
Yarlık vergisi 
komisyonu 

Dün ilk toplantısını 
yaptı 

Varlık vergisi komis· 
yomı t:iln öğleden sonra 
Valimiz Şefik Soyerin re
isliği altında Maliye Ve
kftleti Müfettişlerinden İh-
sanın iştirftkile ilk toplar. 
tısını yapmıştır. 

Saat 14 den 20 ye kadar 
süren bu toplantı ihzarı 

mahiyettcd ir. Komisyon 
mesaisini bitirdikten sonra 
alacağı kararlar ve mükel 
flerin ad 1arı i1fin edilecek
tir. Maliye Müfettişi bu 
radıın kiızaiara gide
rek komisyonların faaliye 
tini gözden geçirecektir. 

Cumartesi"' 

/ Varlık vergisi 
kanununun metni 

Madde 10 - Mükel
leflerin:tesbiti sırasında ko 
riıisyonlarca unutulmuş 
ohınlarm isimleri komis
yonların dağıllmasından 
itibaren en g6!c iki ny 
içinde varidat dairelerince 
tesbit olıımırak 7 inci mad 
cte lıijkmü dairesinde- ye
nid"'n teşkil edilecek ko.
misyunlara bildirilir. Ko 
misyonlar azam! on lıeş 
gün içinde bu mükellefle· 
rin vergi miktarlarını ka· 
rarlaştıı·mıya mecburdurlar: 
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masındun itibaren birinci 
harta için yüzde bir ve 
ikinci hafta içiıı yüzde iki 
znmmolunur. 

Talik tarihinden itiba • 
ren bir ay zarfında borçla 
rmı ödemiyeıı mükellefler 
borçlarmı.famam4ilıı ödeyin 
ceye kadar meu;ıleketin 
her hangi bir yerinde be
deni kabiliyetlorino göre, 

ibrahimveDokfor 
Madde 11 - Koıııis· 

yon kararları, şehir ve ka
sabalarda varidat :dairele
rinin kapılarına ve kövl~
re, münasip rr a'ıallelere 
listeler yapıştırılmak sure 
til\3 ilan ve tebJiğ olunur. 
Listenia asıldığı, 'gündelik 
gazete çıkan yerlerde ga
zetelere ve gündblik gaze 
te çıkmıyan mahallerde 
belediye dellal!arı marife
tile halka haber verilir. 

:askeri mahiyeti haiz olmı-a 
yan umum! hizmetlerde ve 
ya belediye hizmetlerinde 
çalıştırılırlar. Ancak üçün
cü mı.ıddenin son fırkasın -
da yazılı olanlardan ikin· 
ci mlddcdeki mükellefiye 
te tabi bulunanlarla kadın 
lamı ve 55 beş yaşını mü 
tP.caviz erkeklerin bo .. çları 
hakkında Tahsili Emval 
kanurıu tat3ik edilmekle 

Ruhisoyer 
Vtlimiz Şefık Soyt-rin 

birad rleri _ lafin Vekaleti 
şoseler dairesi muameldt 
şubesi Mildi rü lbrahim 
Soy~rJe, adtt pazarı hıısta· 
hıınesi baş hakim ve i)pe
ratoru Dokıur;'Huhi Soyer 
şehrimize gelmişlerdir. 
boş geldiler 

ilk kar 
Dürın kızıl dağa düştü 

Günlerdenberi devam 
eden ve sağnak :ha
linde ycğan yağmurlar de
vam edHken, soğukta şid 
delini arttırmış ve terma~el 
re yavaş yavaş dü~meğ~ 

başlamıştır. liün m~vsimin 
ilk karı kızıl dağa düş
mUşttır. Pek erken olan 
~u hftdise, kışın bu yıl er
ken geleceğini ve şiddeti; 
oıacağını göstermt'ktedir. 

Toplantıya çağrı 
Belediye Reisliğinden: 
20,11,942 cuına günü 

saat 14 te ic ima1 muknr· 
rer bulunan Belediye mec
lisi ı:kseriyet hasıl olumu
nı asma binatn Belediye 
kıınıınunun 68 inci mndde
sint tevfiken 23, 11,942 pa 
znı·tesi günü saat ı 6 da top 
lnnm:.sı tukarrilr etmiştır. 

