 
emrettigi şekilde hazırlamış oldukları teklif m~ktuplarını ayni 
gün eksiltme saatından bir saat evvel komisyon ~ reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu eksiltmeye ait şartnameler Adana 6. iş letme müdürlü
ğünden tedarik ve gönderebilir, . 
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Doktor 

Turgut Soyer 
• -~ Hükumet civarında istikamet Ecıahanesi k arşısında k i çıkmaz: 

A ıokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 

l
Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakirlere parasız bakılır . 
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Umumi Neşriyat Müdürü : Macit G üçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


