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SUNUŞ 

Türkiye Cumhuriyeti 'nin tarihi gayri müsl im ve gayri Türk 
azınlıklara karşı haksızlıklar ve baskı eylemleriyle doludur. İtti
hat ve Terakki Partisi 'nin Anadolu 'yu gayri müslim unsurlardan 
arındırma politikası cumhuriyet döneminde de devam ettiri lmiş 
ve değişik yöntemlerle azınlıklar yıldırı l ıp yıpratılarak Türki
ye ' den ayrı lmaları sağlanmıştır. 1943 yılında çıkarılan Varlık 
Vergisi de, Türkiye 'nin izlediği bu arındırma poli tikası çerçeve
sinde görülmelidir. 

1 94 1  'de 20 Kur'a İhtiyatlar uygulamasıyla gayri müslim er
kekleri toplayan devlet, 1943 'te de saçma, mantıksız ve adalet
siz bir vergi tarh etmiştir. Gayri müslimlerden yüzde yüzün üs
tünde vergi isteyen hükümet, bunun imkansız olduğunu bilerek 
yapmıştır. O devirde özell ikle İstanbul' da birçok gayri müslimi 
evlerini ve dükkanlarını kısa bir süre içinde satmaya zorlayan 
hükümet, ev ve dükkan çokluğu olan bir pazarda bunların haki
ki değerlerinde satılamayacaklannı da biliyordu. Dolayısıyla 
Varlık Vergisi, açgözlülerin gayri müslimlerin mallarını talan et
me faaliyetidir, vergi ile i l işkisi yoktur. 

"Dönme" meselesine bakalım. Cetvellerde "D" şeklinde 
geçtiler. Üç yüzyıl önce müslümanlaşan Sabetayistler niye "G" 
olarak değil de "D" olarak yer aldılar kayıtlarda? Burda iki ay
rı konu var: Birincisi ,  devlet kimlerin "Dönme" olduğunu nasıl 
biliyordu? Rum, Ermeni ve Yahudileri ayırt etmek kolaydı,  zira 
zaten nüfus kayıtlarında dinleri bel l i  idi. Dönmeler ise Türk 

, isimleri taşıyordu ve Müslüman olarak kaydedilmiş olması ge
rekiyordu. Sanırım mübadeleden sonra Setanik' ten gelen Dön
meler kayıtlara bu şekilde geçtiler. Dönmelerin nasıl ayırt edil
dikleri bir mesele, fakat daha öneml isi niçin ayırt edildikleri . 
Türk ismi taşıyan, üç asır boyunca Müslüman görünen (evlerin
de başka bir din takip ettikleri malum) bir toplumu devlet Türk 
olarak tanımıyordu. Yani Varlık Vergisi'nin amacı azınlık ları 
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Türkleştirmek ise, niye en azından dışarıya karşı Türk görünen 
bu toplumu da hesaba kattı? 

Sanırım o devrin hükümeti Türklüğü bir soy meselesi olarak 
görüyordu. Ya doğuştan Türksün ya da değilsin; isim değiştir
mek, Müslüman olmak yeterl i değil. Bu ay işinden çıkarılan 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, bir açıklama ya
parak "Müslüman olan Ennenilerin kayıtları var" demiş ve şun
ları söylemişti: "Araştırmalarımızda Kürt diye bildiğimiz insan
ların aslında yapısal olarak Türkmen asıl l ı  olduğunu, Kürt-Ale
vi olarak bilinen vatandaşların ise Ermeni kökenli olduğunu 
gördük ... 1915'te sürülmemek için Müslümanlığa geçen Erme
nilerin sayısı . 1 920'lerde l 00 bin kadardı. . .  1 936-37 yıl larında 
ise devlet bu kişileri ev ev tespit etmişti. Listeler elimde. Dev
let isterse açıklarım ... " Kısacası devlet, soydan Türk olmayan 
kişileri, kendilerine Türk demelerine rağmen, halen Türk olarak 
kabul etmiyor. 

Gençken büyüklerimizin kendi aralarında fısıldayarak ba
zen, "Aşkale", "Septemvriana" (Eylül olayları) dediklerini ha
tırlıyorum, ama sokakta biz çocukların ağzından bir şey kaçar 
da belamızı bul uruz diye açıkça hiçbir şey söylenmezdi. O kor
ku her gayri müslimin içinde vardı. 

Dedem (annemin babası) Konstantinos Harkusis ile annemin 
eniştesi (teyzes inin kocası) Mihalis Papadis 1 941  'de 20 Kur'a 
İhtiyat uygulaması dahilinde Aşkale 'ye sürülmüşler ve orada öl
dürülecekleri ne inanmışlardı. Sonuçta bu korkuları gerçekleş
medi ama unutmayalım, bundan birkaç yıl evvel Türkiye Cum
huriyeti, İsmail Beşikçi 'ye göre, Dersim 'de jenosit yapmıştı. 
Tabii bunu Aşkale'ye gelenler bilmiyordu ama İstanbul ' dan Aş
kale 'ye sürülmelerinin başka bir amacı olamayacağını düşün
müşlerdi. 

20 Kur'a İhtiyat uygulamasından iki yıl sonra, savaş halen 
devam ederken devlet bu sefer de Varlık Vergisi adı altında gay
ri müslim vatandaşlarını, servetlerini de ellerinden aldıktan son
ra, Aşkale'ye sürmüştü. Fakir bir ai leden olan dedem Varlık 
Vergisi ' nden yeniden sürülmekten kurtulmuştu, ama annemin 
diğer eniştesi (diğer teyzesinin kocası) ve aynı zamanda vaftiz 
babası olan Konstantinos Haziris, Yenişehir'de küçücük bir 
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bakkal dükkanı olmasından ötürü vergi vermek zorunda kalmış 
ve ancak bunu ödedikten sonra Aşkale'ye sürülmekten kurtul
muştu. Kendisi Yunan vatandaşıydı ve 1 94 1  'de de Aşkale'ye 
gitmek zorunda kalmamıştı. 

İsimlerini
_ 

verdiğim bu akrabalarım sürgünden sağ salim 
dönmüşlerdi ama Sayın Çetinoğlu'nun çalışması başka kişilerin 
aynı şansa sahip olmadığını gösteriyor. Bu uygulama sırasında 
en az 1 1  Elen ölmüştü. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok insan 
ölmüştü, ama burada Türkiye Cumhuriyeti 'nin kendi vatandaş
larının ölümünde mesuliyeti vardır. Zaten Eylül olayları dışında 
Türkiye Cumhuriyeti gayri müslim, gayri Türk ve Alevi (Maraş, 
Gaziosmanpaşa olayları) vatandaşlarına karşı yaptığı eylemler 
nedeniyle hiçbir zaman özür dilememiş, tersine inkar yolunu 
seçmiştir. Türkiye'de neredeyse meslek olan bu inkarcıl ık dev
let tarafından desteklenmiştir. Varlık Vergisi inkarcılarının ba
şında Aslan Başer Kafaoğlu gel ir. Kafaoğlu yüzeysel bir araştır
madan sonra yazdığı kitabının kapağına ırkçı bir karikatür ko
yarak 60 yıl sonra halen o dönem gazetelerinin ve politikacıla
rının ideolojisini sergilemektedir. 

Bundan başka, kendini solcu olarak gören Yalçın Küçük de 
Varlık Vergisi 'nin pol itize olduğunu söylüyor; sanki sıradan bir 
vergi meselesiymiş gibi . Küçük'ün bunu birkaç kitapta tekrarla
ması i lginçtir; hatta Küçük konunun abartı ldığını .iddia etmekte
dir. Sağ ve sol bu meselenin önemini azaltmak istiyor ama Sal
kım Hanımın Taneleri filminden sonra bu konu_ 

iyice. gündeme 
gelmiştir ve artık çok geçtir. 

Yılmaz Karakoyunlu 'nun Salkım Hanımın ,Taneleri fi lmi, 
Rıdvan Akar, Ayhan Aktar ve Rıfat Bal i 'nin çal ışmaları ile gün
deme gelen bu Yarlık Yergisi meselesinin de inkarcıl ık yönte
miyle geçiştirilmesine çal ışılacağı malumdu ve nitekim öyle ol
muştur. 

Sayın Çetinoğlu'nun bu çal ışması ile sanırım Yarl ık Yergisi 
ile ilgili çalışmaların ilk başlığı kapanmıştır. İ lk başlığı kapan
mıştır diyorum, çünkü halen bazı arşivler açık değildir ve Sayın 
Çetinoğlu 'nun çabalarına rağmen arşivleri barındıran binaların 
kapıları açılmamıştır. 

Bazı ülkelerde, örneğin Avustralya'da, 30 yıl  yasaları ile 30 
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yıl geçtikten sonra milli çıkarlara ters düşseler bile 30 yıl evvel
ki belgelerin çoğunluğu yayımlanır veya bu belgelere serbest 
erişim izni verilir. Türkiye'de 65 yıl geçmiş olmasına rağmen 
halen bütün belgelere erişim izni verilmiyor. 1 915 belgelerinin 
tümü araştırmacılara halen açık olmadığına göre, 1 943 belgeleri 
için araştırmacıların daha çok beklemeleri gerekiyor. 

_ Sayın Çetinoğlu birçok belge bularak, son derece titiz bir ça
lışma ile çok değerli bir yapıt oluşturdu. Bu yapıt, Türk ve Türk
çe konuşan toplumlara Türkiye Cumhuriyeti tarihinin lekeli bir 
olayını biraz daba aydınlatacak. Varlık Vergisi yalnız o devirde 
yaşayan Elen, Ermeni ve Yahudilerin değil, ondan sonraki ku
şaklarının zihninde de iz bırakmıştır. Zaten her kuşak için her 
yeni olay Türkiye'deki rizikolu durumlarını hatırlatmıştır: 1 955 
olayları, l 964'te Yunan pasaportlu Elenlerin kovulması, 1 974 'te 
Kıbrıs' ın işgali ("Barış harekatı" demeye dilim varmıyor). 

Sayın Çetinoğlu'nun yapıtı için bu kısa önsözü yazmak be
nim için büyük bir onur, zira Sait Bey pek yetenekli ve üretken 
bir araştırmacı ve daha birçok kitap yazacağı belli .  Kendisine 
başarılar dilerim ve bu kitabın başka dillere de çevri leceğini 
umarım. 
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ÖNSÖZ 

"Arkadaşımız heyanatında demişler ki, 
Adana' mız müstevli olan anasırı saire. şunlar, bunlar, 

Ermeniler sanat ocaklarımızı işgal etmişler ve hıı memleketin 
sahihi gibi bir vaziyet almışlardır. Şüphesiz haksızlık ve 

küstahlı,�ın bwıdan fazlası olamaz. Ermenilerin bu feyizli 
ülkede hiçbir hakları yoktur. Memleketiniz sizindir, 
Türklerindir. Bu memleket tarihte Türk'tü, o halde 

Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktıı:" 1 
M. K. Atatürk 

Bu inceleme, İkinci Savaş yıl larında, gayri müslim azınlıkların 
ödeyemeyeceği düzeyde borçlandırılıp her şeylerine el konula
rak tüketilmesine ve yaşamlarını devam ettiremeyecek duruma 
getiri lip bu coğrafyadan ayrılmalarına / kovulmalarına yönelik 
bir siyasetin aracı olan Varlık Vergisi örneğinden hareketle azın
l ıklara yönelik bir siyasetin / zihniyetin açıklanması çalışmasıdır. 

Bu boyuttaki bir siyasetin aracı olan Varlık Vergisi Kanunu 
ve uygulamasına il işkin bilgilerin ve arşivlerin ortada olamaya
cağı aşikardır. Belge bırakı lmaması için talimatların sözlü ola
rak verildiği de bilinmektedir. Buna rağmen biz yine de resmi 
arşivleri zorladık ve girerek incelemek istedik, ancak tüm baş
vurularımız sonuçsuz kaldı. Arşiv inceleme taleplerimize i l işkin 
bilgiler ilgili bölümde ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Arşivlerden ümidimizi kestiğimizde, bilgiyi dönem gazete
lerindeki mezat ilanlar ından bulmaya çalıştık. Dönem basınında 
yayımlanan sınırlı gazete ilanları taramasından önemli bilgilere 
ulaştık. Ekteki listeler mezata ait sınırlı bilgileri kapsamasına 
rağmen kanun gömleği giydirilmiş zulmün boyutlarını vermek-

1 1 923 yılında Adana esnafına hitaben yaptığı konuşmadan, Atatürk' üıı 
Söylev ı·e Demeçleri, Cilt il, TİTE Y., 1 98 1 ,  s. 1 26. 
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tedir. Bu bilgiler, tekrar vurgulayalım, sadece gazetelere ilan 
olarak düşen haberleri ve Defterdarlığın izniyle yapılan gayri
menkul satışlarını kapsamaktadır. 

Doğaldır ki ilan değeri olmayan mahallindeki satışları bula
madık. Dönemin İstanbul Defterdarı Faik Ökte 'nin de söylediği 
gibi. asıl feryat buralardan yükselmektedir. Bu yasaya göre, 
Azınlık2 "vergi mükellefleri"nin yarısını mülksüz gruplar teşkil 
etmektedir ve bunların ev eşyalarının ilan değeri yoktur, ancak 
ekonomik değeri olmamasına rağmen ellerinde bulunan tüm ya
şam araçlarına el konulmuştur. Varl ık ' ı� verdiler ve bittiler. 

Varlık Vergisi 'nin görünmeyen yüzü de buradadır. Ancak biz 
bu çalışmayla sadece Varlık Vergisi 'nin yarattığı maddi tabloyu 
verebiliyoruz, bu insanlarımızın çektiği acıları, soğuk rakamlar
la ifade etmek, acıları istatistiklemek çalışmamızın trajik yanıdır. 
Aşkale korkusuyla elindeki bütün yaşam araçlarını satıp vergi 
denen zulmü karşılamaya çalışan gayri nıüslinıler üzerinde olu
şan yıkımı tarif etmek mümkün değildir. Ne yazık ki, edebiyat 
bu konuyla neredeyse hiç ilgilenmemiştir. Ender çalışmalardan 
biri_ olan Zaven Biberyan' ın  Baham Aşkale' ye Gitmedi4 adlı ese
ri. varlık karşısında her şeyini satarak kendini Aşkale'ye gitmek
ten kurtaran baba Diran Tarhanyan ile üç buçuk yıllık nafıas as
kerliğinden varlık sonrası dönen oğul Baret Tarhanyan' ların tra
jik hikayesi, Varlık Vergisi kurbanlarının içine düştükleri yoksul
luğun, psikolojik yıkımın ve kaybolan hayatların anlatımıdır. 

Araştırma sırasında Varl ık Vergisi kurbanları ile yaptığını 
görüşmelerde, yaşanan travmanın hala canlı olduğunu gördüm. 
Bir Varlık Vergisi mağduru, yaşadığı yıkımı şöyle özetledi : 
"Varlık Vergisi konduğunda nişanlıydık ve projelerimiz vardı. 
Biz bu hazırlıkları yaparken Varlık Vergisi çıktı, her şeyi ertele
dik ve çok kötü duruma düştük. Çok zengin olan nişanlını Var
lık ' la her şeyini kaybetti6, Aşkale'ye gönderildi ve dönüşünde 

2 "Azınlık" teriminden gayri müslim azınlıklar kastedilmektedir. 
3 Azınlıklar Varlık Vergisi 'ni kısaca "varlık" diye adlandırmaktadırlar. 
4 Zaven Biberyan, Babam Aşkale'ye Gitmedi, Çev. Sirvart Malhasyan, 
Aras Yayıncılık, 2000. 
5 Azınlıklar, Amele Taburlarında geçen askerl iklerini "nafıa" olarak adlan
dırmaktadır. 
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babam damadına yardım etmek istedi: 'B izim eve gelmek ister 
misin?' Biz evlendiğimizde babamın evine taşındık ve orada bir 
hayl i  yaşadık. Uzun yı l l ar babamın evinde kalmak zorunda kal
dık. Eşimin iş hayatı Varlık Vergisi 'yle çok büyük darbe yedi .  
Pederimin yardımıyla geçindik. Yaşıyorduk ama yaşamaktan 
yaşamaya fark vardı.7 Kayınvalidem Varl ık Vergisi'nden ev eş
yalarını kurtarmak için eşyalarını kapıcı dairesine taşımıştı ama 
kapıcı ihbar etti ve bu eşyaları da götürdüler." B u  sözlerin ardın
dan, önce, "Siz bunları yazacak mısınız?" diye sordu, evet ce
vabını duyunca da, "Bundan dolayı başıma bir iş gelir mi?"8 di
yerek kaygısını ifade etti .  94 yaşındaki bu hanımın aradan bun
ca yıl geçmesine rağmen hil.Ia Varlık Vergisi 'nin ve o dönemin 
korkularını yaşadığını görmekten yüreğim burkuldu ve bunu bir 
anı olarak okuyucularla paylaşmak istedim. 

İncelemede Varl ık Vergisi kurbanlarının acılarını kuru ista
tistiklere dönüştürmemek için çok çaba sarfetıiğimizi, bu yüz
den okuyucu tarafından belki de eksik bulunacak bazı bi l inen 
rakamları kullanmadığımızı özel l ikle belirtmek isterim. 

Sait Çetino.�/u 

6 Burada söz konusu edilen Parseh Gevrekyan bu konuda şunları söyle
mekıedir: 

.. Varlık Vergisi'nin çıkarıldığı dönemde ben henüz 3 1  yaşında genç bir 
kereste tüccarıydım. Bana takdir olunan vergi tutarı 1 50 bin l iraydı. Düşü
nün ki bir kamyon kereste o zamanlar 25 liraydı ve ben tüm mal varlığımı 
satsam yine de bu parayı ödeyemeyecek durumdaydım [okuyucunun bir 
kıyaslayama yapabi lmesi için Gevrekyan·ın Varlık Vergisi öncesi kestiği 
bir fatura ekte verilmiştir]. Zaten Erzurum"dan da annemin gayrimenkul
lerini elden çıkarması sayesinde kurtuldum . ., 

Rıdvan Akar, Varlık Vergisi Kanıınu. Tek Parti Rejiminde A:ınlık Kar
şıtı Politika Önıe.�i. Belge Yayınları, s. 106. 
7 Parseh Bey, Varlık 'la içine düştüğü darlığı kısaca şu kel imelerle ifade et
mektedir: "Kampa gittiğimde nişanlıydım. Dönünce evlendim. Çocukları 
çok sevmeme rağmen mali durumumdan ötürü tek çocukla yetinmek zo
runda kaldım." Rıdvan Akar. Varlık Vergisi . . ., s. 1 10. 
8 Anısını nakleden, Varlık Vergisi dolayısıyla her şeyini kaybeden Parseh 
Gevrek yan 'ın eşidir. Birçok değerli gayrimenkul sahibi olan Parseh Gev
rekyan 'ın torunu bu satırlar yazıl ırken evlenmek üzereydi ve kiralık ev 
arıyordu. 
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1. BÖLÜM 

Cumhuriyet tarihinin kara sayfalarından biri olan Varlık Vergi
si, İkinci Savaş sırasındaki hükümetin bil inçli pol i tikaları sonu
cunda fiyatların artışı, sennaye birikimini hızlandırma adına ka
raborsa ve vurgunculuğa göz yumulması' neticesinde - buna kı
saca yağma da diyebi l i riz - hükümete karşı doğan tepkileri sa
vuşturmak amacıyla "harp sırasında oluşan aşırı kazançların 
vergilendiri leceği" gibi masum bir iktisadi gerekçe ile çıkarı l ıp, 
savaşın verdiği fırsattan yararlanarak (sadece bir ayağı serma
yenin "Türk"Ieştirilmesinin sağlanması olan) azınlık mensubu 
vatandaşların biçilmesine ve ekonomik ve kültürel olarak sil in
mesine, yaşam araçları ellerinden alınarak göç etmekten başka 
bir seçenek bırakmamaya yönelik İttihatçı gelenekten gelen et
nik temizl ik politikasının kırbacıdır. Yasa tamamen siyasidir ve 
pre-kapitalist bir sosyal formasyona tekabül eden bir uygulama
yı temsil etmektedir. 

Hükümet bu yasayla, mükemmel bir manipülasyonla kendi
sine yönelen ve/veya yönelebilecek tepkileri azınlıklara yönel
terek savuşturmayı becermiş ve azınlıkları iktisadi ve kültürel 
olarak yok ederek homojen bir yapı şekillendirme fırsatını ya
kalamıştır. Çünkü, "Ülkenin geri kalanında etnik temizlik yapıl 
mıştı, ama İstanbul hiila Rumlar. Ermeniler ve  Yahudilerden 

1 "Cavid Bey. savaş sırasında çeşitli kirli yollarla zengin olanları sermaye 
birikimini öğrendiler diye kutsamıştır. M. Cavid Bey'in düşünsel çizgisi 
günümüze kadar başat çizgisini sürdürmüştür." 

Tevfik Çavdar, Türkiye Eko11onıisiııi11 Tarihi, İmge Yayınları, 2003, s. 
38. 

Mete Tunçay, Türkiye'de kapitalizmin gelişim sürecini, "Özel mülki
yet altında kendiliğinden sermaye birikimi olmadığı için, burjuva kapita
lizmi devlet desteğiyle yapay olarak yaratılmaya çalışılmıştır. Buysa, kapi
talizmin Batı'daki 'soyguncu' dönemini bile bastıran bir kamusal ahlaksız
lık doğurmuştur" sözleriyle özetlemektedir. 

Mete Tunçay. Eleştirel Tarih Yazıları, Liberte. 2005, s. 199. 
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arındırılamamıştı".! 
Varlık Vergisi operasyonu. nüfusun homojenleştirilmesinde 

önemli  bir ki lometre taşıdır. Azınlıkların elinde tek seçenek bı
rakılmaktadır: Her şeylerini bırakarak ülkeden gitmek.) Bu ba
kımdan Varl ık Vergisi bir etnik temizlik aracı olarak kullanı l 
mıştır. Bu durum, eklerde verdiğimiz Maliyece haczedi len men
kul ve gayrimenkul lerde açıkça görü lmektedir. Azınlıkların her 
kesiminin her şeylerine el konularak onlara bu topraklarda ya
şam şansı bırakı lmamıştır. Azınlıklar işyeri, ev, ev eşyaları ve 
sermayelerine el konu lmasına rağmen, bunların satışından elde 
edilen para ödemek zorunda bı rakıldıkları vergiye yetmediği 
için Aşkale gibi çalışma kamplarına genç-yaşl ı ,  hasta-sağlam 
demeden sürgün edil mişlerdir. 

