
ıt' 
' 

'.9Sonfeşrin 1942 ::-::---:--___ _ 
lnıtiyaz sahibi 
Şükrü BALCI 

Nev"iYat Müdürü 
Seli ın CELENk 
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Dahilde yıllığı 8 lir3 

Yab rcı memlskatler\.. 

~o~~~tıdarıırncııdir. ı 
Gdllrnıyen Yazılar 
C1tı i ~erUrnez 
~ 

15 lira 

llAnlErın her kelim•·
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Varlık vergisi 
kanununun metni 
lisind RüyUk Millet Mcc
Jıı. \'e kabul edile'l Var 

I{ er · · 

• 

Mareşal Peten çekildi 
Ve kendine Lavalı halef tayin etti 

Amerikan ve İngiliz orduları T unusfa ilerliyorlar - Tunus hava 
nıeydar.ına İngiliz peraşütçüleri endiı ildi - Cezayirde 'mihver 

taraftarları tevkif ediliyor. Mısırda mihverin kayıpları 75 bin 

•ını a gısı Kanun liıyıha-
tu~: Ynerı aşağıya koyuyo-

lar bu ziioıreleriu her lıi-
rinde ayrı ayrı mükellef 
tutulurlar. 

Y erg· . 
~ ının mevzuu 

k oladde 1 
aıanı_: - - Servet ve 

leti v Stıhıplerinin servet-
ları ile f~vkatfide kazanç. 
bir de~erındeo alınmak ve 
lb..erc (~Ya rn ahsus 0 1mak 
'" bir lltl~k Vorgisi) adiy
f!d;ıllıior nı u kellefi}·et tesis 

A yır. 
f lcıdde 2 
~ i &şaIDd.a - Varlık ver 
h re dahil Ynzılt zümre-
Oknı1 · olan hnkiki ve 