Kayıp nüfus cüzdanı 
Nufus cüzdanımı kay 

betli m . Y.e~isini.. alac ğım f 
dan esk1s•nın hukmü yoldur 

A laedd n köyilnden I 
Aumet oğlu lbrahiıp / 

Komisyon karurJarı n!
hai ve kati mahiyette olup 
bunlara karşı idari ve ad
li kaza mercilerinde dava 
açılamaz. Ancrık bir mü 
kelld namına ııyni mükel
lefiyet mevzuundııa dolayı 
mükerrer vergi tarh ecıil
miş olduğu takdirde bun
lardan en yüksek olanı ip 
ka edilerek diğerleri tarhi 
yatı yapan ku""Jisyonların 
vazifa gördüğü malıal!t·rin 
en büyilk mnJmomurıı ta
fmdan mükelleflerin müra 
caatı üzerine silinir. 

MadJe 12- Mükellef 
ler vergilerini, talik tari
hinden itibaren on beş 
giln içinde mal sandığına 

yatırmağa mecburdurlar. 
On beş günlük müd

detin g~çınesini "lıeldenıe
deıı mahallin en büyük 
nıalmemuru lüzum gö:-dü 
ğü mükelleflerin menkul 
ve gJyri nıenkul rnallurilo 
alacak, h tk ve m<ınf aatlo 
riııiıı ihtiyaten lı -. czine ka
rar verebilir. 

On beş gü?Ilük müddet 
içinde yatırılmıyan vergile 
rıa Tahsili Emval Kanunu 
na tevfikan tahsiline teve.~ 
sül edilnıeklt beraber ver 
gi miktarına müddtıtio dol 

~b~r bunlar ç:ıhşma mü 
kellefiyetine tilbi tutulmıya
bilirler. Bu fıkra hükmü-
ne göre çalıştırı 1anlara ve 
rilecek ücretin yarısı borç
larına mahsup olunur. 

Çalışma mecburiye-
tinin tatbik tarzı hükumet 
çe hazırlanacek bir tali
ınataame ile tayin olunur. 

Birinci fıkrada yazılı 
on beş günlük müddet için 
de vergilerini vermiyen 
mükellefler Tahili Emval 
Kunununuıı v~ çulışma 
mecburiyetinin tatbik: bir 
oy müddetle geri bırakıla 
bilir. · 

Madde 13- KoUektif 
ve Komandit şirketlere ait 
vergilerin icabı halinde or 
takların ve Komanditle
rin şahsi mallarından isti
f ası hususunda da Tahsili 
Emval Kanunu hükümleri 
tatbik olunmakla beraber 
ortak ve komanciitar çalış
ma mecburiyetine de tal>i 
tutulabilirler ve on ikinci 
maddenin ik!ııci fıkrnsı 
hükmü bunlar bukkmda 
da tatbık olunur. 

Bu madde ile on ikinci 
maddede yazılı karar ve 
muameleler kati olup bun 
lara karşı id.ui .J va ad 'i 
kaza mercileriade dava 
açılmaz. 

Modde 14- Varlık 
vergisile mükellef tutulan .. 

(Sayfeyi çeviriııiı ) 
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Metruk emlak satışları 
Köyü Cinsi Mıntıka Parsel Kapı Muhammen Kimden me 

~ o· No. o. bedeli ı uk olduğu 

Zbyhmiye il. Hdl:çeli ev997 

" 
,, 

Bah~·e 

" 
,, Tarla 

" 
,, füıh~cli ev 

" ,, Bahçeli ev 

" ,, " ,. 
" " 

,, 

,, ., Bahçe ., 

,. " 
,. " 

996. 

1241 

981 

907 

887 
1006 

1040 

1041 

-Jarın ikaınetaahlarına, ge- 1 
rek kendilerine ve gerek 
karı vesa kocalarına veya 
kendileriyle birlikte.oturan 
usul ve für uğiyle kardeşle 
rina ait dükklhı, mağaza 

dRpo, ambar, .rabdku ve 
imaHUhanelerde veya bun 
larn benzer yerleı de bulu· 
nan bütün gayri menkul 
mallara tapuda vey ver 
gide bunlardan her hangi 
biri nareına kayıtiı o'an 
gayri m~nkul mallar bu ka 
nun mucibince alınacak 
vergi ve zamlann kanuni 
tımin atı hu km ünde olup 
bu mıllarıu satılmasında 

• de Tah&Hi Enıval kaıınnu 
hükümleri tatbik olunur. 