Varl ık Vergisi, yani kanun gömleği giydirilmiş bu talan uy
gulaması azınlıkların bel leğinde unutulmayacak bir iz bırakmış
tır. Vedat Türkali, bu izi şu ifadelerle vurguluyor: "Ovsanna bir
iki sözcük dışında Türkçe bilmiyordu. Bir tek 'alçakça' sözü 
vardı hiç unutmadığı; yarı alayl ı  yinelerdi de kimine kızdı mı. 
Varlık Vergisi sırasında. her şeylerinin e llerinden alınıp Aşka
le 'ye gönderi lmesi olayı üzerine babası Gedikpaşalı Sirak 
Osepyan 'ın hiç değişmeyen kızgın tepkiyle söylediği sözdü ' al
çakça ' ."* 

Varl ık Vergisi azınlıklar açısından 1 9 1 5  'ten sonraki son nok
tadır: "Tek Parti Dönemi 'nde uygulamaya sokulan birçok ka
nundan amaçlanan, homojen bir ulus-devlet yaratmaktı. Her ne 
kadar, bu kanun ve uygulamaların birinci hedefi olarak azınlık
lar gösterilmemişse de, aslında temel amaç Türk ulusu tanımla
ması içine dahil edi lmeyen bu unsurların 'Türkleştirilmeleri 'dir. 
Osmanl ı  İmparatorluğu 'nun son döneminden [ 1 .  Jöntürk döne
mi] itibaren başlatılan Türkleştinne sürecinde, Tek Parti Döne
mi [2. Jöntürkj aç ısından son halka Varl ık Vergisi olmuştur. Bu 
açıdan Varlık Vergisi, deyim yerindeyse Tek Parti Dönemi 'nde 

2 Çağlar Keyder, Memalik-i Osmaniye' den Avrupa Birl(�ine, İletişim Ya
yınları, 2005, s. 85. 
3 Savaşın bitimiyle birlikte azınlıkların kitlesel olarak bu topraklardan 
göçmesi, Varl ık politikasının sonucudur. 
4 Vedat Türkali, Kayıp Romanlar. Everest Yayınları, 2004, s. 488. 
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'azınlıklara vurulan son darbe· olması açısından oldukça önem
lidir."� 

Olağanüstü dönemlerin vazgeçilmez ismi ve eski başbakan
lardan Ferit Melen de, "Varl ık Vergisi ile tüm amaçlar bir arada 
çözülmek istenmiştir'"' derken bu noktayı işaret etmektedir. 

Bu bölümde Türkiye'deki azınlıklar açısından bu kadar bü
yük bir önem taşıyan Varlık Vergisi Kanunu 'nun çıkanldığı si
yasi' ortama daha yakından bakmaya çalışacağız. 

1. Devletin yapısı, politik belirleyicilik 
ve ideolojik manipülasyon 

Araştırmacı Ayhan Aktar, Varl ık Vergisi'nin, yasanın hazırlanı
şı. gazetelerin yasayı toptan desteklemesi, Meclis'te görüşülme
den kabul edilmesi, komisyonların bileşimi ve çalışma biçimi, 
ödeme süresinin kısal ığı, icra yoluyla tahsilat yapılması ve öde
yemeyenlerin zorla çalıştırılma hükümleri nedeniylP. özel bir 
uygulama olduğunu vurgulamakta ve iktisadi, siyasi' ve kültürel 
olarak azınlık karşıtı bir politika olduğunu söylemektedir: 
"İkinci Dünya Savaşı yıl larında, l 1 Kasım 1 942 günü 
TBMM'de görüşülerek kabul edi len 4305 sayılı Varlık Vergisi 
Kanunu sadece iktisadi' deği l ; siyasi' ve kültürel açılardan da 
önemli bir uygulama olarak göze çarpar. Varlık Vergisi uygula
ması, esas olarak. kanunun hazırlan ışı; TBMM'de kabulü; o dö
nemin yayın organlarında desteklenmesi; kimin ne kadar vergi 
ödeyeceğini tespit eden komisyonların çalışma biçimleri; vergi 
mükel leflerinin isimlerinin ve vergi miktarının i lan edilmesi; en 
fazla bir ay ile sınırlandırılmış ödeme süresi ;  bu süre içinde ver
gi borcunu ödeyemeyenlerin mallarının haczedilerek, icra yolu 
ile satışı ve bütün bunlara rağmen vergi borcunu ödeyemeyen 
mükelleflere borçlarını bedenen çalıştırarak ödetmek amacıyla 
çalışma kamplarına gönderilmeleri gibi alt süreçler içerir. Bu 
aşamalar bir bütünlük içinde ele alındığında, Varlık Vergisi Ka
nunu Tek Parti Dönemi 'nde birçok kez karşımıza çıkan azınlık 

5 M. Çağatay Okutan, Tek Parti Döneminde Azı nlık Politikaları. Bilgi Ü. 
Yayınları, 2004, s. 270. 

6 Rıdvan Akar, Varlık Veı�ı:isi .. ., s. 105. 
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karşıtı politikalara örnek gösteri lebil ir. "7 
Azınlık karşıtı siyaset Tek Parti Dönemi i le sınırlı değildir. 

Bir  Jöntürk geleneği olan bu siyasetin kökleri Jöntürk öncesine 
de uzanmakla birlikte, 6-7 Eylü l  1955, 1964 ve 1 974'teki uygu
lamalarla Tek Parti Dönemi'nden sonra da devam etmiştir. 

Aktar ' ın değindiği noktanın, siyasi bel irleyicil iğin derinleş
tirilmesi yasanın daha iyi anlaşılmasını mümkün kı lacaktır. 

Eğer Yarlık Yergisi Kanunu 'nun çıkarılmasında ekonomik 
bel irleyicilik başat olsaydı ya da üst-belirleyici "ekonomik veç
he" olsaydı, üretim ve dağıtımın  son derece sıkıntı lı olduğu zor
lu savaş ekonomisi koşul larında, üretim ve dağıtım zinciri ya da 
"doğal ekonomik işleyiş" bu şekilde dinamitlenmezdi. Zaten sı
kıntıl ı  olan ekonomik yaşamı daha da zorlaştıran, ekonomik sı
kıntı ları arttıran bu tercih, bu açıdan tipik bir burjuva yaklaşım 
sayı lamaz. Bi l indiği gibi, kapitalist toplumda üst-bel irleyicilik 
ekonomik kerte veya veçhedir. Savaş koşullarında yapılanlarsa 
pre-kapitalist tarım toplumlarında geçerli olan politik belirleyi
cil iğe daha uygun görünüyor. Başka türlü ifade etmek istersek, 
yönetici el itin düşünce, eylem ve politikasına yön veren ekono
mik olan değil politik o landır. Aslında bu durum ikil i bir önem 
taşımaktadır: Bir kere o yıl larda Türkiye sosyal formasyonunda 
üretim i l işkilerinin melezl iğine (kapitalist. yarı-kapitalist, pre
kapitalist) gönderme yapmakta, ikinci olarak da yönetici sınıfın 
eski rejime özgü politik kü ltürün etkisi altında olduğunu göster
mektedir. 

Bu bakımdan 1915' in son noktası olan Varlık Yergis i 'nin ge
rekçesiyle, soykırımla sonuçlanan Tehcir Kanunu 'nun gerekçe
si aynıdır. "Ordunun gerilerini n  güvenliği" gibi bir gerekçenin 
arkasına sığınılarak gerçekleştiri len tehcir uygulamasına i lişkin 
olarak Enver Paşa 'nın kuzeni de olan Erzurum Valisi Hasan 
Tahsin (Uzer), Dahil iye Nazırı Talat Paşa 'ya yolladığı 1 5  Mayıs 
l 9 1 5  tarihli uzun bir telgrafta, Ermenilerin tehcirinden vazgeçil
mesini teklif eder. Erzurum müstahkem bir şehir ve güçlü bir 
garnizona sahiptir, dolayısıyla Ermeniler hiçbir sıkıntıya yol 

7 Ayhan Aktar, Varlık Vergisi l'e Türkleştirme Politikaları, İletişim Yayın
ları. 2006. s. 1 35- 136. 
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açamayacaklardır. zaten Ermenilerden yana da bir sıkıntı söz 
konusu değildir. Kışlaların yetersizliği malumdur ve Erzurum 
Vilayetinde konuşlanan birliklerin bakımı. büyük çapta çoğu 
kez onları kendi köylerinde barındıran . besleyen. sağımlık hay
van, sıı1ta taşıma, ziraat ürünleri ve tıbbi tedavi temin eden Er
meni halk tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetleri veren kit
leyi sürmek kısa vadede ordunun durumunu dayanılmaz bir ha
le sokma tehlikesini göze almaktır. 

İyi bir İttihatçı olduğundan şüphe edilemeyecek, Selanik İt
tihat ve Terakki Cemiyeti çekirdeği mensubu Hasan Tahsin' in 
tanıklığı, Talat 'a gönderdiği telgrafla sınırlı değildir. Tahsin 
Bey 'e göre asayiş berkemaldir. Vali  Hasan Tahsin, Erzurum Va
l i liğinden önce Van Valiliği görevinde bulunmuş olup bölgeyi 
iyi tanımaktadır. 1 9 1 4  'te Van Vali l iği sırasında dostu Celal Der
viş'e (Deriş) yazdığı mektubunda, doğu ile ilgili ilginç bilgiler 
vem1ektedir: "İslam' ı  da Ermeni'si de memnun ... [Ş]u vilayette 
uınran ve terakki için her şey müsaittir. Ben de bu yolu tuttum. 
Halk munistir. muti 'dir. Kime rast gelirseniz, bağırarak söyleyi
niz. Vilayat-ı Şarkiye 'de mesele yoktur."" Hasan Tahsin' in bu 
şekilde tasvir ettiği Van Vilayeti, daha sonra onun yerine atanan 
Val i  Cevdet Bey' in (Belbez)9 döneminde kan gölüne dönecektir. 

Tehcir uygulaması, sadece askeri açıdan bakıldığında bile 
bir çılgınlık olarak addedi lebil ir. Politik açıdan ise bu Jöntürk 
komitesinin amaçlarıyla mükemmel bir uyum arzetmektedir. 
"Ordunun geri lerinin güvenliği" gerekçesi. daha çok arkasında
ki imha politikasını haklı gösteııneyi amaçlayan bir paravana
dır. Aynı durum, gayri müsl imlerin yok edilmesini amaçlayan 
Varlık Vergisi 'nin "ekonomik" gerekçelere dayandırılma çaba
sında da geçerlidir. 

Ayrıca vurgulamak gerekir ki, bir tehl ikenin varlığı sözko
nusu olsa dahi, tehcir asla meşru kabul edi lemez. 

Sonuç olarak, her iki yasanın da içeriği ve amacı siyasaldır. 
İk i  uygulamada da savaş içinde olunmasına rağmen, gayri müs-

8 Yücel Demirel, "Van Valisi Tahsin [Uzer] Bey'in Mektubu: Van'da Asa
yiş Berkemal'', Top/ıımsal Tarih, Sayı 27, Mart 1 996, s. 24-25. 
9 Cevdet Bey, Enver'in eniştesidir. 
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!imlerin tasfiyesi adına ekonominin doğal işleyişinin dinaınit
lenmesinden çekinilmemiştir. 

Yasa, siyasi içeriği yok sayı larak ya da hafife alınarak, sade
ce iktisadi bir uygulama olarak görülürse, yapılan tahlilin tutar
lılığı tartışmalı duruma gelebi lir. Dolayısıyla. yasanın görünen 
iktisadi veçhesinin arkasında gizlenen asıl amaç, yani azınlıkla
ra yönelik siyasi ve kültürel yok etme, etkisizleştirme, baskı al
tına alma politikaları hafife alınmış, değilse yok sayılmış olur . . .  
Öyle sanıyorum ki, Varl ık Vergisi'yle ilgili gerçeği anlamanın 
yolu politik ve ekonomik belirleyiciliklerin bu özel durumunu 
dikkate almaktan geçiyor . . .  

Başka bir ifade i le Varl ık Vergisi, siyasi ve kültürel sonuçlar 
doğurmuş bir ekonomik tercih ya da politika değil , tam tersine 
ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçları olan bir siyasi tercihtir. 
Yasanın amacı gayri müslirn azınl ıkları bu topraklardan kov
maktır. Bu amaca yönelik yasa uygulamasıyla gerçekleşen ser
maye transferi, sonuçlardan sadece biridir. 

Ekonomik zincirden koparı lan gayri müslimlerin yerini he
men Müslüman Türklerin doldurması da maddeten mümkün de
ğildir: "Anadolu kentlerinden İstanbul'a dönük olarak başlayan 
insan akınının girişimci niteliğine sahip insanları getirmesini ve 
bunların azınlıklardan boşalan yeri doldurmalarını Varlık Vergi
si 'nin i lk sonuçlarından biri olarak öne sürmek, girişimci dedi
ğimiz toplumsal kategoriyi sadece nakit sahibi insan olarak yo
rumlamakla eşdeğerdedir. Girişimci sadece cebinde parası olan 
insan değil; aynı zamanda bilgi ve beceri sahibi olan bir insan
dır. Bu nedenle, Varlık Vergisi uygulamasından sonra yaratılan 
boşluğun hemen doldurulmuş olabileceğini sanmak yanlıştır."10 

Yasa uygulaması sonucunda azınlıkların varlıkları el değiştir
miştir, ancak üretim ve dağıtım zincirinden koparı lan bu insan
ların yeri doldurulamamıştır. Sonuçta ekonomik kriz daha da 
derinleşmiş, Varlık Vergisi karaborsayı güçlendirmekten başka 
bir işe yaramamıştır. Yönetici elitin, 1 9 1 5 'te olduğu gibi, bunu 
göze aldığını görüyoruz. 

Aktar 'ın bir gözlemi de bu doğrultudadır: "Bu çalışma sıra-

10 A. Aktar. Varlık Veı:ı:isi . . ., s. 210. 
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sında görüştüğüm emekli mal iyeciler, genellikle verginin olum
lu sonuçlarından bahsederken, Müslüman Türk girişimci lerin 
Yarlık Yergisi sayesinde ancak 1 943 'den sonra piyasaya girdik
lerini bel i rtti ler. Bu konuda birkaç is im söyleyerek piyasaya gi
renlere örnek vermelerini istediğim zaman ise, bir veya iki ör
nekten fazlasını söyleyemedi ler. Hiilbuki mal iyeciler bu vergi
nin uygulanmasından sonra da görevlerine devam etmişler, en 
azından denetim düzeyinde bile olsa, piyasa i le olan i l işkilerini 
korumuşlardı . Eğer Yarlık Yergisi 'ni tasarlayıp sunanların ve 
maliye bürokrasisini bu amaç doğrultusunda seferber edenlerin 
bu iddiası gerçekleşmiş olsaydı, emekli maliyecilerin birçok 
isim saymaları gerekirdi." 1 1  

Ekonomiye dayanmayan, üretici faaliyetin dışında olan ve 
her türlü üretici faaliyete yabancılaşmış yönetici sınıfın kararla
rı siyasidir, mevcut sosyal formasyonda bu kısır ve asalak sını
fın ekonomik veçheden bakabilmesine ve bir ekonomik politika 
oluşturmasına maddeten imkan yoktur.'2 Çünkü ekonomik bakış 
açısı kapitalist bir toplumsal foımasyonun ürünüdür, pre-kapita
l i st bir sosyal formasyonun iktisadi bakışı olamaz. perspektifi 
sadece pol itiktir. Dolayısıyla Yarlık Yergisi uygulaması iktida
rın politik tercihinin bir ürünüdür ve elbette ekonomik sonuçla
rı da olacaktır . . .  

Bu bakımdan, İttihatçı gelenek olarak devam eden milli ik
tisat pol itikası, iktisadi pol itika değil, siyasi bir poli tikadır. Bu 
pol itika haraç genel kavramı içine sokulabilecek sömürü, gani
met, yağma ve talanın örgütlenmesidir. 1 .  Jöntürk dönemindeki 
Men ' i  İhtikar Encümeninin 1; işlevi ile 2. Jöntürk dönemindeki 

11 A.g.e., s. 209-21 O. 
12 Parvus Efendi'nin Türk Yurdu'ndaki yazılarının (Parrns Ef"endi-Ale· 

xaııdcr /. Helphand - Tiirkiye' 11i11 Mali Tııısaklı.�ı. Haz. Muammer Sencer, 
May Yayınları. s. 222-279) eksik okumalarıyla bir çırpıda ekonomi öğre
ni lemediği gibi, kapital izm öncesi üretim ilişkileri içinde iktisadi bakış 
açısı geliştirilemez. 
1 3  Encümen, Talat Paşa 'nın başkanlığında başkan vekili Hüseyin Cahil 
Yalçın. Dahiliye Nezareti Hukuk Müşaviri Osman Bey ve İttihat ve Terak
ki Cemiyeti Genel Merkezinden Dr. Nazım ve Rusuhi Beylerden oluşmak
tadır. Oluşumdan da anlaşılacağı gibi, encümenin çal ışmalarından gayri 
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Milli Koruma Mahkemeleri 'nin'� işlevi aynıdır. Her ikisinin de 
hedefi ticaret hayatındaki azın l ıklardır. Yarlık Yergisi de tüm bu 
pratikleri içeren bir kanundur. 

Devletin niteliğini, pol itik kertenin önemini, yönetici politik 
sınıfın ideolojisini dikkate almayan tahli l lerin bir kıymet-i har
biyesi olamaz. Bu tür bir yaklaşım veya yok sayma da, kaçınıl
maz olarak Varlık Yergisi ' nin akıl dışılığını15 ve yok ediciliğini 
anlamaya imkan vermez. Zira sistem hakkında bütünleyici bir 
anlayışın yokluğunda , sisteme ve/veya onun kimi veçhelerine 
dair tahl i l lerin inandırıcı l ığı tartışmal ıdır. Tabii bizzat Varl ık 
Vergisi Kanunu 'nun misyonu ve işlevi de . . .  

"Marx'ın ünlü eseri Kapital 'in birinci cildinin birinci bölü
münün başlığı meta fetişizmidir. Bununla Marx kapita list toplu
mun sırrını açığa çıkarmak istem işti. O sır, kapital izmin ekono
miye dayanması, ekonominin de tüm diğer sosyal veçheleri be
l irlemesi, sosya l formasyonda ası l  belirleyici olanın ekonomik 
kerte olmasıyla i lgil idir. Eğer biri haraca dayal ı  pre-kapita l ist 
üretim tarzıyla i lgili bir kitap yazmaya girişmiş olsaydı, eserin 

müslimler etki lenm iş lerdir. ''[M]ill'i ikt isat gereği gayr-i Müslim tüccar sı
kı denetime tabi tutulmuş, bir kısmı spekülasyon ve istifçi l ikle suçlandırı
larak para ve hapis cezasına çarptırılmıştı. Müslüman-Türk eşraf-tüccar ise 
birikimini sürdürmüş. gayr-i Müslimlerin tasfiyesi sonucu piyasadaki et
kinliğini arttı rarak fiyatları kolayca güdümleyebilmişti." 

Zafer Toprak, Tiir/.:iye' de Milli iktisat, Yurt Y . .  1982. s 294-303. 
Toprak ayrıca. Men· i İhtikar Heyeti 'nin, spekülasyonla m ücadele sıra

sında gayri müslimlere yönelmesinin . Müslüman Türk tüccara rakiplerini 
tasfiyede büyük kolaylık sağladığını da ifade etmektedir. A.g.e., s. 57. 
14 Ne hikmetse aynı uygulama bunlarda da görülmektedir. Gazetelerdeki 
haberler yine gayri müslimleri göstermektedir. '"Sultan hamamında Brod 
kumaş ticarethanesinin sahibi S imon Brod'la tezgahtarı David Ruso'nun. 
Anadolu'dan gelen bir müşteriye kumaş satmaktan imtina göstermek ve 
2553 l ira değerinde kumaş saklamak iddiasile İstanbul birinci mi lli koru
ma mahkemesince yapı lan muhakemeleri neticelenmiştir. Kendilerinin 
üçer sene ağır hapse konulmaları, biner lira ağır para cezası ödemeleri ve 
mahkeme kararile sonradan satışı yapılmış dava mevzuu kumaş ların bede
l i 2553 liranın müsaderesi karar altına alınmıştır." 

Cımılıııriyet, 30 Ekim 1 942. 
15 "Akı l dışılık". kapitalistlerin çok sözünü ettiği iktisadi akıl anlamında 
kullanılmıştır. 
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adı Kapital yerine İktidar. birinci bölümün baş l ığı da Meta fet i
şizmi yerine İkt idar fet işizmi olurdu."1h Samir Amin' in bu tespi
ti son derecede önemlidir ve nasıl burjuva toplumu ekonomik 
belirley icil iğe dayanıyorsa, pre-kapitalist dönemin Avrupa dı
şındaki sınıflı toplum ları da başl ı  baş ına bir ekonom ik rol üst
lenmiş bulunan devletin (siyasal kertenin)  bel irleyiciliğine da
yanıyordu. Öyleyse pre-kapitalist dönemin topl umlarının ve/ve
ya onun kalıntılarının anlaşılması için siyasal veçhenin anlaş ı l
ması, haraca dayalı sosyal formasyonun sırrının açığa çıkarı l
masının önkoşuludur. Meta fetişizmiyle ilgili olarak Marx, "İ lk 
bakışta meta, çok önemsiz ve kolayca anlaşıl ır bir şey gibi ge
l ir. Oysa metanın tahli l i ,  aslında onun metafizik incel ikler ve te
olojik süslerle dolu pek garip bir şey olduğunu göstenniştir"17 

diyor. 
Marx' ın bu saptamasını hatırlatan Fikret Başkaya, Türki

ye'deki iktidarın yapısına, iktidar fetişizmine dikkat çekiyor ve 
eski rej imle bir kopuşun yaşanmadığını vurguluyor: "Pre-kapi
talist dönemin devleti için de aynı şeyi söylemek mümkündür. 
Burjuva toplumunda sömürü saydam olmadığı için, toplumla il
gili  gerçek, meta fetişizmi  aracı l ığıyla gizlen ir, bir sırra dönüş
türülürken, sömürünün saydam olduğu pre-kapitalist dönemin 
haraca dayalı sınıfl ı  toplum larında. devlet etrafında mitler (söy
lenceler), efsaneler, hurafeler ve bir kutsallık söylemi o l uştur
mak esastır. Mistik bir kuşatma olmadan sosyal formasyonun 
var olabilmesi ve kendini yeniden üretebilmesi mümkün deği l
dir . . .  Sömürünün açık oluşu, sömürüyü gizleyen bir sır perdesi
nin mevcut olmayışı, egemen s ın ıfın varl ığının, zenginl iğinin,  
ihtişamı nın kaynağı olan sosyal art ığın üretici sınıf olan köy lü

den zora dayalı (haraç) olarak alınıyor olması, mevcut yapının 
başka bir veçhesinin kutsanmasını zorunlu hale getiriyordu .  