/\) 23~~hısıardaıı alınır: 
~Unla \'e 2728 sayıh 

~~~Lirıc ek ve tadilleri 
~lar. e ru Ukellef bu ·u-u) , 
çır u0y,k · 1~iı1 ı ç ftçiler (hu ... k 
t etlltı k . }U 

.lle \>s 
8 

.. ~t, ışinin ida-
ı~tllıeks· ~us atine halel 
t ~ İfa ızıc bu nıUkelle 
~ .. ııııda ~debiıf'cekleı·i bu 
t c1 lesbrtzıı~ komisyon 

b· ı Ühd 1 .ed1lenlerdir)· 
~~ları e erınde bulua~n 
~ n \1e h· ı· . 
§ lltliltı ısse ı ıse his-
i,~ bir rıı~ hif~Seleriııe dü-
\>:dı Yek[~·lık gayrı safi 
~ ''saıa u 2.soo liradan 
t:~Yet kı tınııı lerı;de mu-
~ da11 ~'utllıelleri 5.ooo li-
6() llıiktarı°"ı bulunan ve 
ı. llrcı arın tenz·1· d 
~J,y llı "t ı ın en 
teb~Cl!erıt1 u ~baki irat VtJ 

~a 1 ec~i k u vergiyi ve-
b~ctltlaştırııa~ırnis} Onlarca 
~3 939 ar; 

~r9s \r'j 272~crıesindenberi 
bi ~llcibi Sayılı kanun-bıt · llce Ver · 
ta ı ış ve t gıyb ta-

~kı hnıcıe ~ebbüsle uğ. 
~ ... httihiodu kanunun 
l vır e i . . 
"il) v }'a Şını terk 
l llnaıı' tasfiye et .. ,ı ·ş' ) , •llr; UJ 

t.. ·'le 1 

Umumi, mülhak ve hu· · 
susi biitçelerle belediye 
bütçelerinden ve 3659 nu
maralı kununa tabi rnües· 
Seselerden tahsisat, maaş 
ve ücret nlanJarJa kadroya 
müsteniden yevmiye ile 
istıhdam edilenler yalnız 
bu maaş, tahsisat, i cret 
vo yevmiyelerinden dolayı 
ikinci Rıactdenin A fıkra
sındaki mükellefiyete tabi 
dPğildirler. 

Vişi 19 A.A.-1Frunsız 
deTlet reisi Mereşal Peten 
başvekil Piyer Lavaiı ktn· 
dine halef tayin etmiştir. 
Bahriye ve münakalat na
zırlanda istifa eylemiş yer 
lerine başkaları getirilmiş 
tir. 

ı\ladde 4- 1839 sayı· 
lı bina Vergisi kanununuıı 
3 üncü ve 1833 snyıh ara
zi vergisi kanununun 2 
inei maddesinde s lyıh bi
na ve ıtrsa salıiplel'i, ikin· 
ci maddesinin (C) fıkrasın 
da yazılı n.Ukc·Jl~fıyetteı, 
oıuaf tutulur. 
. Mndde 5- V rgi, h;ı

kıki ve hükmi şahıslar 
namlarına tarholunur ve 
esh:ımJı ve eshanısız şir
ketlerde hisseye bakılmak
sıZJo şirketin menkul ve 
gayrimenkul varlığının ta
mamı üzerinde alınır. 

Verginin miktarı 
Madde 6- Yedirci 

nıa.:'dede yazılı komisyon
lar! ikinci maddede yazılı 
Olükelleft~rin mükellefiyet 
derecelerini, her mükellef 
n ·unına 1941 yılında ve 
tica~fjtini te.rk, devir veya 
tasfıye etınış olanlar için 

ı. terk, devir veya tasfiy-ıye 
tekaddUm eden son yı!dn 
tarlıed.lmiş veya tahakkuk 
ettirilmiş Vergi miıcturla
rını; çiftçilerde nıiikellef ır. 

Londra 19 A.A.-Arne 
rikan ve lngiliz kuvvetle· 
ri bir çok noktalardan Tu 
nus topraklarına girmi~· 
lerdir. Tunusa geçirilen Al 
man kuvvetlerile Tunustn· 
ki yerli Fransız kuvvetle· 
rı arasında iki dtfa çar· 
pışma olmuştur. Alman 
işgalindeki B'zerta deniz 
üssüne Amerikan uçaa ka 

.-ri hücum etın?şlerdir. 
ı\1<.. ii Arnerikara birlikle 
rile tat{viye eılfüm İngiliz 
kuvveteri Tunus toprakla
ru:da ilerılemektedir. 

Tunus hava meydanla 
nna endiri'en lngiliz para
şütçü kıtaJarı harekete baş 