Verginin teminatını teş 
kil eden bu mallardan mü 
kelefin kendisine vnya ka· 
11 ve kocasına iiİt olanlar 
hariç olmek üzere diğer 
mallar üzerine komisyon· 
larca verginin takdir ve 
tesbiti taribind~n itı baren 
bir S4ll0 zarfı ada ayrıca 

'haciz konmadığı takd;rde 
bu mal'ur üzerindı>ki lt!· 
minat hükmü ıona erer 
Mükellefl~rin zilyedliği al 

tında veya yukarda yazılı 
mahallerde bulunan ruın· 
kul n.allara müteallik sa· 
tış, temlik ve rehin iddia· 
luı muteber snyılmaz ve 
bu nevi mallar hakkında 
dermeyan olunacık istih· 
kak iddiaları dinlenemez. 

Bu kanunu& neşrinden 
mukaddem haşlamış olan 
ve bir !Ulam veya bu b Ü· 

küm ve kuvvette noterlik· 
çe tanzim edilmiş muknd· 
df"m tarihliresmi bir se 
o~de müstenid olmıyarak 

:yapılmış bulunan takıp ne 
ticesinde icra daırelerince 
koııulmuf olau ihtiyati ve 

t tuu.--

icrai hac'zler bu teminat 
hükmüne halel vermez. 
Bu hac· zıer aııcak vergi 
alaeiığımn tahsilinden son· 
ra bakiyye kaldığı takdirde 
bu kısım haklnndtı infaz 
olunur. 

Gayrimenkullerin satı 
şmda bunların varhk ver· 
gi11i mük~llefi ya ti ile ilişi-

ği olmadığı alakalı varidat 
daire sınc.. tasdik edil· 
ırıedikçe tapu dsire'eri tes 
cil yapamaz. Yapılan tes
c ller hükümsüz sayılır. 

Madde 15 - 9 ve 10 
uncu maJdel~rde yazalı 
müdılet ve şurtlar içinde 
tarhedilemiyen vergiler 
bu mUJdetıer geçtikten 
ıonra yeniden tarh ve tes· 
cil edil em ez 

Bu kanun mucibince tı· 
hakkuk ettirilmiş olan ver 
giler 1943 muli yılım.lan iti 
barı·n beş yıl sonra talı· 
sil olunamaz. Verginin tah 
sili için yapılacak her ne· 
vi takip rnuarnelı~ eri, mü-! 
ruruzamanı kes13r. 

T aminJt yaptırılacak 
Has)a malmüdür!:.iğünden 

4975 lira 28 kuruş 
keşif bede!li Hassa Hükfi· 
m~t konağının tamiri 9- -
11-942 tarihinden itiba· 
ren eksiltmey-ı çıkarılmış· 
tır. 

isteklilerin % 7,5 te· 
m~mıt akçası bulunan 371 
lira 19 kuruşa dair vezne 
makbuzu veya banka mak
buzile birlikte ihal~ günü 
olan 23 11-942 pazar· 
lesi gilnil saat 14 de Mal 
müdürlük odasında müte· 
şekkil kornisyo.ıa müracı· 
ht etmeleri. Keşif rsporu· 
nu ve Ql(Siltme şeraitini öğ· 
renmek isteyenlerin bu 
g'-irıler içinde V nridat rue· 
murluğuoa. müracaat etme
leri lüzumu iUln olunur. 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 

Heybaniyo icra mcruurlu 
ğundan: 

Açık srttırma ile p:ıra· 
ya çevri 'ectk guyri ınerı 
kulun ne olduğu: Bir kıta 

l susuz tarla. 
Gayri nıenku1un 

hu'nnduğu mevki, mı\· 
lıallesi, tmknğl nurnarf!sı: 
Reyhaniyenin kırca oğlu 
ve ayraucı şarkı köyleri 
arasında 72-76 nomaralı 
taşlardan başlayarak 63-
64 uomaralı hudut taşla
rında nihayet bulan 45 
hektar 3 ar 75 metre ruu
rablı~ı mesahosı ııdu 1 O 
parsel nomaralı gayri meıı· 
kul. 

8000 lirtıdır. 
Arttırma ynpılacağı yer, 

gün, saat: Heyhaniye icra 
dairesi 3 12 942 perşembe 
2üuü saat 15 de. 
1--lşbu gayrimenkulün er· 
tırma şıırtmımesi 17 11 94~ 
tarihinden ~tibareu ikinci 
def J olarak Heyhtıniyc icra 
daireıııinin muayyen numa
rasında herkesin gör~biime
si için açı~tır. IIAnda yazı 
1: olanlardan ftızla maıü