Velhasıl ,  yeryüzüne sömürünün ve iktidarın inmesi iç in ,  bir 

1 6  Samir Amin, Peace, Naıional and Regional Secıırity aııd Developmenı 
Some Reflexioııs oıı ıhe African faperience, Altematives XIV ( 1 989), s. 
2 1 5-229. 
1 7  Kari Marx. Kapital, l .  Cilt, çev: Alaattin Bilgi, Sol Yayınları, Ankara, 
1 978, s. 86. Akı. Fikret Başkaya. Yediyii::, Osmanlı Beyl(�iııden 28 Şuba
ta: Bir Der/et Gele11e,�i11i11 Anatomisi, Ütopya Yayınları, 1 999, s. 285-286. 
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şeylerin gökyüzüne çıkması gerekiyordu . . .  Bu da siyasi iktidar, 
ya da devletle ilgili bir kutsallık, insanüstülük söylemi oluştur
mayı zorunlu hale getiriyordu. Başka türlü ifade etmek gerekir
se, haraca dayalı pre-kapitalist sınıflı toplumların meşrulaştırı
lıp. dolaysız üretici sınıflarca kabullenirliğini sağlamanın yolu 
iktidarı, dolayısıyla devleti fetişleştirmekten geçiyordu. 1 923 
sonrasında Türkiye 'de geçerli rejim, retoriğe rağmen, impara
torluktan bir kopuşun sonucu olmadığı için. haraca dayalı sos
yal formasyona özgü nitelikler, belirleyicilikler de etkili olmaya 
devam etti. B ugün de devam ediyor."1" 

Sürmekte olan İkinci Savaş, devletin ve devleti yönetenlerin 
elinde güçlü bir argümandır. S ürekli  savaş tehlikesinden söz 
eden ve halktan fedakarl ık isteyen Milli Şef İsmet İnönü, yaptı
ğı konuşmalarda başarısının güvencesini iktidarın kutsanmasına 
ve milletin hiç sesini çıkartmadan her sıkıntıya katlanma kabili
yetinin korunmasına bağlamaktadır. Milli Şef, 29 Ekim nutkun
da şöyle demektedir: "Bütün dikkatler milli bütünlüğün muha
fazasına döndürülmeli, bütün sıkıntıların çareleri elbirliğiyle ça
lışmanın feyizli yolunda aranmalı. mil lete yapılacak en tesirli 
düşmanlığın, kendisine itimadı sarsmak olduğunu bir an bile ha
tırdan çıkarmamalıdır . . .  Milletin her şeyini ordusuna vermesi ve 
vatan selameti için her sıkıntıya katlanmak kabiliyetinde olma
sı büyük beliiya karşı en büyük teminatımızdır."1'1 Savaş tehlike
si iktidarın can simididir. Bu bahaneyle her türlü politikayı uy
gulamak kolay olmaktadır. Ancak o dönemde savaşa katı lacak 
gücü olmadığı da bilinmektedir. Çok arzu edilmesine rağmen 
savaşa dahil olunamamıştır. 

Milli Şef 1 Kasım tarihli Meclis nutkunda da iman tazeleme
sini önemle vurgulayarak, "Bu gün ilk hallolunacak mesele, 
umumi itimad havasının iade edi lmesidir . . .  En tehlikeli hastalık 
iki seneden beri cemiyetimiz içinde cumhuriyet hükümetlerini 
muvaffak etmemek için estirilmiş zehirli havadır ... Büyük vazi
fe günleri B üyük Millet Meclisi'nin büyüklüğünü tecessüm et
tirmek için kıymetli fırsatlardır . . .  Bütün milletçe külfet ve nimet 

18 Fikret Başkaya. a.g.e .. s. 286-287. 
19 "İnönü Dedi ki", So11 Posta, 30 Ekim 1942. 
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birliğim izi gözlerin önünde canlandıracak zamandayız . . .  Devlet 
ve millete sövmek, mil letin nefsine ve hükümetine güvenini ze
hirlemek iktidarını kimseye vermemeliyiz"20 demekte ve eleşti
ri ortamını "zehirli hava" ve eleştiriyi de "sövmek"le eş tutmak
tadır. İnönü, iktidarının eğreti yapısının farkındadır ve savaş 
tehl ikesi umacısını kullanarak eğreti iktidarını sağlamlaştırma
Y? çalışmaktadır. 

Şefin aslında zor günler geçirdiği yabancı gözlemciler tara
fından da dile getirilmektedir. İçte bir eleştiri ortamının olma
ması nedeniyle içeriden bir eleştirel bakışın dillendirilmesi dü
şünülemez. Takrir-i Sükun Kanunu 1 929 yıl ında yürürlükten 
kaldırılmasına rağmen, yerine konan faşist İtalyan ceza yasasın
dan devşirilen ceza kanunu, sıkıyönetim bu olanağı iktidara faz
lasıyla vermektedir. İktidarın eğret iliği İngil izlerin raporunda 
açıkça dile getiri lmiştir: "İng il iz Elçisi Sir H. Knatchbull-Hu
gessen 'in Londra'ya yolladığı telgrafta ' iç siyasal durumun pek 
sağl ıklı olmadığı' bel irtilmekte ve hükümetin yoklukları orta
dan kaldırmak için sert tedbirler alacak gücünün olmadığı vur
gu lanmaktadır: 'Bu durumda hüküınet, kendisi dışında herkese 
kabahati yüklemeğe çalışıyor' denmektedir."�' Şefin gürlemesi 
bundandır, eğreti oturduğunun farkındadır. Son çırpınışlarıyla 
Şef, son kozunu oynamaktadır.22 

İnönü 'nün konuşmaları basında geniş yer bulmuş ve herkes 
kendine göre ders almıştır. 

Son Posta gazetesi nutkun tam metnini yayımlamış ve sonu
na, "Türk öğün çal ış güven" vecizesini de eklemiştir. Ertesi gün 
de, "Mil l i  Şefin nutku yurdun havasını ferahla doldurdu"' man
şeti nin altında, "Nutkun piyasadaki akisleri de şayanı dikkat ol
du: Karaborsada durgunluk başladı, bazı gıda maddeleri bollaş
tı"�·' diyerek Şefin sözlerinin ekonomiye "olumlu" etkide bulun-

20 "Milli Şefin Mecliste Mühim Nutku", Son Posta, 2 Kasım 1942. 
2 1  Ayhan Aktar. Farlık Vergisi . . .  , s. 1 92. 
22 Nitekim ilk serbest seçimde Şef tasını tarağını  toplayacaktır. 1960 dar
besinden sonra sistemin restorasyonu için yeniden hatırlanıp başbakan ya
pı lacak, başbakanlığı sırasındaki son oyunu. 1964 kararnamesiyle Rumla
rın kitlesel göçünü gerçekleştirmek olacaktır. 
23 Son Posta, 3 Kasım 1942. 
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duğunu okurlarına duyurmuştur. 
İkdam gazetesi de, "Milli Şefin nutku piyasada derin tesirler 

yaptı ,. alt manşetini atarken. gazetenin başyazarı, Mill i Şefin te
barüz ettirdiği noktaya, ·'Hakiki kuvvetlerimizi, sağlam vaziye
timizi bulandırıp gölgelendiren havaya" dikkat çektikten sonra, 
"böyle haller bir mil leti hastalıklı ve zayıf gösterirler, hastalıklı 
millet bünyeleri harici tehlikeleri sür'atle üstüne çeker"!4 diye
rek, Mill i Şef

.
in etrafında bütünleşme gerektiğini vurgulamak

tadır. 
Basında Mil l i  Şefe dizi len övgülerde sınır tanınmamakta, ta

rihe göndermeler yapılarak vurgu güçlendirilmektedir: 
"İsmet İnönü edebiyat değil hakikattir . . .  

Geçen hafta, B üyük Millet Meclisi kürsüsünden yükselen 
ses, cephelerdeki ölüm çığlıklarının üstünden aşarak. dünyanın 
dört bucağından bize akislerini gönderiyor. 

İsmet İnönü, teşbihin rütbelerine, istiarenin nişanlarına bü
rünmeksizin, çırçıplak hakikatile büyüktür. 

Onun emrinde, onun yolunda, onun izindeyiz."25 

Basının elini kolunu bağlama ve yönlendim1e ile basının 
mi l leti manipüle etme görevi ,  devletin başyazarı Falih Rıfkı 
Atay 'ın başında bul unduğu ve yönetim kurulunda milletvekili 
gazetec i lerin çoğunl ukta olduğu Türk Basın Birl iği eliyle ger
çekleştirilmektedir. 

Aynı zamanda mi l letvekili de olan Ulus gazetesi başyazarı 
Atay, köşesinden sürekli olarak basını yönlendinneye çal ışmak
tadır: "Falih Rıfkı Atay· ın sahip olduğu U/ııs'un başyazarl ığın
da, çok açıktır ki gazeteci değil milletvekil i  kimliği ön plana 
çıkmakta, hükümet adına basını uyarmaktadır. Türk Basın Bir
l iği Merkez Yürütme Kurulu·nun da başında yer alan Atay, kul
landığı ifadelerle birliğin kuruluş amaçlarından biri ni yerine ge
tirmeye, yani basını ul usal amaçlar uğrunda uyanık ve toplu tut
maya çalışmaktadır . . .  [B ]asın halka karşı değil hükümete karşı 
sorumludur . . .  Hükümet halk adına en iyi ve en doğru kararları 

24 İkdam, 3 Kasım 1 943. 
25 Yusuf Ziya Ortaç. ··onun Emrinde", Akhaha, Sayı 452, 12 Kasım 1 942. 
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verendir. Bu nedenle basının hükümeti denetlemesi/eleştinnesi 
söz konusu olamaz. Falih Rıfkı Atay ' ın sözünü ettiği halkı ha
kikatten uzak tutucu n itelikteki yazılarla halk, hükümetin haki
katinden ya da hükümetin halk için belirlediği/uygun gördüğü 
hakikatten uzak tutulmaktadır. Basından beklenen ise sorumlu
luk duygusu ile hareket etmesidir. Atay · ın beklentisi basının yö
netici lere karşı halkı koruması, toplumdaki ana grupları temsil 
edici yazılar yazılması ya da içeriği oluştururken kamu yararı
nın gözeti lmesi değild ir. Topluma karşı değil hükümete karşı 
sorumluluktan söz etmektedir. Atay ' ın ifadesi ile ortaya çıkan, 
hükümetin içerik üzerindeki denetim çabasıdır. Atay, hükümet 
adına bir uyarıda bulunmaktadır ya da hükümet Falih Rıfkı 
Atay 'ın Ulus 'taki köşesi aracıl ığı ile basını uyarrnaktadır."l6 

Atay' ın. gazeteci lerin en küçük bir eleştirisine ya da önerisi
ne bile tahammülü yoktur. Ona göre, hükümet yetkil i leri her şe
yin en iyisin i bilmekte ve en iyi tedbirleri zaten almaktadırlar. 
Gazeteciler bunu anlamal ı, halka da sadece bunu anlatmalı ve 
kendilerini de sadece bu hizaya çekmeli, memlekette bir ikiliğin 
olduğu zannını kesinlikle aksettirmemelidirler. 

Sadece devleti yüceltsinler yeter ... 
Atay arka arkaya yazdığı makalelerle basının tavrını eleştir

mekte ve koşulları dikkate almadan hükümeti eleştirenlerin ni
yetli lerinin iyi olmadığını iddia etmektedir. Bu yazılardaki eleş
tiri dozu Varl ık Verg isi 'yle doruğa çıkacaktır. Atay"a irili ufaklı 
bütün gazeteciler eşlik etmekte gecikmeyecektir: "Memleketin 
nesi var, neye muhtaç, ne kadar mal çıkıyor, ne kadar mal soku
yor, zorluk ve darlıkların kaynağı nedir, bu suallerin cevabını 
arıyan tarafsız bir tenkitçi gazetelerimizi ve mecmualarımızı 
boşu boşuna karıştırmış olur. Tenkit ve hicivlerin arasında her 
türlü serbestl iklerin veya her türlü kayıt ve kontrollerin can düş
manlarını bulur; fakat soğukkanlıl ıkla, akı l  hesap ve soruşturma 
yolu ile umumi sıkıntıyı mümkün olduğu kadar hafifletme çare
leri arayan pek az iyi niyet sahibine tesadüf eder. 

26 Hülya Göğercin, "Ulus ve Cumhuriyet Gazetelerinde Varlık Vergisi Ka
nunu", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Ün. SBE Gazetecilik 
ABD, 2004, s. 76. 

27 



Derdimiz bir değil üçtür: biri en küçük darlığa ve pahalıl ığa 
katlanmamak, bir harb yokmuş yahut onun buhranlarının tesiri 
altında değilmişiz gibi, hevese ve keyfe göre yaşamak insafsız
lığı; İkincisi, sadece vurmak, harp buhranları devrini kendileri 
için sadece zenginlik fırsatı saymak vicdansızlığı, Üçüncüsü, 
bütün bu mevzuu, yalnız, şahsi iddialar, davalar veya menfaat
ler için sömünnek şuursuzluğu ! . . .  [Y)azıları ile falları i le halkı 
ve ortalığı gürültüye, korkuya, telaşa salanlar, bunlar da vurgun
cular kadar suçlu değil midirler? [S]açma düşüncelerine başya
zılarında yer verenler . . .  İaşe ve geçim meselesinin kolaylaşma
sına mı hizmet etmektedir? Kimi imar düşmanıdır. Hatay' da pi
rincin fiyatı arttı mı getirir, onu n  kabahatini İstanbul '  da bir cad
denin asfalta çevrilmiş olmasına yükler! . . . Hükümet kendi çare
lerini, bu cereyanların üstünde ve dışında, tabii zorlukları takdir 
ederek ve anormal güçlüklere karşı en şiddetlisine kadar hiçbir 
mücadeleden kalmıyarak aramak ve bulmak mevkisindedir. 
Hangi sınıfların ne yüzden sık ınt ı  çektiklerini Hüküınet biliyor; 
bunları harp buhranları içinde bunalmaktan kurtarma yollarını 
elbette bulacaktır. Ne bir doktrin ne de bir politika veya ticari 
menfaati Hükümeti kendi tedbir ve çarelerini serbestçe araştır
maktan menedemez. İyi niyetli vatandaşlar Hüküınete gerçek
ten yardım etmek için halkı vaziyetin hakikati (abç) üstünde tut
malı, ucuca geçimin bugün için bahtiyarlık olacağı fikrini yer
leştiımelidir. İyi niyetli vatandaşlar, vurgunculuğun cinayetleri
ni sayıp döktükleri kadar, bu cinayetlerin işlenmesine kolaylık 
gösteren her türlü hareketlerdeki mesuliyet payını izah etmeli
dirler. Fedakarl ık zaruretlerini kabul eden sıkı bir manevi disip
lin kadar hiçbir şey, bugünkü güçlüklerin yenilmesinde amil 
olamaz. Harbi yalnız vurguncular için değil, bütün sınıflar için 
bir kar ve kazanç fırsatı olmak telakkisinden çıkamıak ve bütün 
vatandaşları harbin sıkıntılarına göre bir yaşama ve ev ekono
misine inandırmak lazımdır. Bir şey kazanma değil bir şey öde
me devrindeyiz (abç). Eşyası olanlar eşya almamalıdırlar; para
sı olanlar dahi, az yemeli, piyasaya yiyecek arttırmalıdırlar. 
Radyolar, gazeteleı� Parti' nin tekmil vaslfalan (abç) 1 939 har
binin devam etmekte olduğunu ve Türk milletinin her türlü gay
retlerini ve teşebbüslerini varyoklarını sadece bu mil letin harp-
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ten kan dökmeksizin çıkması uğruna sarfetmeleri lazımgeldiği
ni ve iyi vatandaşlık ahlakının, bütün disiplinlere esas olduğunu 
unutturmamalıdırlar."27 

Atay, bir başka makalesinde2\ gazetecilere, her gerçeğin ya
zılmasının doğru olmadığını bir Fransız gazetecisine tasdikletti
rerek, yönlendirmelerini ve direktiflerini sürdürür, gazetelerde 
sadece vaziyetin hakikatinin yazılması gerektiğini vurgulamak
tadır. Basından, hükümetten hiçbir zaman şüphelenilmemesini. 
halka vazife ve fedakarlıktan başka bir mesuliyetinin olmadığı
nı kavratmasını istemektedir: "Bizim mülahazalarımız memle
kette pahal ıl ık olmadığı, sıkıntı bulunmadığı iddiaları mıdır? Bu 
mülahazalarda, vurgunculuk, fiyat oyunculuğu, yolsuzluk olma
dığı davası mı vardır? Hayır! Fakat yukarıdaki neşriyat havasın
da, perişanlık verici, şaşkınlık verici, halkı hakikatten uzak tu
tucu ve onu her tedbirden şüphe ettirici, bilmem ki ne demeli ,  
her halde kötü bir şey vardır. Geçen gün okuduğum bir yazısın
da barış devrindeki mesuliyetsiz gazeteci l iğin Fransa'ya verdi
ği zararlardan bahseden François Mauriac diyordu ki; 'Çok de
fa haklı olduğumuz zaman da haksızdık ! '  Bir harp ekonomisi 
davamız, bir de mim müdafaa politikamız vardır. Vurgunculuk. 
yolsuzluk bu tedbiri bırakmak, bir yenisini almak, tedbir ta
mamlamak, bunlar birinci davamız içindedirler. İşi bu çerçeve
den çıkarıp, halkı birbirine kin besler, Hükümetten şüphe eder, 
umumi vaziyeti takdir etmez, zamanın ve şartların zorladığı fe
dakarlıklardan her birini ancak idarenin kusuru sayar. vazife, 
hak ve mesuliyet ölçüsünü kaybeder bir hale sokmak, ikinci da
vamızı alakalandım. Hftlbuki bizim için bu cihan faciası imtiha
nı içinde milli varlığı masun [sağlam ] tutmak en başta, her ge
rektiği vakit açlığın da, çıplakl ığın da başında gelir. Hem vatan
larını, hem hürriyetlerini, hem yüzbin lerce evlatlarını harpte 
kaybeden ve onun arkasından da ne ekmek, ne papuç, ne esvap 
bulamıyan kadınları ve erkekleri zürriyet vermez zaafa düşen 

27 Falih Rıfkı Atay, "En Güç Sanat, En Kolay Tenkit", Ulııs, 1 Ekim 1942. 
28 Atay'ın makalelerinin diğer gazetelerce de iktibas edildiğini iiave ede
lim, bu makale 8 Kasım 1 942 tarihli Cıımhııriyeı gazetesinde de yayımlan
mıştır. 
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komşulardan soluk mesafesi uzakta yaşıyoruz. Kuıtuluş müca
delemizi devam ettiren gene bir milli' mücadele devrindeyiz. 
Daha ciddi olmal ıyız. Sadece iyi niyetlere hitabediyoruz: kötü 
niyetlerin hiç bir sözü, tenkidi umurumuzda değildir. Memleke
ti, vaziyetin gerektirmediği bir baskı altında bunaltmak zarureti 
de yoktur. Daha iyimser, daha şevkli, fakat daha vazife, hak ve 
mesuliyet sayar bir ruh ile ayırıcı, bozucu ve dağıtıcı değil, bir
leştirici, yapıcı ve toplayıcı bir tenkid i le zorluğu harp devam et
tikçe daha artacak olan işimiz peşinde olalım."�9 

Savaş koşullarına can simidi gibi sarılınarak, toplumu hiza
ya çekmede, iktidarın politikasından doğan sıkıntıların manipü
lasyonunda ve toplumun iktidarın istediği yönde şekil lendiril
mesinde bu korku işlenmekte, sürekli harp vaziyeti öne çıkarı
larak politikalar bunun arkasına saklanmaktadır. 

40 milyon liralık Mi l li Müdafaa Tahvilinin 1 5  gün içinde sa
tılmasınım memnunlukla karşılayan ve bunu milli müdafaa için 
bir vazife sayan Atay, bu vesileyle milletin bir kez daha hükü
metin kuıtarıcı, basiretl i  ve isabetli kararlarına iman etmesini is
temektedir: "Kuvvetli bir ordu, bu orduyu tutan ve besliyen ve 
hiçbir buhranla sarsılmaksızın, cephe gerisinde vazifelerini ya
pan bir millet, davamızın başlıca iki dayanağımızdır. Türk mil
letinin her ferdi, her sabah, milli müdafaa politikamızın zaferin
de kendi hayat, hürriyet ve refahının başlıca inancasını görerek 
uyanmalı ve o şevk ile işe sarılmalıdır. Başka türlü, her türlü po
litika tellalını düşman ve ordu ile cephe gerisini sağlam daya
nışma nizamına hıyanet eden her türlü şahsi hı rsları en büyük 

29 Fal ih Rıfkı Atay, "Tek Taraflı Mesele Karşısında Değiliz", Ulus, 3 1  
Ekim 1942. 
30 Savaş koşul larında bu boyutta bir tahvilin satılması birçoklarının koşul
lardan dolayı sıkıntı yaşamadığını göstermektedir. Tedavüldeki paranın 
700 milyon civarında olduğunu da ekleyelim. Varl ık Vergisi yıl larında ya
pılan bazı harcamalar göz önüne alındığında ekonomik sıkıntıdan iktidarın 
etkilenmediği görülmektedir. İttihatçıların ağır toplarından Kazım Na
mi'nin, "Orduyu beslerken, Türk tacirlerini zengin ederek memleketin ik
tisadi alanında bir Türk faaliyeti yaratmak" şeklinde ifade ettiği İttihatçı 
gelenek İkinci Savaş sırasında da sürdürülmektedir. 

Kazım Nami Duru, ·•ittihat ve Terakki" Hatıralarını, Sucuoğlu M., 
1957. s. 7 1 .  
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suç saymal ıyız. Mil let, hükümetin mil li müdafaa politikasında
ki kurtarıcı. basiret ve isabete, Hükümet, mil letin öz di leği bu 
politikanın muvaffakiyeti olduğu itimadına bağlanarak. kendi 
kar ve çıkarlarından başka hiçbir �ey tanımayan. nizam ve gü
ven bozguncularına karşı muvaffak olmal ıyız. Tabii zorluklar 
var: bun ları bi leceğiz, anlıyacağız ve sıkıntı lara katlanacağız . . .  
Mi l li müdafaa politikamızın emniyetle. buhransız ve  teh l ikesiz, 
nihayete kadar gitmesidir. Bu uğurda herkes vazifes ini, gerekir
se fedakarlığını yapacak. herkes vazife ve fedakarlığı hiç kim
senin şahsi hırsı ve menfaatçi l iği hesabına olmıyacaktır. Gaye
miz bu olduktan sonra yol şaşırtmaçlarını doğrultmanın çaresi
ni bulmaktan aciz değiliz."" 