lamışlardır. 

Müttefik kuvvetleri 
başkumnndanı Fas Radyo 
sunda neşrettiği bir beyan 
namede, müttefik kuvvet 
forinin harekiltını paltalu· 
mak istiyt-n bir çok Ce 
zayirli eşhasın göz altına 
alındığım ve bu gibi hadi
selere a,;la müsaade edil· 
mi yeceğini il;\n etmiştir. 

Kalıire 19 A.A.- Son 
çarpı~nıalarda mihver ordu 
farının kayıpları 75 biu 
o1arak tahmin edilmekte· 
dir. Esir sayısı 30 b'ndir. 

kişiyi bulmuş 
çekilmişlerdir. ı 
Homınelin şimdi birinci 

orduya karşı koymak için 

tedbirler almak için kuv
vetlerini tanzi"Tle uğraştığı 
sanılmaktadır. ..,, 

Bu sabah~; yer İrıgilz Sömürge 
sarsınhsı 

= 

Bu sabah Slıat beşi 10 da 
kıka geçe şehrimizde ce· 
nuptan şimale doğru beş 

saniue süren oldukça şid~ .. 
detlı bir yer sarsıııtısı ol· 
muştur. Hasar yoktur. 

Bomba suikast 
davası 

nazırrnın oğlu 

Berline geidi 
Jstokholm 19 A.A- Is· 

vec gazetelerinin luıb3r 

verdiğine göre; Ingiliz Sö· 
mU·geler "azırı Enıorinin 
oğlu Con Emori Herlin" 
gelmiş ve bir otelde kira· 
ladığı daireyd yerleşmiştir 

Bu ziyaret temamile hu
susi nıalJiyettedir. Con E
mori, lngilterenin Alman
ya ile dövüşmesinin en ko 
yu uleyhdarlarındnndır. 

Başka güne bırakıldı 
Ankara 18 A.A- Alman 

yarım Ankara bilyük elçi· 
si Fon Papene karşı olan 
sui kast davasına bugUn 
ağır ceza mahkemesin~~ 

dev"m ~dilmiştir. . Değirmen icara 
f'.elsenin nçllmasım müte -

akip suçlulardan Süleyman Verilecek 
Kornilof vePavlofun reddi 

Hatay DefterdarJığından 
Bntıaynz köyündeki met· 

ruk 214 kapı numaralı de 
ğirmenin üç senelik icarı 
150 lira muhammen bode 
li Uzeı inden açık arttırma 
surelile 1,12,942 salı günü 

-saat 10 da satışı icra edi· 
lece dir. Taliplerin %7,5' 
tti:ninat makbuzile Defter· 
darlığa miiracaatları ildn 
olunur. 

'lliij 1.!kleri 
,, ~Otıcu tacir kn_ 
"'t tıl ' •eıı 1 ' .,.. 

. lllı:ıdı"'~ n veya s rn-
r~ ilden~ . halde 1939 at. ~rı 

zit ai v11ziyetini ve gayri 
rnen kul sahiplerinden j rat 
ve vergi kiymeti miktar· 
larını gözden geçirmekle 
b;reber bunlarla mukuy
Y.et olmaksızın cdiııecekJe-

Londra 18 A.A- Kahi
reden gef en haberlero göre 
b1rirıci Amerikn ordusu 
ile Alman kuvvetluri ara
sında Tunuşta ilk çarpışma 
olmuş ve Almanlar geri-

hakim isteklerinin reddine 
dair keskin ağır Cl!ZB mah 
kemesince verilen karar 
aldyhiot• de PovJoflaKornı
lofun itiraz1arı üzerine düs 
yanın Cümhlıriyet Miiddei 
umumiliğincJ Çankırı eğıı· 
ceza mahkemesine gönde 
rildiği anlıışıldığınctan he
yeti hakimece gereği düşü 
nülmiiş ve reddihakim k a 
rarımn rtddi hakkındaki 
karann Çankırı Ağır ceza 
mahkemes!nce tetkik edi· 
lerek dosyanın iadesine ı 

:inUznren duruşmanıu 28 
11,942 çarş1mba günii sa 
at 9,30 a bırakıldı 

portakal satılacak 
Hatay Defterduhğından 

Vakıf köyündeki 4 adet 
bahçedeki portakal mah· 
suluaun satışı diğ~r bah