ınat almak istiyenler, i~bu 
şartnameye ve 942 116 
dosya numarasile memu· 
riyeth1ize müracaat etme
lidir. 
2-Arhrmuya iştirak !çin 
yukarıda yazılı kıymetin 
% 7 ,5 nisbetinde pey ,veya 
mılli bir Banka an teminat 

makbuzu tevdi edilect:ktir. 
(124) 
3-lpotelc sahibi alacaklı
larla diğer aHlkadarlurın 

ve irtifak hakkı sahipleri· 
nia~ gayrimenk~J üzerinde
ki hakhıı mı hususile faiz -ve masrafu 'dair olan iddı-
alar işbu ilAıı tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde 
evrakı miisbitelerile birlik 
ie rnermıriyetimize bıldır· 

meleri · cab eder. Aksi h ıl· 
de hakları tapu sicillile sa· 
bit o'mıdıkça satış bede· 
linin pııylaşmasından haric 
kahr. 
4-Gösteri en güode 8rtır
maya tştirak edenler artır
ma şartnamesini okumuş 

ve lüzumlu malumat al· 
ınış ve hunları tama.o:ıen 

kabulretmiş ad ve itibar 
olunurlar. 
5-.'fayin edilen zamanda 
gayrimEnkul ü~ defa .bıığ
rıldıkdan sonra en çok 
artırana ihale edilir. An· 
cak artırma bedeli muhıım· 
men kıymetin yüzdo yel· 
miş btşini bulD:Jaz veya 
satış istjyenin alBcağımı 

rüchanı olan diğer alacak· 
lılar bulunupt t bede' l>un· 
!arın o gayrimeııkut ile 
temin edilmiş alaooklıların 

l 

Satlık metruk ernli~,0.oıı' 
cinsi parsel muhammen kimdeııP1e ~ ı köyli 

No. bedeli l ı • ı) 
Lira Krş. . esi' 

Zeytuniye H.Hah· 621 20,- • • Ily:lB D•P1111~ ı) 
Qeli ev Hiı''stiycn oğ. Abd11 c-ıi°'' 

., ., 
" 600 333,- 33 llyas:Diı:a.IJJ~ 1 

A~ c.si 
657 116,- 66 Ilyas v:ıulOI~) 

O~· /1 CiP " " 
,. 

" " " 
658 26,- 66 uyas Di~~ ı 

oğ. Abd,, t 
" " ., 660 25' - . . Şiilı'11 

,, ,, Tarla 1129 60 - . - Iskender tJfP 
' kızları MerY ı 

ve Ju1Y8 P,rol· 
,, ,, Bahçe 1144 125,- - - Circi ça ı 

HaPl)llb"ıol"' 
,, ,, Tarla 1236 85 - •• Abdulls 11, 

' oğ. ·~'°~Jl" 
,, ,, Bahçe 1114 200,- - • Miha're:ıı•"'ı 

ve ev uıo 'tJt.~) 
) ?karıda evaafı yazılı gayri111e11lı]b11Je j 

ma ıle mülkiyeti satışa çıkarıhnııtır·ııta 1~e 
942 ialı günü sttaıı 10 da Defterd~r 1 birli11• 

isteklilerin teminat ruakbuzlarıle 
yomı müracaatları. il terifjı 

(lUln, Dellaliye vP.sair masraflar aı i t9/ 
ıs- ~ 

Satlk metruk errı18.,,.,. 
cinsi mıntıka parseHkapı rnul~a~ köyü 

No. No. No: be ~r"· _,J 
Lira 5o"~ 
37, ı,. ,-~ Zeytuniye H . 

Halwe1i ev 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

,, " llalıçe 

,, ,, Bah~e 

" " 
Tarla 

" " " 

" " " 

n:ı müracaatları. 

839 

852 

850 

723 

786 

749 

734 

571 
1240 

1143 

(lHln, Dellaliye vesair 

mtcrnuundan fazlaya çık· 
mak şartile, en çok artıra· ı 
na ihale edilir. Bö) le bir 
bedel elde eJilemezse iba· 
le yapılamaz ve satış .tıl1 e· 

bi dü~r. 
6-Gayrimmıkul kendisi 
nt ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühl~t 
içinda parayi vermezse iha· 
le kararı fasholunarak ken· 
disindcn ~vvel ~n yüksek 
le klifte bulunan kimse ar· 
zetmiş olduğu bedelle al 
mağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazcıa he· 
men on beş güo müddetle 
artırmt\ya çıkarılıp en çok 

o~·,a ıt~J 
4 ı ı.fl"j 

- f 
ıoo, · ~ 
440, -1~ 

oı· ~~ 
63, 1~:Ö 

14 ıs 11' -~' 415,~~ 
feJJJ' te~ 
400. -~ 
kıılıtl'I_ -
20, _j 

ı65, -,;! 
--ıs, 