Atay, her önüne gelenin ak lına ihtiyaç olmadığını, halk men
faatini sırtında taşıyan hükümetin aldığı tedbirlerin zaten yete
rince isabetli olduğunu  söyleyerek, gazetec ilerden başarı için 
halka mahrumiyetlere katlanmasının zorunlu olduğunun anlatı l
ması gerektiğini bel i rtiyor: "Bizler zorlukları, menfaat ve inat
ları , suykastları yenerek davalarımızı kurtarmışızdır. Bütün 
oyunbazlıkların içinden, halk menfaatini en iyi kurtannanın yo
lunu bulacağız. Bu yol, rastgelenin akl ı  erer de. rejim ve halk 
menfaatinin mesuliyetini sırtında taşıyanların hatırına gelmez 
bir şey değildir. Bu yolun gayri mesullerinin aklına gelmiyen ve 
mesullerin gönlünden çıkmıyan çetin güçlükleri, külfetleri ve 
kaygıları vardır. Ancak cumhuriyet rejiminde, milli müdafaa ve 
halk menfaati bahis mevzuu olduğu vakit, milli hükümetlerin 
muvaffak olmadığını gösterir misal yoktur. Halk tabii mahrumi
yetlere, mesul olanlar tabii zorl uklara katlanacaklardır."3� 

Bu konuda Atay'dan yapacağımız son alıntıda herkese di
rektif verilmekte, herkesten iman tazelemesi istenmektedir. 
Atay'ın kul landığı usliip, devletin başyazarının, dolayısıyla 
devletin vatandaş kavramının olmadığının, vatandaşlık kavra
mının sadece anayasada gereksiz bir ayrıntıdan ibaret olduğu
nun itirafı olarak da görülebilir: "Vatandaşlar kendilerinden 
bekleneni anlamalı ve kabul etmelidirler ... Harp ekonomisini ni-

31 Falih Rıfkı Atay, "Bu itimada Dayanmak", Ulus, 3 Ekim 1 942. 
32 Falih Rıfkı Atay, "Zorluktan Yenmesini Bil iriz", Ulus, 5 Ekim 1 942. 
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zamlıyan müsbet ve menfi tedbirlerin doğruluğu ve tamlığı ka
dar, bu tedbirlere inanarak bel bağlıyan halkın ve bilhassa halk 
e.fkôrım giide11leri11 (abç) samimi bir işbirliği esastır . . .  IH ler yer
de, halkın devlete, mi lli müdafaa ve onun zaruretlerine inanışı, 
muvaffakiyetlerin başında geliyor . . .  Yazı hürriyetini bu memle
ketteki siyasi olgunluğun tabii neticesi olarak istiyen gazetecile
rimizden hiçbiri, Devletin tedbir düşünürken, vatandaşların şu
urlu işbirl iğini istemiye hakkı olmadığını iddia edemez . . .  Umu
mi sıkıntıları yalnız sömürrneyi sanat edinenler, halk içinde, za
manın müstesnalığını görmemek ve düşünmemek, hiçbir mah
rumiyetlere inanmamak, bu suretle hiçbir tedbirden memnun ol
mamak gibi sakat ve tehlikeli bir hava yaratmakla, Türk demok
rasisindeki vatandaşlık hakkını kul landıklarını zannetmişler
dir ... Herkesin ağır vazifelere razı olması liizım olduğunu tekrar 
akıllarımıza ve bilhassa vicdanlarımıza sindireceğiz."·'3 Vatan
daşlık bilinciyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu sözler, hal
kı gerçeklerden uzaklaştırma çabasıdır. Yukarıda da belirtildiği 
gibi, Atay 'da basın özgürlüğü kavramı yanında yurttaşlık kavra
mı da yoktm. Basının görevi sadece devletin hakikatinin kitle
lere özümsetilmesi ve benimseti lmesidir. 

Tahmin edi leceği gibi basında Atay'ın yönlendirmelerini pe
kiştirenler mantar gibi çoğalacak ve Atay " ın takipçileri aynı dil 
ve retoriği kullanacaklardır. Ve "hiçbir gazeteci ,  devletin halkı 
bilinçlendirmede basının işbirl iğini istemeye hakkı olmayacağı
nı düşünmeyecekti [r] ."34 Ulus gazetesindeki köşesinde Kemal 
Zeki Gencosman, daha da ileri giderek devletin hakikatinin dı
şında bir şey söylemeyi vatan hainliğiyle eşdeğer tutmaktadır. 

Gencosman, .. lİ ]çimizde de kötü haber uydurmak, yaymak 
ve bunu yaparken de hileli maskelerle, namusluluk ve dürüstlük 
satan mahlCıklar vardır. Bunlar doğruluktan olduğu kadar şeref 
ve haysiyetten, vakar ve ciddiyetten mahrumdurlar. Fakat gaye
leri nedir, yaratmak istedikleri bu bulanık havadan ne beklerler? 
Bilemem ve bunların hepsi için 'vatan hainidirler, bu işi kasıtle 
yaparlar' diyecek kadar da i leri gidemem. Fakat netice itibariy-

33 Falih Rıfkı Atay. "İki Fıkradan Bir Ders", U/ııs, 27 Ekim 1942. 
34 Hülya Göğercin, "Ulus ve Cumhuriyet. . .'', s. 78. 
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le yaptıkları, benim bir türlü söyliyemediğimden başkası değil
dir"'5 demekte ve ''Saracoğlu hakikatleri bütün çıplaklığiyle 
Meclis kürsüsünde ortaya koyduktan sonra bütün dedikodular 
sona ermiş olmalıdır" diye devam etmektedir. Gencosman, 
"Başvekilin hakikatinin dışında bir hakikat olabi lir mi? Bu ya
lan yanlış haberlerin geniş çevrelere ve hudut aşırılarına birer 
gümbürtü, yaygara ve panik sayhası [bağırma] halinde aksetti 
ğini de gözden uzak tutmamalıyız" diye bitirmektedir yazısını. 

Sabaheddin Sönmez, makalesinde "kimsenin bir fikir beyan 
etmeden, herkesin çapına göre büyük vazifesinin emrine koş
ması" direktifini vermektedir: "Mahalle kahvelerindeki dediko
duculardan tutunuz, çay bayanlarına kadar bazıları birer 'milli 
mucit" kesilmiş haldedirler. Günün her hadisesi karşısında kulak 
kabartınız, ht:r seviyede, her kültürde, her görgüde bazı tecrübe
li bir iktisatçı, görgülü bir teşkilatçı, başarıl ı  bir idareci itimat ve 
salahiyetiyle konuşmıya başlamaktadırlar... Boş, faydasız, bi lgi
siz gevezelikten vazgeçelim. Mill'i mücadele savaşçılarının bu 
mücadelede de galip çıkacakları hakkındaki inanımızı tazeleye
lim. Hükümet tedbirlerini elbirliği ile destekleyelim. Kendi ça
pımıza göre hepimizin hüyiik hir vazife ve mesuliyet emrinde ol
du,�umıı:u (abç) biran bile unutmıyal ım."-'6 Sönmez bu sözleriy
le, hükümetin tedbirleri karşısında alınacak vaziyetin ses çıkar
madan görev beklemek olduğunu vurgulamaktadır. "Bek lenen 
toplumun tüm kesimlerinin birlik içinde olması, hükümeti des
teklemesi ve basının da bu birl ik içinde yer almasıdır."37 

Bu yazarlara göre, hükümetin tedbirleri o kadar isabetlidir 
ki, bu isabetli tedbirleri alan yöneticiler karşısında ne yapılsa 
azdır, biraz daha gayret etseler kutsallık mertebesine çıkarıla
caklardır. Saracoğlu 'nun hükümet programını okurken söyledi
ği sözler ve ırkçı yönelim karşısında basın kendinden geçmiştir: 

"Bundan 40 bu kadar sene evvel Mehmet Emin Yurdakul, 
sadece: 

35 Kemal Zeki Gencosman, "Fısıltı Zararlı ve Tehlikeli Bir Şeydir", Ulııs, 
4 Ekim 1942. 
36 S. Sönmez, "Serbest İktisat Kürsüsü Hatipleri", Ulııs, 1 Kasım 1 942. 
37 Hülya Göğercin, "Ulus ve Cumhuriyet...", s. 78 
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'Ben bir Türküm Dinim Cinsim uludur' 
demişti. İşte Türkçülüğü bu tek mısra edebiyata soktu. Mehmet 
Emin Yurdakul, bunun için. mi lli şairdir. Ve biz ona. bunun için 
kol larımızı ve gönlümüzü açt ık. 

Geçen gün, Türkiye Başvekili Sayın Şükrü Saracoğlu, dev
letin en salahiyetli diliyle Türkçülüğü bize şöyle anlattı: 

'Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim 
için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir v icdan ve kül
tür meselesidir. Biz azalan ve azaltan Türkçü deği l. çoğalan ve 
çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalışacağız. • 

Artık, Türkçülük fikrinin tamamlanmamış tarafı yoktur. Ar
tık, bu mesele münakaşa edilemez. Artık, en ileri Türkçü de, 
eğer samimi ise bu formül içinde Türkçüdür. 

Düşünüyorum: 
Sayın Şükrü Saracoğluna, bunun için ne yapmalıyız? 
Hayır. hiçbir şey yapamayız. Onu sevmeden, ona inanma

dan, ona uymadan, onun gösterdiği istikamette çalışmadan ne 
yapsak azdır!"·'K 

Saracoğlu hükümetinin fiyatları serbest bırakmasının halka 
özümseti lmesi retoriği bir edebiyat harikasıdır: 

"Attık ekmeği dünkü fiyata yemiyeceğiz. Ne o kadar ucuz, 
ne o kadar pahalı. 

Fırıncının on kuruşa verdiği bir somun, karaborsada yarım 
liraya satılıyordu. Bu iki fiyattan birincisi, sofrasında üç tabak 
yemeği olanlar için az; fakat ikincisi, ekmeğini ekmeğine katık 
edenler için çoktur. 

Saracoğlu 'nun bir esatir devi gibi bir tarlaya, bir fırına uzan
mış iki eli, köylünün hakkını köylüye, şehirl inin hakkını şehir
liye veriyor. Bu adi l  paylaşma sonunda bütün milletin yüzü gü
lecektir. 

İnkılap Türkiyesinin hafızasını yoklayınız: Saracoğlu, o er
kek iradesile, daima büyük tehlikeleri yenmiş yiğit bir devlet 
adamı olarak görülür. 

Bir zamanlar, Türk parasının korkunç bir hızla düştüğü gün-

38 Orhan Seyfi Orhon, "Ne Yapsak Azdır", Akbaba, Sayı 439, 13 Ağustos 
1942. 
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terde, yine bu günkü gibi Şefi İnönü'ye dayanan devrin genç 
Maliye Vekili Saracoğlu, o yıkılı şı, muzaffer bir karşılayışla 
durdurmuştu. 

Bugün de, milli bir istı rap olmıya başlıyan Türkün baş gıda
sı buğdayı, yine o uğurlu el, köylünün tarlasından yurdun her 
köşesine, avuç avuç dağıtmağa hazırlanıyor. 

Ekmek gibi aziz olsun !"�9 

Cunılıuriyet'te Ömer Rıza Doğrul, bir mim siyasete sahip 
olunmasını kafi görmemekte, "Bu milli siyasetin samimiliğine 
ve dürüstlüğüne herkesin inanması ve bu inancın bu siyaset he
sabına hürmet ve itimat doğurması ve telkin etmesi tazımdır"40 

diyerek yine koşulsuz bir iman ihtiyacına işaret etmektedir. 
Cumhuriyet gazetesinin yanında ırkçı dergilere de yazı y:;ı

zan H. Emir Erkilet de, yazılarında birl ik ve disiplini öne çıkar
maktadır: "Bütün Türk tarihine bakınız! Türk ulusu ne zaman 
uyanık, tedbirl i, birlik ve birleşik olmuşsa, büyük bir kuvvet 
olarak daima kendini saydırmıştır. Onun tarihi kudret ve büyük 
varlık ve saadetinin temeli daima birl ik ve disiplin olmuştur. 
Hiçbir düşmanın yenip yıkamadığı Türkü ancak iç ayrılık ve çe
kememezlikler dağıtıp yıkar ... Türkün kuvveti Milli Şefin dedi
ği gibi. yalnız silah kuvveti değildir, karar ve iman kuvvetidir. 
O halde Türk milletinin bugünkü en büyük vazifesi içerde mil
letçe buna hazır bulunmak ve güder/erine inanmaktır (abç).'"'1 

"Aziz İnönü, 'Milletimizin bünyesindeki kuvvet ve memle
ketimizin içindeki varlık, en şiddetli sıkıntı ları yenecek kadar 
kudretlidir' derken her imanlı Türk çocuğu onun şerefli eserin
de bir cevher zerresi olarak kendisini buldu. ' Her mücadelenin 
temeli kendimize ve milletimize güvenmektir' cümlesinde mil
li mücadele ruhunun ilahi bir buhurdan gibi bütün yurtta tüttü
ğünü duyduk ... Türk milleti, birliğini yaratanı varlığındaki re
alist ve tabii izahla çoktan ve çok iyi anlamış bulunuyor. Bunun 

39 Yusuf Ziya Ortaç, "Saracoğlu ve Ekmek", Akbaba, Sayı 436, 23 Tem
muz 1942. 
40 Ömer Rıza Doğrul, "Milli Siyasetimizin Büyük Zaferi", Cumhuriyet, 
29 Ekim 1942. 
41 H. Emir Erkilet, "Cumhuriyetin Yıldönümünde Milli Güvenimiz", 
Cıınılıııriyet, 29 Ekim 1942. 
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içindir ki, her şeyi ordusuna vermiş ve vatan selameti için her 
sıkıntıya katlanmağı en sevgil i ,  en mukaddes vazife bilmiştir. . .  
Sıkıntı yaratmak ve bundan faydalanmak delaletine düşenleri, 
milletin kendine güvenini azaltmak ihanetini gösterecekleri mil
li vicdan bir gün elbette boğacakt ır. Nihayet bu asil millet, dün
yanın en tehlikeli bir devrinde, mukadderatını kahramanca ebe
diyete doğru yürüten Büyük Başbuğumuzun, bir de adi ve soy
suz dalevereler yüzünden muazzep olmasına asla tahammül et
miyecektir. Hafiflik ve sapıklıklardan duyduğumuz bir ıstırabın 
da bu olduğu hiçbir zaman unutu lmamalıdır."42 Bu sözler de Fe
ridun Osman 'a itt ir. 

Basın ölçüyü kaçırmakta hiçbir sakınca görmez. Basının ka
lemşörleri , Ali Osman şanını yazan Osmanlı vak'a-nüvislerden 
farklı değildir. 

Burada ölçüyü kaçırma örneği ve bir garip tecell iyi dile ge
tirelim: 8 Haziran 1 944 tarihli Akbaba dergisinin 2. sayfasında 
Başvekil Saracoğlu 'na dizi len methiyeleri Saracoğlu'nun miza
ha katkısı olarak almakta beis yoktur. Methiyede, Saracoğ
lu 'nun, "Kemalist rejimin doğruluğuna ve sağlamlığına o kadar 
eminim ki, ergeç bütün dünya milletlerinin bizim rejime benze
yen bir rejim etrafında toplanacaklarına kaniim", sözlerine yer 
veri l irken; aynı derginin 3. sayfasındaki yazı ne tesadüftür ki,  
kime niyet kime kısmet kabilinden bir tecellidir. Yusuf Ziya Or
taç ' ın "Yalan Dünya" başlıklı yazısında yer alan, "Evet, yalan 
sahibinin süsüdür. .. Dikkat ediyorum; artık yalanın ölçüsünü ka
çırdık. O, dizgin koparmış kısrak azgınl ığile hayatımızda kişne
yip şahlanıyor !" sözleri yan sayfaya bir cevap olarak Saracoğ
lu'un vecizesine gerçek değeri verilmektedir . . .  

İdeolojik manipülasyonda basının yanında, partinin tekmil 
vasıtalarından Halkevleri de unutulmaması gereken bir araçtır. 
Bir muvazaa partisi olan Serbest Fırka deneyiminde bile top
lumda temelleri olmadığını gören Kemalistler, toplumu ideolo
jik bir temel üzerinde biçimlendirecek ve seferber edecek kuru
luş olarak, Kemalist tek parti ideolojisinin kurulmasında ve ye
niden üretilmesinde kendi türünde en kapsamlı ve en yaygın ku-

42 Osman Feridun, "Şefi Dinlerken", Cunılmriyet, 30 Ekim 1942. 
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rum özell iği taşıyan Halkevlerini•1 örgütledi ler. 
Halkevleri, Alman Nazi lerinin yan kuruluşu olan "Yurttaş 

Evi" ile İtalyan faşist partisinin yan kuruluşu "Depolavoro" de
neyimi incelenip örnek alınarak 1 932 yıl ında kurulmuştur. CHF 
Genel Sekreteri Recep Peker, Halkevlerinin kuruluş gerekçesi
ni şu sözlerle açıklamaktadır: "LB]u asırda mil letleşmek için, 
mi lletçe kütleleşmek için mektep tahsilinin yanında ve ondan 
sonra mutlaka bir halk terbiyesi yapmak ve halkı bir arada ve 
birlikte çalıştım1ak esasının kurulması lazımdır.'....., Kemalistlere 
göre devlet, Atası etrafında birleşmiş millettir. Okul , mi l letin 
Kemalist tek parti ideolojisi etrafında birleşmesinde yeterli ol
mamakta, toplumun bu ideoloji  etrafında yeniden şek i l lendiri l ip 
biçimlendirilmesinde yeni bir örgütlülüğe ihtiyaç duyulmakta
dır. Halkevleri bu işlevi yerine getinneye koşulmuştur. Halkev
leri ve Halkodaları bir tür siyasal hitabet kürsüleridir. Devlet, 
469 Halkevi ve 426 1 Halkodası'yla her yere nüfuz etmiştir, top
lumun her biriminde örgütlüdür. Böyle bir rol veri len Halkevle
rine hükümet tarafından çok büyük bütçeler ayrılmaktadır. İnce
lenen dönemde Halkevlerinin bütçeden aldıkları yardımlar yıl
lara göre şöyledir: 

1 939: 74 1 .000 TL 
1 940: 1 .250.000 TL 
1 94 1 :  1 .250.000 TL 
I 942: I .400.000 TL 
I 943 :  1 .600.000 TL 
1 944: 2.800.000 TL 
1 945: 2.047.362 TL 

Toplumu manipüle etme ihtiyacı arttıkça, Halkevlerinin büt
çesinin de arttığı dikkat çekmektedir. Bu rakamlara özel idare
ler ve yerel yönet imlerden aktarılan miktarlar dahil deği ldir. Ak
tarılan nakit paranın yanında menkul ve gayrimenkul olarak ve-

43 Sefa Şimşek, Bir İdeolojik Seferberlik Deneyimi, Ha/kevleri 1932-
1 95 1 ,  Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2002, s. 1 .  
44 Recep Peker, Halkeı·lerinin Doğıışıı, 1 932, s. 6. Akt. Sefa Şimşek, Bir 
İdeolojik . . . , s. 63. 
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rilen teberrular, hibeler ve  düşük bedelle verilen gayrimenkuller 
de önemli bir yer tutmaktadır. 1 943 ve 1 944 yıllarında Türk Dil 
Kurumu'na 1 1 5 .000 ve Tarih Kurumu'na 1 1 8.000'er liralık büt
çe ayrıldığını belirtirsek Halkevlerine verilen önem daha iyi an
laşı labi lir. Halkevlerinin bütçesi birçok bakanl ıktan büyüktür.45 

B ir hesaplamaya göre Halkevlerine aktarı lan kaynağın mik
tarı 48 milyon liradır, bir başka hesaplamaya göre ise 68 milyo
nu bulmaktadır. Demokrat Parti üyeleri, bu paranın 5-7 milyo
nunun CHP'nin toplantıları ve faaliyetlerine harcanmış olduğu
nu söylemektedir.4b 

İktidarın amacı gerçekleşmiş, basın da bu konudaki görevini 
fazlasıyla yerine getirerek tek ses olmuştur. Böylece, Varlık Ver
gisi 'ne giden yoldaki taşlar da temizlenmiştir. Hükümetin vergi
yi kabul ettinnesi zor olmayacağı gibi, yoksul köylünün yiyecek 
ekmeğini alan, açıkça bir haraç niteliği taşıyan Toprak Mahsul
leri Vergisi 'nin" de kolayca özümsenmesini sağlayacaktır. 

Bu mistifikasyon Fikret Başkaya'nın tespitleriyle örtüşmek
te, devletin neden kutsanıp fetişleştirildiği, devlet aygıtının ken
dini yeniden üretmesinde ideolojik kertenin önemi, kutsal dev
let bil incinin nasıl egemen kılındığı dolaysız anlaşılmaktadır: 
"Asl ında pre-kapitalist toplumlarda, özellikle de onun en geliş
miş versiyonu olan Doğu İmparatorluklarında, devletin bir mi
tolojik-kutsal lık-erişilemezlik-insanüstülük söylemiyle örtül
mesi ve 'keskin'  bir ideolojik kuşatmanın geçerli olması, doğru
dan üretici güçlerin (az) gelişmişlik düzeyinin sonucuydu. Artık 
ürünün görece sınırlı ve sömürünün saydam oluşu, egemenliğin 

45 1945 yı lında. Ulaştınna Bakanlığına 1 .587.953. Ticaret Bakanlığına 
1 .238.297, Dışişleri Bakanlığına 2.705. 1 83. İçişleri Bakanlığına 6.620.594 
liralık bütçe ayrı lmıştır. 
46 Sefa Şimşek, Bir İdeolojik: .. , s. 207. 
47 "Toprak Mahsulleri Vergisi de Varlık Vergisi kadar arbitrer [keyfi) ve 
uydunnadır (onun da babası Saracoğlu'dur)." 