ç ... lcrı~ birlikte toptan 19. 
l l, 942 salı jtünü satıla
cağından luliplerin defter
darıığa müracaatları iUJn 

~.ıa l'l:ıii t Vele\1 bir 
-.ql n •asır ı 
l c tlıı.ıllO.ıeJeı o sa bile 

)~1. derck k. Cl\ı tııvus-
11~t onı· • lav ısyon ve 
qtıı~ h a11sut n;ukab·ı· 
~ er ne ı ı 

) Olsun ~arn ile 0• 
ltt lllını JJara veya 8}'· 
Aİıldct ş olanlar; 
" e 3- lk· . 

tıl Yatı ır..cı oıaa. 
teleriocı' ı lllUkellefiyet 
r en 'k' ıyad · 1 ı veya 

esına dahil elan-

rı kanaatu göre takdir ve 
lt>sbit ederler. Ancak '2395 
snyılı kanunun 11 inci nıad 
desi hüknıü dairesinde lra 
zanç he}'annacnelerine bi· 
lunço rapttJtmt"k mecbııri
Yetinde bulunan anonim 
konınndit, limitet ve ser: 
nıayesi üzerinde kazanç 

J da~ıtan kooperatif şirket
ier.ıu vergileri. 1491 tak· 

vim yılına veya ticaıi yı· 
lına ve ticıırethanelerini 
terk,devir ve tasfiye t!tmiş 
•))anlar da terk, devir ve 
tastiy ye tcknddüm eden 
son seneye ait safi kazan· 
cmıa yüzde e!lisinden aşa· 
ğı ve anonim şirketleröe 
yüzde yetmişinden yukarı 
olamaz: 

(SONU VAR) • 

Memur alır acak 
P.T.T. Müdllrlüf{ünden 
Muvazzaf askerlik hiz

metıni ifa için idarooen 
ayrılan ve fili hiımelini 
ikmal eden P.T.T. menıcr 
larının mıiracaa!ları halin
de derhal tavzif edilecek· 
lerinden P.T.T. Müdürlü· 
ğüne nıürac:.aUarı. 

Memur alınacak 
Vakıflar Mudurlüğünden: 
Münhal olan 13 lwa ma· 

olunur. " 

aşlı Büyükburç köyü ca· 
mii imamet ve hatibi için 
4, 12,942 Cuma gilnü saat 
14 de yapı!acak müsabaka 
imtihanına girmek istiyen 
leria vakıflar Müdürlüğü
ne murac ~atları ilan olu· 
nur. 



Sayfa-2-: YENIGON 

Satlık metruk emlak \Kagir bina inşa , 
cinsi parsel muhammen kimdeumetrtlk oldu~u ı'la"' nı 

No. bedeıi 
Lira Krş. 1 z a h ıt t Isk. Deniz Komutanlıs'tından 

Zeytuniye H.Hah- 621 20,- - • lly ıs Dip Cazi 1,3 his 1-Arsusta bir katlı kilr·I 
çeli ev Hiristiycn oğ. Abdulmesih gir bir bina inşa ettirile-: 

,, ,. 
" 600 333,- 33 llyas Dip Cazioğ. 1,3 ,. cektır. 

Abdulmesih. 2-Keşif tutarı 6039 lira 
,, ,. ,. 657 116,- 66 Ilyas DipCazi 1,3" 94 kuruştur. 

o/.t. Abdulmesih 3-lhale 2ünii 20,11,942 

" " 
,. 658 26,- 66 Ilyas Dip Cazi 1,3 ,. cıım~ saat 15. dir. 

oğ. Abdulmesih 4-llk teminat 45:1 liradir. 
,, ., ,, 660 25,- · - " " 1,3 " 5-KP.şif, şurtname ve 
,, ,. Tarla l 129 60,- - · lskender Şükrü l ,2 ,, pilanları İskenderun Dz.K. 

kızları Meryem dadır. İstekliler her giin 
ve Julye " ,. 1. . b·ı· l 

u ı 1 · ç x. 1 2 ge ıp göre ı ır er. ,, " ua ıçe 144 125, - · · Circi apar 05. , ,. l 6 hale açık eksiltmeye 
Hanna ,, ,, 

,, ,, Tarla 1236 85,- - - Abdullah Zuğbi 1,3 ,, konmuştur· 
oğ. Hanna 7-Isteklilerin ht-lli ~l\n 

B 4 2 r\ "h ı ç l ve saatte Jskendt•run Dz ,, " ahc;e 111 o.,,- · · i\h ai apar oğ u 
ve ev Te:namı Circi. K.mı müracaatları ilftn 

Yokarıda ev3afı yazılı gnyrimenkulün a~ık arttır· olunur. 
7,10, 14, 19 ma il,e mülkiyeti sutışa çıkarılmıştır. ihale 24-11- -

942 &ah güoü saat 10 da Defterdarlıkta yapılEcllktır. 
isteklilerin teminat makbuzlarile birlikte komis

yomt müracaatları. 
(ilin, Dellaliye vrsair masraf ar ru üşteriye aittir.) 

18-19-21-23 

Satlk metruk emlak 
cinsi mıntıka parsel kapı muhammen kimdtmmet 

No. No. No: bedeli rQk o'du~ 

Zeytuniye H . 
Bahçeli ev 

" " " 

,, " " 

" " 
,. 

" " " 

" " llalıce 

" ,, llah~e-

,, ,, Tarla 

" " " 
,, ,, ., 

839 

852 

850 

723 

786 

734 

571 
1240 

1143 

Lira Kr 
37, 50 lihail Antun 
oğ. 1 '4 isse lbrahinı 

41 50 füzkallıı oğlu 
14)34 "İlyas 

100, · - Ferah D.ıbul 
oğ. t,3 ,,Mişel 

440, - - Salim Rifka 
~·Temama Seman 

63, 7 5 Iskend()r Şükrü 
14 18 his kızları Meryane 
415, - - lsk~nder ŞUkı ü 
Temami kızları Meryanaü 

ve JUlya 
400, • ··lsktmder SUkr 
kızları Meryana ve JOlye 

20, " " " 
1651 - • Abdullah Zuğbi 

oğlu Hanna ,, 
ıs. -· Mihail Çapar 

oğlu Circi,, 
): ok arıda evsafı } azılı gayrimenku1ün açık arttırma 

ile mülkiyeti satışa çıkarılmıştır. ihale 25-11-1942 
çarşamba gUnü sut 10 da Defterd!!rhktı yapıhıcık-
tır. 

isteklilerin teminul mukbuzlarila birlikte komisyo· 
nn müracaatları. 

(IUln, Dellaliye vesair masraflar müşteriye a;ttir,) 
17-19-21-23 

· ilan 
Hastay C. mnddd umumt· 
liğinden: 

3078 sayılı kanunun 
21 inci madd88ine istina· 
deu Hatay belediye encü
menince tuıun perakende 
beher kilosuna yedi kuruş 
10 para fiyat konulmut 
olduğu halde 28-8-942 
tarihinde bir buçuk ki!o 
tuzu onbeş kuruşa şattı~ 
ve böyJer.e tuzun kilosunu 
on kurut üı.t>rinden sat· 
m1tk suretile milli korun· 
ma kanuna muhalif hare 
kette bulunduğu iddiasile 
muoun ) {atayın kocaabdi 

mahalles: ndtm Danyal oQ'lu 
bakkal Durmuş Moğultay 
hakkında icra kılınan Dur
uşma sonunda: 

Maznunu sab"t olan 
suçundan dolayı ·hareketi 
ne uyan milli korunnıu 
kanunun 59 uncu madde
sinin 3 Uncu bendine tev· 
fıkan befl lira ağır para 
cezat1ına ve dükkAuın yedi 
gün müddetle kapatılması
na ve bu müddet 1arf uıda 
ticaretten men'intt ve bü· 
küm hulasasının masrafı 

mahkuma ait olmak Uıere 
gazete ile neşrine ve bu· 
nun iri harflerle yazılarak 
dükkAnın göze ç8rpaaı ye-

* * * 1sk.Deniz Komutanhğmdun 
1- -Iskenderunda Pınbr· 

baıı mevkiind~ bir kath 
kft.rgir bir bina inşa ettiri· 
lecektir. 
2--Keşif tutari 6020 lira 

89 kuruştur. 

1 

3-Ihale v,ünU 20,11,942 
cuma saat 16 dır .. 
4-llk teminat! 452 lira· 

dır. 

- 5-Keşif, şartname ve 
pilanlar lskenderun Dz.K. 
dadır. Istekliler ihale gü· 
nüne kadar görebilirler. 
6-Ihale açık eksiltme 

suretiyle yapılacaktır. 
7--Isteklilerin beUi giln 

ve saatta lskenderun Dz. 
K.na milracaatları ilin 
olunur. 

7,10,14,19 

Saflık metruk eşya 
Defterdur1ı~tan 

Muhammen 
bedeli 

adedi cinsi Hra 
1 ilç gözlü saç kuzine 1 O 
1 çinko davlanbaz 5 