Faik Ökte, Varlık Veı:ı:isi Faciası, Nebioğlu, 1 95 1 ,  s. 20 1 .  
1 944 yılı bütçesine 1 24.000.000 liralık Toprak Mahsulleri Vergisi tah

silatı konulurken 6.000.000 liralık tahsilat masrafı öngörülmüştür. Bu da 
halkın yiyecek ekmeği alınırken hükümetin hiçbir masraftan kaçınmadığı
nın göstergesi olarak okunabilir. 

38 



varolabilmesi ve kendini yeniden üretebilmesi için devletin kut
sanmasını zorunlu hale getiriyordu. Fakat devletin ya da siyasi 
iktidarın mistik bir kutsallık perdesiyle örtülmesinin önemli bir 
nedeni daha vardı: iki temel sınıftan oluşan haraca dayalı sosyal 
formasyonda egemen sın ıfı oluşturan taraf üretici faaliyetin dı
şında, her türlü üretici faaliyete bütünüyle yabancılaşmış, keli
menin gerçek anlamında parazit değilse, ünlü Fransız fizyokrat 
düşünür Turgot 'un tabiriyle kısır sınıftır. Haraç genel kavramı 
içine sokulabilecek sömürü, ganimet, yağma ve talanı örgütle
yerek yaşayabilen, o sayede zenginliğe, servet ve ihtişama ula
şabilen ve kendini yeniden üretebilen bir sınıftır. Bu durum dev
let aygıtının adamlarını ,  en azından devlet aygıtının üst seviye
lerindekileri, zorunlu olarak ideolojik-zihinsel manipülasyonlar 
yapmaya zorlar. Söz konusu kesimin sömürücü bir sınıf olarak 
kendi çıkarını meşrulaştırmasının yolu, devletin kutsanmasın
dan, yüceltilmesinden, insanüstülüğünün i lan edilmesinden, 
velhasıl bir sır perdesiyle örtülmesinden geçer. Sömürünün ve 
egemenlik i l işkisinin devamı ve kendini yeniden üretebilmesi, 
devlet aygıtının varl ığına bağlıdır. Devlet aygıtı da ancak bir 
kutsallık söylemiyle kuşatıldığında ya da ideolojik mistifikas
yon yaratıldığında meşruluk ve kabullenirlik kazanabilir. Oysa 
devleti ve egemenlik i l işkilerini ö11en örtü kaldırıldığında, tüm 
kutsallık, yücelik, erişilemezl ik, semavilik . . . retoriğinin ne de-
meye geldiği, neye yaradığı da açığa çıkar . . .  Zira egemen sını-
fın adamları. devleti kutsar görünürken (elbette buna kendileri
nin de inanması önemli değildir, nitekim kendi eserleri olan 
ı� istifikasyona pekfila kendileri de inanabil irler ve inan ıyorlar . . .  
Bu  durum, bir insanın kendi yarattığı canavardan korkması gibi 
bir şeydir ... ), asıl kendi varlık nedenlerini, kendi 'dar' çıkarları
nı kutsamış olurlar. Ama kendi dar çıkarlarını, tüm toplumun çı
karı gibi sunmak kaydıyla ... Zaten bir reifikasyon aracı olarak, 
ideolojinin işlev i de bir sınıfın veya birilerinin çıkarını herkesin 
çıkarıymış gibi göstermek ve kabullendirmek deği l  midir?"48 

Mistifikasyonun devletle birlikte iken her şey, devletle i lişi
ği kesildiğinde hiçbir şey derecesine düşen devletlfi sınıfın be-

48 Fikret Başkaya, Yediyiiz, Osmanlı Beyl(�inden . . ., s. 287-288. 
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kasına da yönelik bir yüzü vardır. Bu durum, adına Varlık Ver
gisi denilen zulme kanun gömleği giydiri lmiş uygulamanın bü
rokratlarca nasıl canla başla yerine get irildiğini ve daha sonra
ları bir devlet sırrını açığa vuran Faik Ökte 'nin günah çıkarma
sını ve Ökte'ye ve Ahmet Emin Yalman'ın 1 944 yılının sonla
rında vergiye ilişkin utangaç eleştirilerine karşı yapılan hücum
ları daha iyi açıklamaktadır: 

"Yönetici sınıfı oluşturan insan grubunun (ki, Osmanlı-Türk 
geleneğinde egemen sınıfla ayn ı  şeydi) üretici faaliyete yaban
cı laşmışlığı. onun devleti kutsamasının temel nedenini oluştu
rur. Zira yaşamı için gerekli olanı, kendi çabasıyla üretemez du
rumdadır. Kendi yaşamı için gerekli olanı üretemeyen insanlar 
grubu (veya sınıfı densin), bu niteliğinden ötürü ve aynı zaman
da 'kötürüm' insanlar topluluğudur ... Bir eğitimden geçip, dev
let aygıtına dahi l  olan (terfi eden) unsurlar, söz konusu eğitim 
sürecinde üretici faal iyete yabancılaşırlar. Belirli bir eğitimin 
sonucunda, artık kötürüm yaratıklar haline gelmişlerdir. Ama 
egemen ideoloji ,  sadece bu durumu gizlemekle kalmaz, aynı za
manda yönetenlerin ' üstün' oldukları bilincini de yayar ve ege
men kılar4� • • • Aldıkları (verilen) eğitim, onlarda başkalarından 
farklı oldukları bilincini yerleştirir. Eğer başkalarından 'farklıy
salar ', başkaları üzerinde otorite kullanmaya, onları yönetmeye, 
gütmeye de hakları olduğu bilincini ' içselleştirmeleri ' de anlaşı
lır bir şeydir. Eğitim sürecinin uzun tutulmasının asıl nedeni, 
' uzun eğitim' döneminde bir şeyler öğretmekten çok. eğitimden 
geçenlerde 'diğerlerinden farkl ı oldukları' bilincini yerleştir
mektir . . .  Üretim sürecine bütünüyle yabancılaşmış, kendi ihti
yacı olanı ancak başkasına egemen olmakla sağlayabilen bu 'sı
nıf. devleti yüceltip-kutsarken, aslında kendi çıkarlarını, daha 
da ötede kendi varl ığını kutsamış olur. Devlet memurlarının ör
tük bir 'köle bilinc i '  taşımalarının nedeni de işte burada yatar. 
Devlet bürokrasisi, manipülasyona fevkaliide açık bir 'yapıdır'. 
Devlet katında etik değerler ve kaygıların varolmayışı, değilse 

49 Bu dönemde devlete yönetici yetiştirecek olan Siyasal Bilgiler Oku
lu'na 1943 ve 1944 yıllarında 245.000'er liralık, 1 945 yılında 1 42.9 16 li
ralık bütçe ayrılmıştır. 
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kolaylıkla vazgeçilebi lmesi, bu durumla doğrudan i lgil idir. 
·Memur' tanımı gereği 'emrolunan ' ,  dolayısıyla emri yerine ge
tirmek durumunda olan biri demek olduğuna göre . . .  Birinci Jön 
Türk (İttihatçı)  iktidarı döneminde, daha önce kısaca değindiği
miz. Osmanlı Ordusu içinde oluşan muhalif grup tarafından (ha
laskar zabitan), İttihatçıların politikalarının eleştirildiği bir bil
diride, yukarda söylediklerimizin bir özeti olan şu ifade yer alı
yordu: 'Unutmamalıyız ki biz subaylar, Tanrı göstermesin, 
memleketimiz yabancı lar tarafından işgal edil irse, geçinecek bir 
sanatımız olmadığı için aç kalırız . ' 50"5 1 

Yine de bazılarına bu eğitim yeterli gelmemiş, insani duygu
larını kaybetmeyen bazı mal iye müfettişleri Varlık Vergisi gö
revlerinden istifa etmişlerdir. 

2. Devlet içindeki İttihatçı gelenek 

Varlık Verg isi, çok ince tasarlanmış bir azınlık karşıtı ve azınlık
ları iktisaden yok etme ve kültürel olarak silme politikası olarak 
İttihatçı politik geleneğin bir devamıdır. 

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı tara
fından yayımlanan bir kitapta şu ifadeler yer almaktadır: ·'itti
hat ve Terakki ' nin 1 908'den itibaren başlattığı mi lli iktisat po
l it ikasına rağmen, Osmanlı sanayiinde Gayri Müslimlerin ve 
yabancıların hemen hemen tamama yakın etkinliklerinin, 1915 
yılında hile (abç) azaltılamadığını söylemek yanlış olmaz. Bu 
durumun Birinci Dünya Harbi ve sonrasında kısmen; Cumhuri
yeti kuran kadro tarafından gerçekleştirilecek mil l i leştirme fa
al iyetleriyle de 1930' )ardan sonra derece derece düzeltileceğini 
belirtelim."52 Bu sözler bir politika devamlılığına işaret etmek
tedir. 

Varl ık Vergisi, İttihatçı İsmet Paşa'nın Lozan'da yarım bı-

50 E.Z. Karat, Osmanlı Tarihi IX, s. 1 64. 

5 1  Fikret Başkaya, Yediyii;, Osmanlı Beyli,�iııdeıı . . ., s. 288-289. 
52 Ali Güler, Türkiye' deki Gayri Müslimler (Sosyo-Ekoııomik Durum Ana
lizi), Genelkunnay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 
1 996, s. 1 05. 
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raktığı ya da gerçekleştiremediği azınlıklardan kurtulma proje
sinin uzantısıdır. 

Yasanın pratiği aynı İttihatçı yöntemleri içermektedir; İtti
hatçı zihniyet tarafından Meclis devreden çıkarılıp politikaların 
merkez-i umumide şekillendirildiği gibi. Varlık Vergisi de CHP 
Grup toplantısında şekil lendiri l ip Meclis'e havale edilmiş. an
cak burada taslak üzerinde hiçbir görüşme yapılmadan yasalaş
tırı lmıştır. 1 9 1 5  Jenosidini perdelemede kullanılan Tehcir Kanu
nu ' nun gerekçesindeki, "savaş bölgesindekilerin tahliyesi" gibi, 
bu kez de ··savaş ortamında haksız olarak zenginleşenlerin bu 
haksız kazançlarına el koyma" şeklindeki masum bir gerekçe
nin arkasına saklanılarak, her şeye rağmen bu coğrafyada bir şe
kilde tutunabilen azınlıklar ekonomik olarak yok edilmiş, kültü
rel olarak silinmiştir. 

Komisyonlarda etkin görevlerde eski İttihatçıların bulunma
sı, bu yasayı söz konusu kadroların yarım kalan bir hesabı gör
me operasyonu olarak görmemize yol açmaktadır. Bu eski İtti
hatçıların gerek komisyonlardaki tavırları, gerekse süreci takip- · 
leri sırasındaki eylemleri de bunu doğrulamaktadır. Aşkale 'ye 
sevk gününe ilişkin Faik Ökte' nin söyledikleri bu konuda baş
kaca yorum yapmamıza gerek bırakmamaktadır: "Sevk günü 
eski İttihatçılardan birkaçı bana müracaatla kafileden Sekip 
Adut ve benzeri birkaç kişinin sağ salim dönüp dönmeyeceğini 
sordular.'".ı 

Ökte, CHP' l i Ürgüplü 'nün�4 bütün komisyon üyelerine ha
kim olduğunu ifade etmektedir.�� 

Vedat Türkal i, Varl ık Vergisi ile 1 9 1  S' in irtibatını kurarken 
her iki politikanın aynı zihniyetin bir tezahürü olduğunun ve 
birbirlerinden ayrılamayacağının altını çizerek, politik devam
l ı l ığı vurgular: "İttihatçı ' mayası var Kemalizm'de. Küçük bur
juvazinin tutunduğu daldır İttihatçıl ık. İlkel yağmacı burjuva 
kabadayısı, komitacıl ıkla vatan kurtaracak! Kurtarması için ön-

53 Faik Ökte, Varlık Vergisi Faciası, s. 1 52 
54 Ürgüplü'nün babası Mustafa Hayri Efendi 'nin, Birinci Savaş'ta cihat 
fetvasını veren İttihat Terakki döneminin şeyhülislamlarından ve Malta 
sürgünlerinden olduğunu da ekleyelim. 
55 Faik Ökte, a.g.e., s. 98. 
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ce sırtını dayayacağı burjuvazi l i  bir vatan kurması gerek ! En 
kolay yolu da para pul k imdeyse önce onu soymak ! Ulusal zen
gin yaratacak ! Ermeni kıyımı yapar. Alman emperyal izminin 
peşine düşer, Turan 'a gidip büyük Türk imparatorluğunu kura
caktır, Kafkaslarda yüz binlerce insanımızı kırdırır. Gerçi Ke
malizm dersini almış görünür bunlarda ya; birkaçını sallandırsa 
da, aynı yapıdan geldiği için,  genlerini taşır İttihatçılık'ın. Yar
lık Yergisi 'ni çıkarır. Türk olmayanın malına el koyar; hasta, 
yaşlı demez Aşkale'ye sürer. İkinci Cihan Savaşı ' nda Saracoğ
lu 'nun gücü yetse, Kafkaslarda Enver ' lerin serüvenine kalkışa
caktı Türkiye. İkinci Cihan Harbi biter. Demokrasici l ik oyu
nuyla vurguncu, soyguncu burjuvazil i  vatan yapma yol u açıl ır. 
Her mahallede bir mi lyoner yaratacaklardır; kanlı 6-7 Eylül  
yağması olur. Türküm demeyeni asıp kesmeye kalkarlar nere
deyse. "�6 

Yarlık Yergisi uygulaması siyasi bir karardır. "Cumhuriyetin 
kurucuları [2. Jöntürkler] için esas olanın, laik bir Cumhuri
yet ' in, bir ulus-devlet inşası olduğunu ve ona engel teşkil eden 
her unsurun, hareketin veya olgunun hiçbir ayrıcalığa sahip ol
madan tasfiye edilmesinin de Cumhuriyetin olmazsa olmaz şar
tının "�7 yerine getirilmesi olduğunu belirtmek gerekir. 

Bir  ekonomik ve kültürel jenosid örneği olarak bu vergi ya
sası, ruhunda 1 9 1 5  jenosidinin genlerini taşımaktadır. Başka 
bir ifadeyle Varlık Yergisi, 1 9 1 5  jenosidi ruhunun 1 942 'de 
hortlamasıdır. Yarlık Yergisi 'ni kabul eden mebusların l istesine 
bakıldığında, gerek Meclis bileşenleri gerekse kabul oyu veren 
Meclis üyeleri arasında TeşkiHit-ı Mahsusa elemanlarının çok
luğu yasanın 1 9 1 5 ' Ie i l işkisini bir başka açıdan da netleştir
mektedir. Meclis'te yer alan eski Teşki lat-ı Mahsusa üyelerin
den oturumda bulunanların hepsi kabul oyu vermiştir. Bunlar
dan en önemlileri şunlardır: Kel Ali (Ali Çetinkaya, Ahmet 
Esat (Esat Uras), Enis Avni (Aka Gündüz), General Kazım 
Özalp, Memduh Şevket (Esendal), Muhittin Baha (Pars), Kam
bur Atıf (Atıf Kamcıl), Mustafa Abdülhalik (Renda), Mahzar 

56 Vedat Türkali. Kayıp Ronıaıılar, s. 2 1 5. 
51 Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme Seriil'eııi, s. 493. 
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Müfit (Kansu), Ohri li Eyüp Sabri . (Akgöl), Faik Kaltakkıran, 
Fuad Balkan, Sabit Sağıroğlu ,  Şükrü Sökmensüer, General Per
tev (Demirhan), Emin Sazak, Edip Servet (Tör), General Ka
zım Karabekir, General Refet Bele, Komiser Reşat ( Mimaroğ
Ju) ,  Şükrü Saracoğlu, Cevat Dursunoğlu, Suat Hayri Ürgüplü 
(Şeyhülisliim H ayri Efendi 'n in  oğl u), General Ali Fuad Cebe
soy, Recep Peker, Kazım Nami (Duru), General Seyfi (Düzgö
ren), Yunus Nadi, Selim Sırrı (Tarcan), Ali Zırh, Süleyman 
Necmi Selmen ( soykırım sırasında Samsun Mutasarrıfı ve Si
vas Val isi) ,  Ali Münif Yeğeha ( İttihat ve Terakki Nafıa Bakanı, 
Beyrut Val is i ) ,  Yusuf Kemal Tengirşek (Halep Valisi Abdülla
hat Nuri 'nin kardeşi), Mithat Şükrü B leda (İttihat ve Terakki 
genel sekreteri), Cemi l  Ubaydın, Faik Öztrak, Rahmi Apak, 
Sırrı İçöz (Amasya Mutasarrıfı ) ,  Mehmet Emin ( Yurdakul) ,  
Hoca Raif (Dinç).  O gün Mecl is 'te mazereti dolayısıyla bulun
mayanlar arasında yer alan Teşkilat-ı Mahsusa 'nın önde gelen 
üyelerinden şu isimler sayılabil ir : Dr. İbrah im Tal i  (Öngören), 
Vel i  Necdet Sünkıtay (soykırım sırasında Diyarbakır Valisi Dr. 
Reşit ' in  mektupçusu),  İttihat ve Terakki Merkezi Umumi'den 
Aziz ( Hüseyin Aziz Akyürek), Hasan Fehmi (Ataç), Salah 
Cimgöz (Malta 'dan), Mahmut Celal (Bayar, İttihat ve Terakki 
İzmir murahhası ) , Hali l  Menteşe (İttihat ve Terakki Hariciye 
Bakanı ,  Meclisi  Mebusan reisi), Mahmut Esat Bozkurt (İttihat 
ve Terakkili Şeyh Ubeydullah Efendi'nin yeğeni), Hasan Reşit 
Tankut, Ruşeni Barkın, Zamir Bey (Damar Arıkoğlu), Tayfur 
Sökmen. 

Konuyla ilgili bir raporda, Varlık Vergisi uygulaması 
1 9 1 5 ' le irtibatlandırılmaktadır: "Türk Hükümetine karşı anında 
ve yaygın eleştirilere neden oldu. Vergiden en doğrudan şekilde 
etkilenen Türkiye' deki azınlıklar yaşamak zorunda bırakıldıkla
rı kişisel zorlukları acı bir şekilde dile getirdi ler, ancak hüküme
te açıkça karşı çıkabilecek durumda değillerdi. Boston'da ya
yınlanan Ermeni gazetesi Hairenik, 30 Haziran 1 943 tarihl i  sa
yısında muhtemelen Türkiye'de yaşayan Ermenilerin büyük bir 
bölümünün içinden geçenleri Canavar Yine Zincirlerinden Bo
şandı başlıklı makalede dile getirdi. Makalede, Türklerin gerçek 
karakterlerinin hiçbir şekilde değişmediği, l 9 1 5 'teki politikayı 

44 



sürdürdükleri anlatılmaya çalışıl ıyordu. "5R 
Hem 1 9 1 5  Ermeni tehcirinde hem de Varlık Vergisi uygula

masında hükümet savaşı fırsat olarak değerlendirmiş, savaş or
tamının güç dengelerini hesap ederek, savaşın sisli ortamından 
faydalanmıştır. Savaş süresince izlenen "tarafsızl ık" politikası 
ile birl ikte uygulanan şantaj politikasının verdiği hareket ser
bestliği, vergiyi uygulamada hükümete eşi bulunmaz bir fırsat 
ve kolaylık sağlamıştır. Bu şantaj polit ikası ile vergiden dolayı 
uluslararası eleştiri ve tepkiler susturulmuş ve/veya kolayca sa
vuşturulmuştur. 

3. Türk-A lman ittifakı ve Nazi pratiğinin etkisi 

Türkiye İkinci Savaş sırasında tarafsız kalmadı, sadece savaş 
dışı kaldı.59 Savaşın seyrine ve savaşan tarafların üstünlüğüne 
göre Türk dış poli tikasının niteliği değişmektedir. Bu bakım
dan İkinci Dünya Savaşı yıl ları boyunca Türkiye'nin izlediği 
dış pol itikanın farklı l ıklar içerdiği görülmektedir. Dış politika
daki bu fark lı konumlanmalar iç politikaya da yansımıştır. Al
manya zirvedeyken Turancı l ık hareketinin yükselmesi, komü
nistlerin tevkifatı, Alman Büyükelçisi von Papen'e60 "suikast" 
dolayısıyla tutuklamalar ve zanlı diye tutuklananların SSCB 
ajanı olduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları , Almanya'nın tes
lim olmasının ertesinde bu kişilerin sessiz sedasız serbest bıra
kılmaları, akabinde Turancıların kovuşturulmaları vs. dış poli
tikanın iç politikaya yansımaları olarak okunabil ir. Bu yansı
malarda gayri müslimleri ilgilendiren en hayati konu da Varlık 
Vergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. "Savaş boyunca Türki
ye ' de iç politika olayları tamamen savaşın dalgalanmalarına ta
bi oldu . . .  O anda hangi taraf güçlüyse, ülkedeki düzen ve hatta 
mahkeme kararları ona göre ayarlandı. Bunun örnekleri sayıl-

58 Document From The Nara, Akt. Rıfat N. Bali, Tize Varlık V. . .  , s .  ??? 
59 Tiirk Dış Politikası, Ed. Baskın Oran, İletişim Yayınları, 2002, s. 393. 
60 Von Papen'in Birinci Savaş sırasındaki günleri de Osmanlı toprakların
da geçtiğinden Nazi olmamasına rağmen özel olarak görevlendiri lmiştir. 
Von Papen, Birinci Savaş'ta Osmanlı ordusunda görevli Alman komutan- • 
!ardan biridir. 
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mayacak kadar çoktur."61 

Türkiye, askeri yöndeki yetersizl iği6� sonucu, iki dünya sa
vaşı arası yı l larda Lozan Anlaşması i le sağlanan statükonun de
vamını sağlayacak pol i t ikalar doğrultusunda komşu ülkelerle 
saldırmazlık anlaşmaları imzalamış, bir istikrar sağlamaya ça� 

lı şmıştı. Özellikle İtalya 'nın Akdeniz'de hak iddia etmesiyle 
Türkiye 'nin de dolayl ı  bir tehdit içine girmesi, Versay Anlaşma
sı hükümlerinin devamını isteyen ülkelerle Türkiye'nin yakın
laşması sonucunu doğurdu. Bu amaçla 19 Ekim 1 939 'da Türki
ye, İngiltere ve Fransa'dan ol uşan bir Üçlü İttifak kurularak, bu 
ülkelere karşı Akdeniz ve Balkanlar 'daki saldırılarda birlikte 
hareket etme kararı alındı.6·1 

Ancak daha savaşın başlangıcında dengelerin Nazi Alman
ya 'sı lehine değişmesi karşısında Türkiye müttefikleriyle imza
ladığı anlaşmalara uymadı. Alman Büyükelçisi von Papen, "Al
man dışişlerine yazdığı raporlarda, bu kez 'parti 'nin kazanıldı
ğını ve Fransa 'nın yeni lgisinden sonra Üçlü İttifak Antlaşması
nın artık ortadan kalktığını•'64 bildirdi. Almanya'nın hızla Avru
pa 'yı işgali ve kısa sürede Fransa'nın mağlup edilerek savaş dı
şı bırakılması Türkiye 'nin Üçlü İttifak ilkelerini uygulamayarak 
14  Haziran 1 940'da resmen savaş dışılığını ilan etmesine neden 
oldu. 

61 Tiirk Dış Politikası. Ed. Baskın Oran . . . .  s. 396. 
62 Selim Deriııgil. Denge Oywııı. İkinci Diiııya Saı·aşmda Tiirkiye'ni11 Dış 
Politikası. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2007. s. 30-37. 

Mete Tunçay'ın "İkinci Dünya Savaşı 'ııın Başlarında ( 1 939- 194 1 )  
Türk Ordusu" adlı incelemesindeki gerek Milli Müdafa Vekili Naci Tı
naz· ın 22.3. 1 940 tarihli yazısı. gerekse cevaben Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Çakmak ·ın 29.5. 1 940 tarihli raporu (Akı. Cemil Koçak. Türkiye' de 
Milli Şef . . . s. 3 19-34 1 )  ordunun savaş gücünün savaşan tarafların akeri gü
cüne hiçbir şekilde yaklaşamadığını ve o günkü şartlarda ordunun savaşını 
gücünün olmadığını göstermektedir. Bu bakımdan İnönü'nün, dolayısıyla 
hükümetin savaşa dahil olmaması 1. Jöntürk dönemindeki gibi maceraya 
atılmadıklannı, 2. dönem Jöntürklerin Birinci Savaş ve Milli Mücadeleden 
gerekli dersleri çıkarmış olduğunu varsayabiliriz. 
63 Rıdvan Akar, Varlık Vergisi .. . , s. 1 1 .  
64 Cemil Koçak, Tiirkiye'de Milli Şef Dihıemi (1938·1945), Cilt 1 ,  İleti
şim Yayınları. 2007, s. 498. 
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Yon Papen Fransa 'nın yenilgisini tasvir eden Alman propa
ganda fi lmi "Batı 'da Zafer"i Alman Büyükel çil iğinde yüksek 
mevki sahibi Türk misafirlere izlettikten sonra yazdığı raporda, 
misafirleri olan Türk asker dostlarının filmden çok etkilendikle
rini belirtti.65 

"Kral öldü yaşasın yeni kral !" 
Türkiye'nin tarafsızlığını [savaş dışılığını] i lan etmesi ger

çekte Almanya 'ya yönelik anlaml ı  bir mesaj n itel iği taşıyordu. 
Böylece Türkiye müttefiklerin güvenl ik şemsiyesinden ayrı lma
nın ötesinde Almanya'ya yakınlaşmanın i lk öneml i  sinyalini de 
veriyordu. 

Sonraki dört yıl Türkiye ile Nazi Almanya'sı arasında gerek 
diplomatik gerekse ekonomik i l işki lerin gel i ştiği bir süreç"ı.6 

oldu. 
"Yarl ık Yergisi 'nin oluşum nedenlerini açıklayan görüşler 

açısından bu dönem, Yarl ık Yergisi düşüncesinin filizlenmesi 
için uygun bir siyasal zemin sağlamıştır. 1 8  Haziran 1 94 1  ' de 
imzalanan Türk-Alman dostluk ve saldırmazlık anlaşması ile 
i l işkiler perçinlenmiştir. Türkiye açısından toprak bütünlüğünü 
korumayı amaçlayan bu anlaşma ile işgal politikası izleyen Al
manya 'nın i lhakları onaylanmıştır. Türk ve Alman hükümetleri 
arasındaki yakınlaşmaya i l işkin en uç biçimde ifade edilen şu 
iki örnek, Türkiye 'nin bu dönemdeki tercihlerini yansıtması açı
sından anlamlıdır. 22 Şubat 1 94 1  'de Alman hükümetinin yeni 
y ı l  hediyelerinin sunu luşunda Cumhurbaşkanı İnönü, Alman
Sovyet savaşında Türk halkının sempatisinin Almanya'nın ya
nında olduğunu vurgulamaktadır. Başbakan Ş. Saracoğlu ise, 
Almanya Büyükelçisi Yon Papen ile yaptığı görüşmede, bir 
Türk olarak Sovyetler Birliği'nin yıkı lmasını şiddetle arzuladı
ğını ve bunun Türk halkının yüzyıl lardır beklediği bir olay ol
duğunu, Hitler ' in bunu başarması halinde yeni bir çağ açmış 
olacağını bel irtmektedir. Saracoğlu 'na göre; Almanların Rusla
rın yarısını katlederek ve Ruslaştırılmış mi l l i  azın l ık bölgelerini  
Rus etkisinden tamamen kurtarıp onları ayakları üzerinde doğ-

65 A.g.e .• s. 498. 
66 Rıdvan Akar, Varlık Vergisi .. .,  s. 1 1 - 1 2. 
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rultarak Mihver devletlerinin müttefiki ve Slavl ığın düşmanı 
olarak eğitmesi mümkündür ve çoğunluğu Türk olan bu azınlı
ğa Türkiye 'nin ilgi duyması doğaldır. Bu dönemde Alman
ya'nın etkisindeki devlet ve / veya hükümet politikaları iç poli
tikada da etkisini göstermiştir. Özellikle, ülkede sonraları ol
dukça tepkiye yol açacak olan Turancı hareketler ve bunların 
Türkiye dışındaki faaliyetleri dikkat çekicidir.""' 

İ lişki lerin sıkılaşması ya da yörüngeye girişin nirengi nokta
sı olan 1 8  Haziran 1 94 1  tarihinde Türkiye 'nin Almanya ile im
zaladığı "Dostluk ve Saldırmazlık Paktı", ekonomik olarak Al
manya'nın yörüngesine girmiş olan Türkiye 'nin siyasal olarak 
da Almanların yörüngesine gireceğinin ilanıdır. Almanya ile ku
rulan ilişkinin zorlayıcı/bağlayıcılığı hem ülke ekonomisinin 
hem de iç ve dış siyasanın bu yöne kanalize olması yönündeki 
eğilimleri güçlendirecek, iç politikada ortaya çıkan çeşitli uygu
lamalar, daha sonraları Türkiye'nin Nazi yöntemleri uyguladığı 
şeklindeki tepkilere yol açacaktır. Bu tarihten sonra politikası 
Alınanların başarısı ya da başarısızl ığına endekslidir. Varlık 
Vergisi de bu başarıya endeksl i ,  aynı zamanda dış politika aracı 
olan bir iç politika uygulaması olarak gayri müsl imler için ha
yati önem taşıyan bir politik karardır. 

Antlaşma basında sevinçle karşılanmıştır.M '' İkinci Dünya 
Savaşı 'nın ve Almanya 'nın, dolayısıyla da Nazizmin etkisiyle 
ırkçı yaklaşım olarak değerlendirilen Pantürkist yaklaşımlar öne 
çıkmıştır . . .  Turancı -Pantürkist akımlar, İkinci Dünya Savaşı dö
neminde basın aracıl ığıyla propaganda çal ışmalarına başlamış
lardır. Savaş yı l larında her hareket hükümetin denetimi altın
dayken, Pantürkist ideoloj inin genişleme içinde olması, hükü
metin 1 8  Haziran 1 94 1  'de Almanya i le Dostluk ve Saldırmazlık 
Paktı imzalayıp, Almanya ' ııın 22 Haziran 'da Sovyetler Birli
ği 'ne karşı harekete geçmesiyle birlikte Pantürkist ideolojiyi 

67 A.g.e., s. 1 2- 1 3. 
68 Bunda basının A lman Hükümetin in  nakdi desteği ile yönlendirilmesi
nin rolü küçümsenemez. (Bu teşviklerden biri de 5 Aralık 1 942 tarihinde 
Ribbentrop'tan Papen 'e telgrafla bildirilen 5 milyon altın RM gönderildi
ğine i lişkin telgraftır.) 

Tiirk Dış Politikası, Ed. Baskı Oran, s. 449. 
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destekleyen makalelere göz yumması ile mümkün olmuştur. Tu
ran rüyası sürekli olarak Almanya tarafından desteklenirken, 
hükümet yetkilileri arasında da Pantürkizmi destekleyenler var
dır. Pantürkist eğilimleri olan Şükrü Saracoğlu'nun başbakanlı
ğı ile birlikte Almanlarla yakınlaşma da başlamıştır. Alman
ya 'nın başarılar kazanması Pantürkist dergi ve yazılarda, başa
rının milliyetçilik yoluyla gerçekleştirildiği yorumunun yapıl
masına neden olmaktadır. İstikbalin bir milliyetçilik yüzyılı ol
duğu, milli ruh eksikliğinin Fransa' da görüldüğü gibi ülkelerin 
çöküşüne yol açtığı hem müttefik yanlı larına hem de savaş kar
şıtlarına karşı sürekli savunulmaktadır. Mil letlerin genişleme 
kabiliyeti, büyük nüfuslu millet olmak Almanya zaferleri nez
dinde sürekli dile getirilmektedir."69 

Başbakanın kalbi Almanlarla birlikte atmakta ve de bunu 
saklamamaktadır. "Saracoğlu  27 Ağustos I 942'de Almanya'nın 
Türkiye Büyükelçisi i le yaptığı görüşmede bir Türk olarak Rus
ya'nın yıkılmasını hararetle arzu ettiğini ve böyle bir fırsatın bin 
yılda bir defa ortaya çıkabileceğini, fakat bir başvekil olarak, 
Türkiye'nin mutlaka bir tarafsızlık takip etmesinin zaruri oldu
ğuna inandığını belirtiyordu. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi 
Yon Papen ise Sovyet Rusya'da yaşayan Türklerin bağımsızlığı 
için devlet :ıdamlarına ve generallere garanti veriyordu."70 

Almanlara olan yakınlık sempatinin ötesindedir. "2. Dünya 
Savaşı 'nın seyri 1 94 1  yılının ortalarından itibaren ciddi bir şe
ki lde değişmiş ve Almanya üstün duruma geçmiştir. Öncesinde 
batıda Fransa karşısında açık ve ezici üstünlük elde eden Al
manya'yı İngiltere de engelleyememiştir. Almanya'nın Haziran 
1941  'de Sovyetler B irliği 'ne saldırması, Alman-Sovyet işbirliği 
endişesini taşıyan Türkiye 'yi önemli ölçüde rahatlatmıştır. Ayrı
ca Almanya 'nın art arda elde ettiği askeri başarılar da hüküme
ti büyük ölçüde etkilemiş ve Hitler ' in beklediği gibi Alman
ya'ya yönelik bir sempatiye yol açmıştır. Sovyetler Birliği 'nin, 
Türkiye'nin Alman savaş gemilerine boğazlardan geçiş izni ver-

69 İlksen Dinçtürk, "Varlık Vergisi Yıllarında Türkiye Basınında Irkçı ve 
Milliyetçi Söylemler", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Ü. 
SBE Gazetecilik ABD, 2004, s. 53-54. 
70 A.g.e., s. 57. 
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diği iddiaları71 ve bu yöndeki protestolar da dikkate alındığında 
salt sempatiden söz etmek de güçleşmektedir. "72 

Vakit gazetesinden Asım Us, anlaşmayı bir siyasi mucize 
olarak nitelemektedir: "Türk-Alman dostluk muahedesinin im
zası, bir dereceye kadar ateş ile suyu birleştirmek kabil inden bir 
tezad levhası sayı labil ir ve bundan dolayı asırlarca dost geçinen 
mil letlerin birbirleriyle adeta sebepsiz denecek şekilde boğaz
laşması bugün karmakarışık alem içinde Türk-Alman anlaşma
sı bir nevi siyasi mucize telakki edilse yeridir."'� 

Partinin resmi organı ve devletin resmi başyazarı Falih Rıf
kı Atay bu konuda şunları yazıyor: "Türk mill i  kurtuluş ve kal
kınma hareketine, ta başlangıçtan beri, büyük alaka gördüğü
müz memleketlerden biri Almanya idi. Bi lhassa Nasyonal-Sos
yalizm ideolojisi, bu hareketi daima takdirle anmış ve misal di
ye göstermiştir. Mil l i  birliği, bütünlüğü ve hürriyeti için kıs-

7 1 Alman gemilerinin boğazdan geçişleri iddiaların ötesindedir. 2008 yılı
nın başında Karadeniz"de batıkları bulunan Alman denizaltıları bu gemiler 
olsa gerek: "Bo.�a:lardan kamufle edilmiş Alman samş gemisi geçti.�ini 
ö,�re11e11 (abç) İngiliz büyükelçisi Başbakan Saracoğlu'na şikayete gidiyor. 
Saracoğlu. Menemencioğlu ' na söz geçiremediğinden. çünkü onun da Ma
reşal Çakmak tarafından desteklend iğinden bahsediyordu. Veya gemi ler 
geçiri lmeyince Alman büyükelçisi Menemencioğlu"na gidiyor, o da emrin 
Başbakan Saracoğlu 'ndan geldiğini. bu sefer el inden bir şey gelemeyece
ğini 'üzülerek' söylüyordu. Bu ' senaryo· da Cumhurbaşkanı İnönü i le Baş
bakan Saracoğlu İngil izci; Dışişleri Bakanı Menemencioğlu ve Genelkur
may Başkanı Çakmak da Almancı olarak tanınmıştı. Hatta Almanlar, Sara
coğlu 'nun görevden alınması için baskı yaptılar: oysa kendisi ırkçı boyut
larda bir mi l l iyetçi ve tanınmış bir anti-komünist idi. (Bu dikotominin, ki
mi Osmanl ı  sadrazamlarının, taraflardan birinin adamı olmasına Avrupalı
ların alışmış bulunmasından esinlendiği ve yararlandığı düşünülebilir) . . .  
Almanlar kaybetmeye başlayınca. ' hikmet-i hükümet' gereği, "Alman
cı"lar feda edi ldi. Cumhuriyetin 'ebedi ' genelkurmay başkanı Fevzi Çak
mak Ocak 1944 'te emekliye ayrıldı; Almanlar giiçlii oldu.�u zaman Bo,�a:
larda11 kamufle edilmiş biçimde geçmesine göz yumulan Alman savaş ge
milerinin diyetini ise, Menemencio,�lıı' 111111 25 Haziran 1944'teki istifası 
ödedi. (abç)" 

Türk Dış Politikası, Ed. Baskın Oran, İletişim Yayınları, 2002, s. 396. 
72 Hülya Göğercin, "Ulus ve Cumhuriyet Gazetelerinde . . .  ", s. 22. 
73 Vakit, 20 Haziran 1 94 1 .  
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kançlığına hudut olmıyan bir Reisin ve onu takip edenlerin, em
salsiz bir kahramanlıkla aynı ideale vücut veren bir mil letin bu 
haklarına hünnet duymasını tabii görmek lazım gelir."7.ı 

Necmettin Sadak, pakt dolayısıyla yazdığı yazıda büyük şe
fin dehası konusunda ölçüyü kaçırmaktadır: "Başımızdaki bü
yük Rehberin çetin imtihanlarından geçmiş isabetli görüşü, öl
çüye sığmayan tedbir ve basireti Devleti bugüne kadar en şid
detli fırtınalarda selamete doğru götünnüştür. En büyük kudre
timiz ona imanımız, en güzel hazzımız ona minnetimizdir."75 

İttifaktan sonra ırkçı söylemlerde bir patlama yaşanacaktır. 
Alınan Büyükelçisi von Papen ' in dönemin gazetelerine yaptığı 
yardımlar bu tür yayınların patlamasında önemli bir etkendir: 
"Basının bu antisemit tavrında Nazilerin Türkiye'deki propa
ganda faal iyetleri de etkili oldu. Naziler her türlü olanak ve yön
temi kullanarak Türkiye'de mevcut Alman yanlısı basın organ
larını güçlendinnek için yoğun propaganda faaliyetlerine giriş
tiler. Buna parasal destek de dahildi. Ribbentrop tarafından Al
man Büyükelçisi Franz von Papen'e Türkiye 'deki dostlara dağı
tı lmak üzere beş milyon altın Alman Markı gönderildi. Von Pa
pen de dağıtım görevinin başarıyla yerine getirildiğini bildirdi. 
Rüşvet dağıtma işini daha sonra Ribbentrop'un kayınbiraderi 
Jenke yürüttü. ( . . .  ) İkinci Dünya Savaşı yı l larında Türk basını
nın kağıt ihtiyacı büyük ölçüde Almanlar tarafından karşılandı. 
Alman ticaret temsilcileri de kağıtları bağnaz, mi lliyetçi ve şo
ven tutumdaki gazeteler ile Türk basınının Batı l ı  devletlerin si
yasetini eleştiren kesimine aktardılar. Gazetelere pahalı ilanlar 
vererek Türk basınını etkilemeye çalıştılar. Bu pahalı ilanları 
verirlerken aynı zamanda muhtemelen Naziler lehine propagan
da unsuru ihtiva eden bir haberin de yayımlanmasını şart koştu
lar. Almanlar genel likle güçlü bir milliyetçi ve Turancı{fürkçü 
çizgiye sahip olan gazete ve dergileri desteklediler ve Türki
ye' deki seçkinleri etkilemek için her türlü propagandaya baş
vurdular. Almanya'da teknik veya mesleki eğitim görmüş olup 

74 Ulus, 21 Haziran 1 94 1 .  
75 Necmettin Sadak. "Uzak Görüşlü ve Ergin Siyasetin İlk Neticeleri", 
Akşam, 20 Haziran 1 94 1 .  Akı. İlksen Dinçtürk, "Varlık V ... ", s. 1 1 3. 
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devlet bürokrasisinde ve toplumda önemli mevkii lere gelmiş ki
şi lerle sürek li temasta bulundular. Kendi leri açısından gelecek 
vaad eden Türk öğrencilere Almanya'da yüksek öğrenim gör
meleri için burs verdiler. Prof. Fuad Köprülü'ye göre ırkçı l ığın 
Türkiye'de yeşermesinin bir nedeni de yüksek öğrenim için Al
manya'ya gönderilen bu öğrenciler idi. Bu öğrenci ler Türki
ye 'ye geri döndüklerinde Almanya 'da bul undukları sırada kap
tıkları ırkçı l ık virüsünü de beraberlerinde getirdiler. Alman Dı
şişleri Bakanl ığı 'nın Türk basınında yürütülen propaganda 
kampanyasını değerlendiren bir raporunda Cumhuriyet, bu ga
zetenin Fransızca baskısı La Repuhlique ile Tasviri Efkar 'Al
man dostu ' olarak nitelendi. Bu propaganda sayesinde Türki
ye 'deki Nazi yandaşları antisemit eserleri de Türkçeye çevirip 
yayınladı lar."70 Bu yayınlardan, Yarlık Yergisi 'nin meşrulaştırıl
masında azami derecede istifade edilecektir. 

Türk Hükümetinin Nazi Al manyası i le yakın ilişki içinde ol
duğu bir dönemde çıkarılan Yarlık Yergisi , Nazilerin aynı yıllar
da uyguladığı ekonominin Aryenleştirilmesi projesinin paraleli 
olarak ekonominin "Türkleştiri lmesi" projesinin önemli halka
larından biridir. Zaten siyasi olarak Nazilerin yörüngesine giren 
hüki.imetin bu pratiği şaşırtıcı değildir. 

Hariciye Vekili Numan Meneınencioğlu, Yüksek Başvekale
te yazdığı, 1 1  Mart 1943 tarihli ve İkinci Daire Umum Müdür
lüğü U. No. 37 1 9, H. No. 87 sayıl ı  yazısının ekinde 28. 1 .  1 943 
tarihl i  Deıırsche Allgemeine Zeitung gazetesinde çıkan "Türki
ye 'de Yarl ık Yergisi" başl ıklı yorumu sunmaktadır. Yazıda açık
ça yasanın ekonominin Türkleştirilmesini amaçladığı ifade edil
mektedir: 

"İstanbul basınından alınan haberlere göre, servetten alınan 
vergi, ilgi l i  yasa gereği 1 942 yı l ı  sonu itibariyle 45 milyon l ira
ya ulaşmıştır. Sümerbank da devlet sanayinin ihtiyacı olan ithal 
malların sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Tahsil edilmesi muhtemel verginin yarım milyar liraya ula
şacağı tahmin ediliyor. Tedavüldeki banka parası da 700 mil
yondur. Bu verginin alınış amacı özellikle Rum, Ermeni ve Ya-

76 Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme Seriil'elıi, s. 430-432. 
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hudi azınlıkların satın alma güçlerini aşağıya çekmektir. Al ınan 
verginin miktarı çok büyüktür, zira servetlerle ilgili hiçbir ciddi 
etüde dayanmamaktadır. Bu durumda muhtemel bir itiraz da 
mümkün olmuyor. Vergiyle ilgili sayısız söylentiler dolaşmakta 
ve Ocak ortasına kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 
zorunlu çalışma mükel lefiyeti öngörülmektedir. Yabancı şirket
ler de söz konusu yasadan önemli ölçüde etkilenmiştir. Dışarı
dan gönderilen mallar el koyma riskine karşı bazı durumlarda 
telgrafla bile durdurulmakta, böylece el koymanın önüne geçil
mek istenmektedir. Görünen o ki, servetten al ınan bu vergi eko
nominin Türkleştirilmesi sonucunu doğuracaktır."77 Ekonomi
nin Aryenleştirilmesinden tecrübeli Naziler, Varlık Vergisi 'yle 
sonucun nereye varacağını kolayca tespit edebilmektedirler. 