2 tahta kablık 10 
1 Emaye lavabo 25 
1 idrar küveti 15 
1 alafıranga kuburluk 40 
1 banyo için bııkır kaznn 
ocak ve borularile 100 
1 emaye banyo teknesi SO 
1 duş borusu S 
1 Emaye musluk ve borusu 
ve duş 10 

YekQn 270 
Y o kar ıdtt. evsafı yazılı 

meınkul eşyalar 2490 sayı· 
h kanun 43 üncü maddesi 
mucibine~ açık arttırma 
suretile 19-11-942 per· 
Şf'! m be gUnü saat onda 88· 
tılaca~ındao talip!erin%7,5 
teminat ak~asınt hami
len defterdarlığa müraca· 
atları ilan olunur. 

~ rine yapıştırtlmasıoa dlait 
Hatay asliye ceza mabke· 
mesince 28,8 942 taritılnde 
vernen 822 esas ve 441 
sayılı karar temyiz müdde
tinin geçmesile katileımit
tir. 

i 1 a n 
Hatay Defterdarlığından : 

KöyU Cinsi Adot 

Harbiye 
,. 

Ya.L.tu 

" lsmailiye 

" 

Portaknl 6300 
Mandalin 2900 
Portakal 400 
Mandalin 200 
Portakl 20300 
Mandalin 2sro 

Trabzon bur. 

Kilo 

50 
ması 0 Uüver Portakal 28000 2~ __ jJ 

" \iandalın 4600 651 1~ ·· ıeri r.ıa 
Yukarıda muh•mqıen bed~li cins ve k0Y~ 

metruk bahçelerin ~942 ~ ı'ı portakal; ıııao ;;o• 
trobzun hurması mabıulu 2011 l 942 ctıtll• · _..; 
10 da açık arttırma suretile satılacaktır. ·ıe ~ti 

Talip o'an'arın % 7,5 teminat makbUZI _J6,...r' 
lı~a muracatları ilan olunur. 10--14~ 

Köyü c~:!~~;Pa:~J:,kM!=!~~ 
No· No. No. bedeli 

Lira,krl· . J.fibA 
Zeytuniye H. Bal:çeli ev997 60, • • ffur~)u 

tuD (li 

" 
,, 

Bahçe 

,, ,, Tarla 

,, " Bah<;oli ev 

,, " Bahçeli ev 

" " " ., 
" " " ., 

,, ,, Bahçe ,, 

,. ,, 
" " 

996 

995 

1241 

981 

907 

887 
1C06 

1040 

1041 

410, • • YusU~blrı 
Ha.onu• 

240, •• yusuf ol 
H11nnul fi 

45 33 Abdııl J 
' 0glu ftJi' 

122 50 Sai11~ 
' l\fib~il~ ~ 

265 •• Abd111 
' BafJIJI • 

12s, •• s~~ 
250, ··Is~ tf 

Hııon• ~ f 
ves 1'· 

u(f. 
15, - • Yu• Jtt11 

nllt 0•1\ 
35, .• y usuf -'d 

nut 05' 

Y o karıda evsafı yazalı :'gıyrimenk~lO:, 
ma ile mülkiyeti satışa çıkarıl nı1ttr. ıhll 
pızartesi güng saat 10 da Defterdarhk~ 11_., 

isteklilerin teminat makbuzlariyle bır 
yona müracaatlun. i1 ~ 

(ilAo, dellaliye ve sair masraflar müşte1r.,.....ır ~ 16-l 

Satltk metrük emJAk 
Milli Emlak Mü lürlOğUoden 

KUyU Cinsi Mın.J'arsel Kapı Mubaaı 
No. No. bedeli 

Harbiye bahç,ev 71 
Lira-Kr~_..ı ,ı. 
300,· .Cıava 

, 

58 ı ıs ııuri S 
' Jıdl ~ 

450 •• ısııeo 
' bi Jı 

412 50 tl&Jl'i" ' ıcısı p 

" " ' 
72 

" " 
74 

" 
,, " 75 

. oıe' 
Yukarıda evsafı yazılı gayrı 

attırma ile millkiyeti sııttşa ~1karılrn1~ 
11-1942 Cuma günü saat 10 da De 

lıcaktır. . ·"te i' 
isteklilerin ter.ı"oıt malcbuzlarile bırh 
' müracaatları .. ted 
(1141, dıillaliy~ ve sair ma11raflar aıu~7 

19,20,23, 

)Zayi makbuz N~fi~ 
Mahsul borcumdan kalan H p M•l 

46 kilo boğday 5 kilo arpı C. · . ·. . 
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1 ki aobara tewlim iıderek ytlndeD ffllSSf 

aldığım makbuzu yitirdim. 