Varlık Vergisi bir Nazi yöntem idir ve uygulamada Nazilerin 
deneylerinden yararlanı lmıştır. "Vergi tahakkuklarının bir tek 
mantığı vardı ;  azınlıkların tamamiyle imha edilmeleri. Nitekim 
bir yemek daveti sırasında Saracoğlu bu konuyu İnönü ve da
vetteki diğer kişilerle konuşurken Yahudilere öylesine ağır bir 
vergi tahakkuk ettireceğim ki yaşayabilmeleri için eşlerini fahi
şe o )arak ikram edecekler demişti [ r]. "n 

Varlık Vergisi 'nin uygulayıcısı Faik Ökte de bu kanunun Na
zi pratiği olduğunun farkındadır. Kanun gömleği giydirilmiş 
zu lmün hukuka uydurulması çabasını i t i raf etmektedir: 
" [N]azist karakterine rağmen, biz hata bu verginin hukukla irti
batını muhafaza etmeye çabalıyorduk . . .  Mahrem vasjiyle tamim 
edild(�i için kitaba ekleyenıed(�im (abç) maddi hata ve müker
rerl ik talimatnamelerinde, tatbikatta önümüze çıkan hadiseler
den ilham alınarak jurusprudansımıza [ hukuk] uygun bir şekil
de Varl ık Vergisi 'nin hukuki kanaviçesi iş lenmiştir. Bir bakıma 
hukuk, sanatkarların el inde işlediği her kal ıba gel ir bir maden
dir. Tarih boyunca hukukun alet edilerek yapılan cinayetleri 
saymaya imkan yoktur."79 

77 T.C. Başbakanl ık Cumhuriyet Arşivi 030- 10-232-653-2 
78 " 1 942 from the recollections of lssac L. Cohen of Florida", Ereıısia Se
feradi, Cilt 2, Sayı 3. Yaz 1994, s. 4-5. Akt. Rıfat N. Bali, Bir Türkleştir
me Seriiı·eni, s. 482-483. 
79 Faik Ökte, a.g.e . . s. 1 35. 

53 



Almanya, ekonominin Aryenleştiri lmesi uygulamasında, da
hi ldeki Yahudi lerin mülklerine el koyduğu gibi işgal bölgelerin
de de aynı yöntemi benimsem iştir: "İşgal altındaki Fransa' da 
Alman Ordu Kumandanl ığı 'ndan Oıto von Stulpnagel imzası ile 
12 Kasım 1 940'ta işletmelerin devri ile ilgili detaylı bir bi ldirim 

yayımlandı. 
"Yahudi iş letmelerin geçici yöneticilerinin talimatları Yahu

di işletmelerindeki geçici yönetici ler her şeyden önce Fransa 
ekonomisine Yahudi lerin girmesini engellemek için Yahudi lerin 
sahip olduğu her geçerl i belgeyi imha edeceklerdir. Böylece 
normal seyrindeki Fransa ekonomisi engellenmemiş olacak, iş
letmelerde oradaki insanlar işlerini kaybetmeden ve sadece 
Fransız ve Alman müşterilerle i lgilenerek çal ışmaya devam 
edecektir. 

Geçici yönetici hiçbi r Yahudi 'n in, eski işletme sahibi dahi 
olsa, işletmede söz sahibi olamayacağını sağlamakla yükümlü
dür. Şayet çok aci l  bir durum olursa Yahudiler işletmeden para 
alabilecek, ancak geçici yöneticiler kesinlikle insanların Yahu
dilerin bu işletmelerde söz sahibi olduğu intibasını edinmeme
lerine özellikle dikkat edeceklerdir. 

Yahudi çalışanlar işletme onlarsız çalışabildiği an işten çı
kartılacaklar. Geçici yöneticiler h iç unutmamalıdırlar ki. kendi
leri bir dönem için sadece işin başındadırlar, işletmelerle ilgili 
n ihai ayarlamalar mümkün olan en kısa zamanda yapılacaktır. 

Yah\ldilerin katıl ımı olmadan işletmelerin operasyonunun 
devamı üç şekilde sağlanabilir: 

I .  Yahudiler işletmelerini Yahudi olmayanlara satabilirler ya 
da haklarJnı devredebil irler. Bu yöntem hiç zaman kaybı olma
ması açİsından yararlıdır. Ancak geçici yöneticiler çok dikkat 
etmelidirler ki, satın alan kişi kesinlikle Yahudi etkisi altında ol
mayan bir kişi olmal ıdır. Eğer bir şüphe söz konusu olursa ve bu 
kişi ikinci bir anlaşma ile bir kukla ise veya daha değişik bir 
yöntemle sonradan Yahudilerin işlerinin başına dönmesini sağ
larsa, tüm anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Bir anlaşma yapıldı
ğında derhal i lgili Bak�nlığa bildi rilecek, şüphelenilen anlaşma
lar geçersiz say-tlaCiıKtır. 

2. Yahudiler işletmelerini satmak ya da devretmek istemez-
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!erse. ki birçok durumda bu olacaktır, bu durumda geçici yöne
ticiler işletmeyi ya bir bütün olarak ya da parça parça olarak Ya
hudi olmayanlara satmaya yetkilidirler. Bu  satışlarında kontrat
ları derhal askeri karargaha getiri lecektir. Bu,  bir işletmenin en 
hızlı şekilde devir yoludur. Rekabetin olduğu alanlarda Yahudi 
işletmeleri Yahudi olmayan rakiplere satılmalıdır. 

3. Bazı işletmeler Fransa ekonomisi için gerekl i  ve önemli 
olmayabi lir, bunlar envanter satışı ile derhal bir bütün olarak ve
ya tek tek satılmalıdır. Bu işletmelerin kesinl ikle yeni mal alma
larına izin verilmeden tahliye satışına geçiimelidir. 

İhtiyaç olmayan bu işletmeler askeri karargahlara bildirile
rek onay alınacaktır. 4 hafta sonra tüm geçici işletmeciler rapor 
verecek ve başarısız olanlar hemen işlerinden el çektirilecektir. 

Geçici yönetic iler hiçbir şekilde eski sahiplerine karşı so
rumluluk taşımazlar."80 

Yukarıdaki tamimle, Talat Paşa 'nın Tehcir Kanunu arasında
ki benzerlik dikkat çekicidir. Okuyucu, iki uygulama arasında 
paralellik kunnakta zorlanmayacaktır. Ne de olsa iki eski müt
tefiktirler, 19 l 5 'teki birinci uygulama sırasında da aynı kadro
lar birlikteydiler. 

Hükümet, Yarlık Vergisi uygulamasından dolayı Naziler ta
rafından kutlanır. "Öyle ki vergi konulunca, Almanlar ve mütte
fikleri Türkleri tebrik ettiler: 'nihayet kan emici Yahudileri te
mizlemeye başladınız' dediler."" 

Ökte, Mihver devletlerinin uyruğu Yahudilerin de özel ola
rak vergilendiri ldiğini eklemektedir.82 

Türkiye Yahudileri için de Varlık Yergisi kampları, Nazilerin 
toplama kamplarıyla eşdeğerdedir ve vergi uygulayıcılarının 
Nurenberg'dcn geçmeleri gerekirdi. Varlık Vergisi, verginin mi
marları ve uygulanışı hakkında en gerçekçi yargıya, AJC'nin 
Türkiye 'de yaşayan ve Yahudi olan Türkiye muhabirinin, 1 945 

80 Emir Kıvırcık, Biiyükelçi, Goa Yayınları. 2007, s 35-37. Emir Kıvır
cık'ın bu çalışması Behiç Erkin ' in, Nazi dönemi Fransa'sındaki insani mü
cadelesine ilişkin belgelerle desteklenmiş alanındaki özgün bir eserdir. 
8 1  Joıırnal d' Orient, 1 8  Aralık 1 942. Akt. Avner Levi, Türkiye Cıınıhııri
yeti' nde Yahııdileı: .. , s. 143. 
82 Faik Ökte, a.g.e. , s. 92. 
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yıl ının son gün lerinde kaleme aldığı raporda rastl ıyoruz: 
"Dachau ve Buchenwald [temerküz kamplarının 1 Türk eşde

ğerleri Aşkale. Sivrihisar ve Karanlı kdere idi . Adalet sadece ba
sit bir kelime olmasaydı Başvekil Şükrü Saracoğlu , Maliye Ve
kil i  Fuat Ağral ı ,  İstanbul Val isi Lütfi Kırdar, dönemin İstanbul 
Defterdarı şimdi ise Maliye Vekiileti Genel Müfettişliğine terfi 
etmiş olan Faik  Ökte ve onun en adi yardımcı larından İsmail 
Şevket, bu şeytani tasarının ardındaki beyinler ve bazı küçük 
gangsterler Strasser, Göring, Funk ve Frank ' in yanında savaş 
suçluları l istesinde olmaları gerekirdi, eğer Türkiye Büyük Bri 
tanya'nın müttefik i  olmasaydı ."R> 

Evet, İngilizler, savaş suçlu larını ,  B irinci Savaş sonunda 
Malta'da olduğu gibi , bir kez daha yargılanmaktan kuı1armış
lardır. Ancak savaş sonunda Nurenberg korkusu ile sesi soluğu 
kesilenler de vardır. Savaş yıllarında gürleyen, tek kelime Al
manca bi lmediği halde Hitler ' in  nutkunu radyodan dinlerken 
transa geçen Peyami Safa 'nın savaş sonunda sesi kısı lmıştır. 
Nadir Nadi, "Bir gün susmasının nedenini gizlice kulağıma fı
sıldadı.  Nurenberg mahkemesine gönderilmekten korkuyor
muş"ıw demektedir. 

Yerginin konmasında Alman etkisi bir araştırmacı tarafından 
şu sözlerle özetlenmektedir: "Yergi. 1 940- 1 942 yıl larında değil , 
Almanların parlak zafer devrinin sonlarında ortaya çıkmıştır. 
Kuşkusuz sürekli yapılan Alman Nazi propagandasının etkisi 
olmuştur."85 Yarlık Yergisi 'nin kaderi de Almanların başarıları
na endekslidir. Stal ingrad bozgunu verginin de sonu olacaktır. 

83 YIYO lnstituıe for Jewish Rcsearclı arşivi. 22 Aralık 1945 tarihli "Mi
norities in civilized Turkey, The 'Varl ık· law" raporu. Burada adı geçen 
Şevket. Maliye Teftiş Heyeti reisi Şevket Adalan. İsmail ise muhtemelen 
İsmail Hakkı Ülkümen'dir. Faik Ökte, a.g.e., s. 6 1 ve 69. Akı. Rıfat N. Ba
li, Bir Tiirkleştirnıe . . .  , s. 483. 
84 Nadi Nadir, Perde Aralığıııdan, Çağdaş Yayınları, 1 979, s. 1 35. Akı. Rı
fat N. Bali. Bir Tiirkleştirnıe Seriireni, s. 433. 
85 Avner Levi, Tiirkiye Cıınılıııriyeti ' ııde Yulıııdiler . . . , s. 1 45. 
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4. Bir sindirme operasyonu: 20 Kur'a İhtiyatlar Olayı 

Varlık Vergisi 'ne giden süreçte azınlık "yurttaş"larını terörize86 
eden 20 Kur'a İhtiyat uygulamasından SQZ etmeden geçemeyiz. 

Mil l i Müdafaa Vekaletinin 1 8.4. l 941 tarih ve 33 l 86 sayıl ı  
tezkeresi ile yapılan teklif üzerine hükümetin 22.4. 1 94 l tarihin
de aldığı gizli kararlas7 l 894- 1 9 1 3  doğumlu bütün gayri İslam
ların tutarı olan 1 2.000 kişi, Nafıa Vekaleti emrine verilmek 
üzere askere çağrılır.MK Bu karar gereğince 1 94 1  yılı Mayıs ayı
nın ilk on beş gününde 1 894 ile 1 9 1 3  arasında doğan bütün g:>y
ri müslim yetişkin erkekler askere alındı . Karar gizliydi ve ilgi
liler dışında kimseye bildirilmemişti, bir mayıs sabahı askerler 
vatandaşlardan kimlik kontrolü ile gayri müslim olduğu anlaşı
lanları hemen o anda askere almaya başladılar. "Silah altına alı
nan gayrimüslimler beş bin kişil ik kamplarda ikamet ettirildiler. 
Bu kadar çok sayıda gayrimüslimin bu kamplarda muhafaza 
edi lmesi İstanbul 'da yaşayan azınl ık çevreleri arasında büyük 
endişelere yol açtı. Silah altına al ınanlar sivrisinek kaynayan ve 
sıtma yayan bataklığın, rutubet, çamur ve aşırı sıcağın bunalttı
ğı, su darlığı çekilen altyapısız kamplara gönderi ldiler. Kamp
lardaki bu kötü sıhhi koşul lardan dolayı meydana gelen yüksek 
orandaki ölüm haberlerinin İstanbul 'a  ulaşması ile İstanbul 'da
ki azınlıkların endişeleri daha da arttı . . .  Silah altına alınan her
kes büyük korkuya kapıldı ve aşağılandığını hissetti. İstanbul ' u  
unutunuz! diye bağıran çavuşları ve subayları duydukça umut
suzluğa kapıldılar. İstanbu l ' u  unutunuz! sözleri dönemi yaşamış 
tüm azınl ıkların belleğine yerleşt i ."K9 

Askere alınanlara ünifonna verilmedi. 1 939 depreminde Yu
nanistan'dan yardım için gönderilen çöpçü elbiseleri giydiri ldi .  

86 Terör kavramı sorunlu olsa da gayri müslimlere yapılan bu uygulama o 
sırada Nazilerin uygulamaları belleklerde taze iken, bu uygulamanın kor
kutma ve sindirmenin ötesinde bir işlevi yerine getirdiğinden terörize edil
me terimi kullanılmıştır 
87 Başbakanlık Cumhuriyeı Arşivi 030 18 O 1 94 73 17 
88 Rıfat N. Bali, Deı·letin Yahudileri ve "Öteki" Yahudi, İletişim Yayınla
rı, 2004, s. 30 l. 
89 Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme Seriİl'eni . . .  , s. 416-4 17.  
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Silah da verilmeyen bu gayri ınüslim ordu sadece amelelik ya
pacaktı. Bu askerler Zonguldak 'ta tünel inşaatlarında, Anka
ra'da Gençlik Parkının yapımında, Afyon, Karabük, Konya, 
Kütahya il lerinde taş kırma, yol yapına gibi ağır işlerde çalıştık
ları gibi, sağlık koşul ları da çok kötüydü. Bunlardan daha da kö
tüsü, refakat eden askerlerin rencide edici hakaret, aşağılama ve 
işkenceleriyle bu ihtiyat askerlerini terörize etmeleriydi . Sarkis 
Çerkezyan 20 Kur'a olayını şöyle anlatıyor: 

"Halk arasında gavur askeri diyorlardı bize. Adına askerlik  
diyorlardı ama askerl ikle zerre kadar alakası yoktu . . .  Yüksek 
mühendis olan Armenak Kalaycı yan da bizimle beraber kazma
kürek işlerinde çal ıştırı l ırdı . . .  Kimler geçmedi ki oralardan? . . .  
Yedikule 'deki Ermeni hastanesinde, ayakta gezen deli ler vardır, 
hafif deli ler . . .  Bunlardan birini bakkala göndermişler, yolda po
l is yakalamış, almış getirmişler askere. Adam gerçekten deliydi. 
B ir gün dedi ki : ' Yahu tımarhane buradan iyiydi be oğlum' . . .  
Ama sırf Ermeni olduğu için getirmişlerdi."90 Dönmeler de bu 
uygulamadan yakalarını kurtaramamışlardır: "Müslüman ol
muşlar ya, buraya neden getirild iklerini bir türlü anlamıyor, şa
şırıyorlar. ' Ulan hem Müslümanız hem de bu gavurların içine 
getirdi ler' diye söyleniyorlardı."�' 

O günlerin tanığı olarak Hayk Açıkgöz 20 Kur' a  İhtiyat ola
yını faşist bir uygulama olarak tanımlamaktadır: "Burada harp 
içinde geçen ve gayrimüslim azın lıklara karşı o zamanın hükü
meti tarafından yapılan iki faşistçe hareketten de kısaca bahset
mek isterim. Bunların yeni gençl ik  tarafından bilinmeleri gere
kir. B iri , harp içinde askerliklerini daha evvel yapmış bütün 
gayrimüsl im yedekleri, yaşl ı lar da dahi l ,  tekrar askere almaları
dır. Bu askerlik bir sene mi sürdü daha fazla mı? Müddetini şim
di hatırlamıyorum. Askerlik denince askeri talime değil , taş kır
maya, yol yapmaya gittiler. Bu devrede bu insanların hemen he
men hepsinin dükkanları kapandı. Hazır paraları olmayan aile
ler, eğer dükkanları varsa dükkanlarını satmaya, eğer aylıkçı ve-

90 Sarkis Çerkezyan. Dünya Hepimize Yeter, Haz. Yasemin Gedik, Belge 
Yayınları, 2003, s. 1 15- 1 2 1 .  
9 1  A .g.e., s .  1 23 .  

58 



ya gündelikçiyseler aileleri aç kalmaya mecbur oldular. (Gayri 
müslimlerin hemen hemen hepsi ya ticaretle ya da el sanatlarıy
la uğraşırlardı. Çünkü başka imkanları yoktu. Bunlar değil dev
let memuriyetlerine, belediye memuriyetlerine dahi alınmazlar
dı. Askeri hizmetleri devrelerinde de ellerine silah verilmez, si
lahlı hizmetlerde çalıştınlmazlardı. Onlara verilen işler taş kır
mak. yol yapmak, hayvanlara bakmak veya mutfakta çalışmak
tı.) Bu hareketlere muvazi olarak ırkçı hareketler halk arasında 
da iyice yayılmıştı. Hıristiyan ve Musevi azınlıklar artık tram
vaylarda, toplu yerlerde kendi dil lerini konuşamaz olmuşlardı. 
Türkçe dışında konuşulduğu duyulan her dile, faşistler Vatandaş 
Türkçe konuş! diye müdahale eder veya hakaret ederlerdi."92 

20 Kur'a İhtiyat olayı sırasında çocuk olan Ohannes Gara
varyan, çocuk gözüyle o yıl ları ve gayri müsl imlerin yaşadıkla
rını şöyle nakletmektedir: 

''Sene 1 94 1 .  Ben henüz dört-beş yaşlarındayım. Evimiz Tak
sim Sakız Ağacı Caddesi'ndeydi .  Numarası bile aklımda: 85 nu
mara. Sabahın altısında bizim evin kapısı çalınmış. Babam, biz
leri uyandırmadan. pijamalarıyla yavaşça aşağı inmiş, kapıyı 
açmış. Karşısında iki jandarma ve bir polis görmüş. 

'Suren Garavaryan siz misiniz? 
Evet. 
Sizi götürmeye geldik. Derhal bizimle geliniz ! '  
Babam iyice şaşırmış. Yukarıya anneme seslenmiş. Annem 

aşağı inince iyice korkmuş. Bağrışmaya başlamışlar. Bu bağrış
malardan biz üç kardeş uyandık, apar topar aşağıya indik. Ben 
jandarmaları, polisi görünce çok korktum. Annem benim ve 
ağabeyimin ellerinden tuttu, ablamı da sırtına bindirdi. Kapı gi
rişindeki duvarın köşesine çekildi. Babamı pijamalarıyla, gözü
müzün önünde alıp gittiler! Donup kalmıştık. Babamı nereye, 
niçin götürmüşlerdi? Ne annem, ne de bizler bil iyorduk. 

Annem kapıyı kapattı. Yukarıya, odamıza çıktık. Ben başla
dım ağlamaya. Annem ağladığını bize göstennek istemiyordu. 
'Ağlamayın çocuklar, babanız biraz sonra gelecek' diyordu. 

92 Hayk Açıkgöz, Aııadolıılu Bir Ernıeııi Konıüııistin A111ları, Belge Yayın
ları, 2006, s. 96-97. 
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Ben çocuk aklımla, 'B i razdan gelecekse, neden elbiselerini giy
mesine izin vermediler?' diye düşünüyordum. 

Mahallemizde, komşu apartmanlarda o yıllarda pek çok Hı
ristiyan aile vardı. O evlerden de acı çığlıklar işitmeye başladık. 
Demek ki o evlerden de babaları. erkekleri götürmüşlerdi. Kor
kumuz daha da arttı. Derdimizi anlatacak, yardım isteyecek 
kimsemiz yoktu. Birkaç saat sonra bir haber yayıldı. Götürdük
leri erkekleri, Sultanahmet Meydanı 'nda, tel örgüler içinde top
lam ışlardı . Öğleden sonra annem, babama götürebilmek için yi
yecekler hazırladı, elbiselerini bir torbaya koydu. Ablamı büyii
kannemin evine bıraktı. Yiyecek ve giyecekleri bir e line aldı, di
ğer el iyle benim elimden tuttu. Korku ve merak içinde Sulta
nahmet Meydanı'na vardık. Caminin ana giriş kapısının önün
de, Diki l itaş 'ın yanındaki meydanda yüzlerce erkeği tel örgüler 
içine toplamışlardı . Meraklı lar, camiden çıkanlar tel örgü içinde 
ölüm kalım telaşı içinde olan erkekleri sessizce seyrediyordu. 
Jandarmalar silah elde bekl iyor, kimseyi tel örgülere yaklaştır
mıyorlardı. 

Kadınlar ve çocuklar kocalarının. babalarının ismini bağırı
yor. onları uzaktan bile olsa görmek istiyorlardı. Ağlaşanlar, 
korkuyla titreyenler doldummştu etrafı. Herkes bağırdığı için 
kimin ne dediği anlaşılmıyordu. Bu arada ağabeyim yanımızdan 
ayrı ldı .  Nasıl olduğunu bilmediğim bir yol bulmuş, babamı tel 
örgünün kenarına getirmiş. Bize haber verdi. Babamı bulduğu
muza çok sevindik. Jandamıalardan birinin yardımıyla getirdi
ğimiz yiyecek ve giyecekleri babama ulaştırdık. Gözümüz arka
da kalarak, merak ve korku içinde eve döndük. O gece nasıl 
geçti? Bilmiyorum. Ertesi gün erkenden babamın yanına gittik. 
Manzara aynıydı. Erkekler tel örgünün içinde, perişan bir vazi
yette bekleşiyorlardı. Ağabeyim yine babamı bulup tel örgünün 
kenarına getirdi. Bir jandarmanın yardımıyla annem getirdiği 
bir miktar parayı babama ulaştırdı. Babamı orada bırakarak tek
rar evimize döndük. 

Üçüncü gün babamı görmeye gittiğimizde tel örgünün için
de kimsecikler yoktu. Babasını, kocasını, oğlunu görmeye ge
lenler korkuyla etraflarına bakınıyor, nereye götürdüler acaba, 
ne yapacaklar acaba diye birbirlerine soruyorlardı .  Kimsenin ne 
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olup bittiğinden haberi yoktu. 
Babasız kalmıştım. Çocukluğumun en kara günleridir o gün

ler. Birçok acımı, korkumu unuttum, ama babamın götürülüşü
nü, tel örgüler içindeki halini hiç unutmadım. Bunca yıl geçti 
aradan, hala bazen rüyama girer. Bir müddet sonra haber geldi. 
Babamı ve diğer erkekleri . Amele Taburu denen askerlik tabu
runa almışlar. Demiryollarında, taş ocaklarında zorla çalıştırı
yorlarmış. Bu haber evimize mutluluk getirdi . Ben çok sevin
dim. Amele Taburu 'nun ne demek olduğunu bilmiyordum. Ama 
babam ölmemişti, bir gün dönecekti .  

Bir sene kadar sonra babam eve geldi. Sonradan babamların 
Mareşal Fevzi Çakmak tarafından, olmayan suçlarının affedilip 
eve geldiklerini öğrenecektim. Babamın döndüğü o günü bugün 
gibi 'hatırlıyorum. Annem orta kattaki büyük odada ne kadar eş
ya varsa hepsini yan odaya toplad ı , boşalan odanın ortasına bü
yük bir masa kurdu. Annemin yakın arkadaşları erkenden bize 
gelmiş, mutfakta anneme yardım ediyorlardı. 

Babamın arkadaşları, akrabalarımızdan, tanıdıklarımızdan 
erkekler babamın etrafını sarmışlardı. Ben babamın yanında du
ruyordum. Babam durmadan başlarına gelenleri, yaşadıklarını 
anlatıyordu. Acılı olaylara bile gülüyordu misafirlerimiz. Baba
mı özlemiştim. Bir daha kaybetmemek için el inden tutuyordum. 
Babam gülünce ben de gülüyordum. Evimiz düğün evine dön
müştü.'"-'' 

20 Kur'a İhtiyatlar 27 Temmuz 1 942 günü terhis edildiler. 
Vitali Hakko terhis kararı karşısında duyduğu tedirginlik dolu 
sevinci şöyle dile getiriyor: "Bitmeyecek hiçbir şey yoktur. Top
lam on sekiz ay süren askerl iğim de bir gün sona erdi. Tabi i se
vindik. Ama üç gün sonra yeniden askere çağrılmayacağımızı 
kim temin edebil irdi?"� Hiç kimse! Bizler de böyle yarı sevinç
li, yarı tedirgin İstanbul "un yolunu tuttuk." Vitali Hakko'nun 
il iklerinde duyduğu tedirginlik hissi yaklaşık üç buçuk ay sonra 

93 "6-7 Eylül 1955 'e tanıklık edenler anlatıyor", Haz. Kemal Yalçın, Agos, 
Sayı 597, 7 Eylül 2007. 
94 Vitali Hakko 20 Kur'a ihtiyatlarla askere alındığında askerlikten daha 
yeni terhis edilmiştir. 

6 1  



doğrulandı ve 1 1  Kasım günü Varlık Vergisi kabul edildi .95 Hü
kümet bu karara neden gerek duymuştu sorusuna verilen yanıt
lardan biri : Gayrimüslim vatandaşları bir süre işinden uzaklaş
tırıp, onları ticari olarak zayıflatmak ve bu yöntemle Müslüman 
burjuvaziyi güçlendirmek. Bu cevap, önceki yapılanları göz 
önüne aldığımızda bize yabancı gelmeyecektir. Uygulama bir 
Nazi yöntemidir ve azınlıkları sindirme operasyonunun bir par
çasıdır. 20 Kur'a İhtiyat uygulaması ile sindirilen azınlık "yurt
taş"larına Varl ık Vergisi 'nin uygulanması kolay olacaktır. 

5. Basında yükselen ırkçı propaganda 

Basının işlevi resmi ideolojinin telkin ve propagandasını yap
maktan ibarettir: "Dönemin Matbuat Umum Müdürlüğü müşa
virlerinden olan Server İskit, bu dönemde Türkiye'deki basın 
anlayışının Mussolini İtalyası 'ndan ve Hitler Almanyası 'ndan 
daha hoşgörülü ancak bu iki ülke gibi devletçi olduğunu ve ba
sının da Kemalizmin telkin ve  propaganda organı olarak kabul 
edildiğini yazmaktadır. "116 

Tek Parti Dönemi 'ndeki gazete sahipleri ve etkin gazeteciler 
aynı zamanda parti mebusu oldukları için gazeteler de parti or
ganı gibi çalışmaktadırlar. Gazeteci ler paıtinin basındaki uzan
tılarıdır. Göğercin tek parti basın rejimi üzerine yaptığı incele
mede mekanizmayı şöyle açıklamaktadır: "Cumhuriyet Halk 
Partisinin 1 936 tarihl i  nizamnamesinde partil i gazetecilerin dik
kat etmesi gereken noktalar şu şekilde ifade edilmiştir: 

'Sahibi parti l i  olan gazete ve mecmuaların yazıları ve parti 
azalarının neşriyatı, parti prensip leri bakımından göz önünde tu
tulur. Parti l i  gazeteciler, mecmua sahipleri ve muharrirlerle bu 

95 Rıfat N. Bali, Bir Tiirkleştirme Seriimıi . . .  , s. 422-423. 
96 Servet İskit, Tiirkiye ' de Matbuat İdareleri ı·e Politikaları, Başvekalet 
BYUM 1 943 . s. 96. Akt. Hülya Göğercin. "Ulus ve ... ", s. 59. 

Basın çevresinde önemli bir kişi olan ve dönemin yönetici çevrelerine 
yakınlığı ile tanınan Servet İskit ' in, 194 1 - 1 945 yıl larında Sedat Sima
vi'nin Karikatür dergisinin yöneticisi olduğunu da belirtelim. Servet İs
kit ' in yönetime geldiği dönemde ( 1 94 1 -42) Karikatiir'de yayımlanan 
azınlık karşıtı karikatürlerde patlama yaşanmıştır. 
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yolda görüş birliğine yarayacak temas ve toplantılar yapılır. Par
til i ler, sermayesiyle alakalı, idaresinde müessir bulundukları ga
zete. mecmua ve matbualarda parti program ve nizamnamesine. 
iç ve dış siyasetin ana hatları ile yüksek devlet menfaatlerine ay
kırı düşen yazıları neşrettiremezler.' 

Gazete sahiplerinin sorumluluklarının net bir şekilde ifade 
edilmesi karşısında sahibi aynı zamanda mil letveki l i  olan gaze
telerde, ülkede tek parti yönetimi olduğu da dikkate alınırsa, hü
kümetin kararlarına aykırı ya da bu kararları eleştiren yazıların 
yayınlanmayacağı ortadadır. Milletvekili gazeteci ler hükümetin 
uygulamalarını destekleyici niteliğe sahip yazılar yazmışlar ve 
basının özgür olduğunu savunmuşlardır. Sahibi milletvekili 
olan gazeteler de dönemin önde gelen gazeteleridir.''97 

Devlet politikası gereği yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı, 
azınlık aleyhtarı duyguları kışkırtarak hedefi şaşırtmak zaten 
zaman zaman izlenen bir uygulamadır. Sistemden nemalanama
yanların "iktisadi adalet" talepleri ve sıkıntılarının ifadesi, azın
lık karşıtı duygularla birleştirilerek, sisteme yöneltilecek tepki
ler azınl ıklar üzerine yönlendirilmiş ve boşaltılmıştır. 

"Bu yurdun en geniş manasile misafirperverl iğinden istifade 
etmiş bulunan bir unsur vardır ki ticaretimizin en canlı ve önem
li kısmı ası l  bunların elindedir. İhtikarın membaını onlarda ara
malıyız!""" diyen E. Ekrem Talu gibi yazarlar, gazetelerde azın
lıkları hedef gösterirken, basına Meclis 'ten Kazım Karabekir gi
bi mi l letvekillerinden de destek gelmektedir: "Yalnız geçen ci
han harbi deği l ,  Osmanlı harplerı bile - dikkat edil irse - harp so
nunda Türk unsurunu iktisaden zayıf bırakmış, bilakis ekall iyet
leri zengin kılmıştır."'l<I Bu tür sözlerle Meclis 'te savaş dönem
lerinde azınlıkların zengin leştiği, Türklerin ise yoksul laştığı işa
ret edilerek hedef şaş111ılmaktadır. 

Dönem basınında ırkçı bir söylem egemendir ve bu söyle
min etkisi, Varlık Vergisi 'nin azınlıklara yönelmesini kolaylaş
tırmaktadır: "fÜ] lke içinde ' ırkçı ' bir söylemin önemli bir taraf-

97 Göğercin, "Ulus ve Cumhuriyet ... ", s. 56. 
98 R.N. Bali, Bir Türkleştirme Serüveni ... , s. 425. 
99 A.g.e, s. 426. 
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tar bulması ve birçok açıdan basın ve dolayısıyla kamuoyunu 
ciddi şekilde etki lemiş olmasıydı. Bu nedenle, Varl ık Vergisi 
uygulamasının kısa sürede azınl ıklara dönük bir politika haline 
gelmesi çok kolaylaşmış oldu. Üstelik azınlıklara dönük bir uy
gulama olacağı izlenimi vergi kanunlaşmadan önce, siyasi elit
lerin ifadelerinden rahatlıkla anlaşılabiliyordu. " 11•• 

1 942 yazından itibaren yapı lan yayınlarla hükümetin temel 
politikasından kaynaklanan fiyat artışlarının sorumlusu olarak 
azın lık tüccarları gösterilmeye başlandı. '0' 

Hüki.imet düğmeye basmış ve basın, kamuoyunu etkileme ve 
yönlendi rme işlevini vazife olarak üstlenmiştir: 

"Varlık Yergisi Kanunu'nun Meclis 'te kabulünden önceki 
aylarda basın, Yahudi tüccarların karıştıkları ihtikar olaylarına 
yoğun bir şekilde yer verdi. B u  haberlerde olayları meydana ge
tirenlerin Yahudi oldukları özel l ikle vurgulandı :  

- Vurgunculara ders olsun. İzınir 'de bir Yahudi 5 sene hapse 
mahkum oldu. (Tası'İri Efkar, 1 Temmuz 1 942) 

- Üç Yahudi 'nin marifeti. Limon tuzu yerine sıhhate muzır 
maddeler satıyormuş. (Tası·iri Efkar, 4 Temmuz 1 942) 

- Mal saklıyan tacirler, İki Yahudi ticarethanesi sahipleri mil
li korunma mahkemesine verildi. (Cumhuriyet, 14 Ağustos 
1 942 ) 

- Yahudi tüccarlar nasıl ihtikar yapıyorlarmış? (Tasviri Ef
kar, 20 Ağustos 1 942 

- 1 50 vagonluk bir kağıt meselesi . Kağıtları Romanya'dan 
geti rten Yahudi lerin çevirmek istedikleri oyunları önlemek lii
zımdır. (Tası·iri Efkar, 2 1  Ağustos 1 942) 

- Karpit ihtikarı yüzünden bir Yahudi tüccar kırk bin l ira faz
la kar temin etmiş. (Tasviri Efkar. 28 Ağustos 1 942) 

- Bir yılan hikayesi. Malını satmak istemi yen bir Yahudi tüc
car yüzünden uzayıp giden bir çivi işi. (Tasviri Efkar, 3 1  Ağus
tos 1 942) 

100 M. Çağatay Okutan, Tek Parti Döneminde . . . , s. 27 1 .  
1 0 1  Gazetelerin bu yardımlarına karşılık olarak olsa gerek. gazetelere ya
pılan ödemeler dışında. "gazetecilerin vergileri asgari hadde indirilmiştir". 
Faik Ökte, a.g.e., s. 84. 
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- İki Yahudi çocuğunun marifet i !  Hava Kurumu menfaatine 
rozet dağıtı rlarken kutuya atılan paraları çalıyorlardı. (Cumhu
riyet, 3 1  Ağustos 1 942) 

- Kağıt istifçiliği başladı. Bir takım Yahudi tacirler piyasada-
ki kağıtları topluyorlar. (Tasviri Efkar. 1 Eylül 1 942) 

- İstifçi iki Yahudi yakalandı. (Tasviri Efkar, 9 Eylül 1942) 
- Eroin satan bir Yahudi .  (Tasviri Efkar, 1 5  Eylül 1 942) 
- Maruf Yahudi tüccarı Simon Brod dün tevkif edildi. (Tas-

viri Efkar, 1 8  Eylül 1 942) 
- Yahudi dalaveras ı .  İhtikar yaptığı yetmiyormuş gibi bir de 

rüşvet teklif etti. (Tasviri Efkar, 20 Eylül 1 942) 
- Bir Yahudinin açık gözlüğü. (Tasviri Efkar, 23 Eylül 1 942) 
- Bir Yahudi tüccar dün tevkif edildi. (Cumhuriyet, 23 Eylül 

1 942) 
- Yahudi tüccar S. Abuaf muvazaa iddiasında h3la ısrar edi

yor. (Tasviri Efkar, 24 Eylül 1 942) 
- Açıkgöz iki Yahudi. (Tasviri Efkar, 2 Ekim 1 942) 
- Kiraların artmasına Yahudiler sebep olmuş. (Tasviri Efkar, 

8 Ekim I 942) 
. 

- Manifatura muhtekiri bir Yahudi yakalandı. (Tasviri Efkar, 
1 6  Ekim 1 942) 

- Açıkgöz bir Yahudi filit yerine renkl i  su satıyormuş. (Tas
viri Efkar, 20 Ekim 1 942) 

- Yahudi Brod üç sene hapse mahkum oldu. (Tasviri Efkar, 
23 Ekim 1942)"'°2 

Hükümetin politikasından doğan sıkıntıların kaynakları ola
rak muhtekirlerin gösterilmesi ve bu muhtekirlerle azınlık tüc
carlarının özdeşleştirilerek, tepkinin azınlıklara yönlendirilmesi 
sürecinin basındaki en önemli ayaklarından biri de mizahtır. Ga
zeteler ve mizah dergi lerindeki karikatürlerde bu konu defalar
ca işlenir. Mizah dergileri azınlıkların hedef gösterilmesi konu
sunda ayrı bir inceleme konusu olacak kadar malzeme sunmak
tadır. Dergilerdeki karikatürler ve taşlamalar ayrıca başyazılarla 
desteklenerek yönlendirme pekiştirilir. Akbaba'da Orhan Seyfi 
ve Yusuf Ziya bu konuda çok gayretlidir: 

1 02 Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme Seriİl'eni .. . , s. 435. 
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' 'Size bir azlıktan bahsetmek istiyorum. Pek zaval lı, pek 
yoksul, pek masum bir azlıktan. Yurdunun ücra köşelerine atı l
mış, kazancı elinden alınmış, mi l l i  haklarını kaybetmiş bir az
lıktan. 

Di l i  konuşulmıyan, adetleri hor görünen, itibarı kalmıyan bir 
azlıktan. Pazarlar ona kapalıdır. Krediler ona kapalıdır. Kulüp
ler ona kapalıdır. Salonlar ona kapalıdır. 

İhtiyarlarına saygı, gençlerine sevgi gösterilmez. Muaşeret 
kaidelerinin dışındadır. Hususi yardımların dışındadır. 

En verimsiz işleri o yapar. En ağır mükellefiyetlere o soku
lur. En tehlikeli hizmetleri o görür. İddiasız, şikayetsiz, sessiz 
her mihnete o katlanır. 

S ize yiğit, fedakar, asi l  bir mil letin azlığından bahsetmek is
tiyorum. Anladınız belki ! Türkiye 'deki Türk azlığından! 

Fakat biz azlık mıyız? 1 8  m ilyonun 1 7 'si Türk değil mi? 
Evet ama ne çıkar? Ben size refahda, itibarda, kazançda, serma
yede azlıktan bahsediyorum. 

Apartmanları olanların yüzde kaçı Türk? Bankada kredisi 
olanların yüzde kaçı Türk? Ayda beş yüz lira, bin lira, beş bin l i
ra kazancı olanların yüzde kaçı Türk? Kasasında ell i bin l ira, 
yüz bin l ira, beş yüz bin l irası olanların yüzde kaçı Türk? 

Maçka'da azlığız, Ayazpaşa 'da azlığız, Büyükada'da azlı
ğız. n 103 

Orhan Seyfi, yazısında Türklerin tüketiminin azınlıkta kaldı
ğını vurgulayarak, dolaylı olarak azınlıkları hedef göstermekte
dir. 

Yusuf Ziya, "Vurguncu Aranıyor" başlıklı yazısında hem 
lüks tüketim hem de lüks tüketim maddelerini satanları vurgu
layarak, İstanbul, Beyoğlu ' nu, dolayısıyla azınlıkları hedef al
mıştır: 

"Arasıra gazetelerde bir ilan görürüz: Gaip aranıyor! Altın
da yıl ların soldurduğu, kaşı, gözü belirsiz bir resim: Balkan 
Harbinde kaybolmuş bir evlat, yahut günün birinde sırroluver
miş bir hemşire . . .  

103 Orhan Seyfi Orhon, "Azlık Meselesi", Akbaba, Sayı 443, 10  Eylül 
1942. 
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Neredeyse, vurguncu denilen yedi başlı gulyabaniyi de böy
le arayacağız: Yüz çizgilerini hafızamızın bile unuttuğu bir uzak 
hayal gibi ! 

Gerçi arasıra onu yakalıyoruz: Balıkpazarı 'nda maydanoz, 
mahalle arasında yorgan tiresi satarken! 

Yalnız unuttuğumuz bir şey var: Bu yakaladığımız vurgun
cular için ticaret, dilenciliğin namı müstearıdır! 

Biz ihtikarı, seyyar esnaf işportasında ararken, o Beyoğlu 
caddesinde her gün bir mağaza açıyor ... 

Tünel ' den Taksim' e kadar, sağlı sollu bakınarak yürüyünüz: 
Kunduracı, Kunduracı ... Neredeyse Abdullah Efendi Lokantası
nın camekanında bile bir çift patlıcan yerine bir çift rugan iskar
pin sallanacak! 

Bu papuç bolluğu karşısında, arasıra, kendi kendime şüphe
lenerek bakıyorum: Acaba kırkayak mı oldum diye! 

Hayır! Bazı tek ayaklı tramvay kurbanları müstesna, bugün 
İstanbul halkı - kunduracı dükkanlarının bu kadar çoğalmasına 
rağmen - henüz iki ayaklıdır! 

O halde? O halde, iktisat uleması, müneccimbaşı gibi, dür
bün elde, hayatın esrarını yıldızlardan soracaklarına, biraz kal
dırıma inseler, anlıyacaklardır ki, İs.tanbul'da en karlı iş kundu
ra ticaretidir! 

Çok değil, günde bir hayırlı müşteri kafi ! Çifti, boğaziçinde 
ev gibi, elli l iraya satılan bir iskarpin, ayda bir l ira kazançtır! 

Ya müşteri günde iki, üç, hatta dört oluverirse? 
B iz insanlığımızı böyle kullandıkça, korkarım, nalbant dük

kanlarında bile eşeklere sıra gelmeyecek !"ııı.ı 

Orhan Seyfi, 24 Eylül 1 942 tarihli "Kelle İstiyorum" başlık
lı yazısında bu kez açıkça azınlıkları hedef almaktadır: 

"Kelle İstiyorum ! Ben ki bir tavuk bile kesilirken bakamam; 
karıncaları, sinekleri öldüremem, kelle istiyorum . Yumruklarım 
sıkılmış, dişlerim kısılmış, at meydanında kazan kaldıran yeni
çeriden daha hiddetli bir sesle kelle istiyorum, vurguncunun 
kel lesini ! 

1 04 Yusuf Ziya Ortaç, "Vurguncu Aranıyor!'', Akbaba, Sayı 430, 1 1  Hazi
ran 1 942. 
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Onun, mülevves kafasının bir çürük kavun gibi önümde yu
varlandığını görsem ferahlıyacağım. Onun, iğrenç vücudunun 
boş bir çuval gibi karşımda süründüğünü görsem rahatlıyaca
ğım. Böyle, dünyayı sarmış bir ölüm kalım mücadelesi içinde 
ben, vurguncuya karşı merhamet tanımam, şefkat tanımam, ada
let tanımam, kanun, nizam, usul, hiç bir şey tanımam ! Bence 
onun cezası ,  para değil, hapis değil, dükkan kapamak değil, ne
yif değil; müsadere, yağma, falaka, işkence, zindan veya ölüm 
olmal ı !  

İktisat prensipleri bana vız gelir! İster misiniz: gizli mahzen
lerin aralıklarından pirinç kazevileri, şeker sandıkları, un çuval
ları, yağ tenekeleri sürüyle meydana çıksın? İster misiniz: apar
tımanların balkonlarından top top elbiselik kumaşlar, ipekliler, 
yünlüler, pamuklular sarksın? İster misiniz: makarnalar serpan
tinler gibi sokaklara yayılsın, bisküviler konfetiler gibi caddele
re dağılsın? İster misiniz: eşya fiyatları durup dururken hiç yok
tan yükselmesin? Pirince kum, una toprak, süte su, yağa müzah
ferat karıştırılmasın? İster misiniz: müstehlikin verdiği az fark
la müstahsilin el ine geçsin? Altın spekülasyonu, on misline ar
sa alışlar, apartıman satışlar, v i lla yaptırışlar olmasın? 

Öyleyse siz de benimle beraber olun! Gelin, yakalanıp ceza
sını çekecek vurguncunun arkasından - eski devirlerde olduğu 
gibi - gülbank çekelim: 

-Vur vuranın, kır kıranın, destursuz bağa giren in, kara borsa 
fiyatına mal sürenin, el altından iş görenin, memlekete zarar ve
renin hal i budur, hey ! "105 

Basında azınlık karşıtı yazılar hızla çoğalmaktadır, düşman
lık bu o kadar alenidir ki, ayrıca bir içerik analizi yapmaya ge
rek bırakmamaktadır: 

"Hayır, hayır !  Yüz defa hayır! Ben Yahudi aleyhtarı deği
l im ... Kendilerinden iyi l ik gönnedimse de fenalık da görmedim. 
Bi lakis, ben Yahudi vatandaşlarımızı severim. Çalışkandırlar, 
zekidirler. cana yakındırlar. Eğer aranızda hiçbir menfaat ihtila
fı yoksa istediğiniz kadar samimi olabilirsiniz. Bakarsınız, bir 

1 05 Orhan Seyfi Orhon, "Kelle istiyorum!", Akbaba, Sayı 445, 24 Eylül 
1 942. 
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milyoner gelir, yanınıza oturur. Para vennese de nasihatler ve
rir. Zararları ancak menfaatleri miktarıncadır. Fenalığı asla fe
nalık için yapmazlar. 

Fakat son yıllarda ahlakları değişti. Eskiden gösterişi, israfı 
sevmezlerdi: Siz, taksitle yeni elbise yaptırdın ız; o, paltosunu 
çevirtip giyerdi. Siz, bütün paranızla otomobi le binerdin iz; o, 
papuçlarını yamatırdı. S iz, yazın borç harç sayfiyeye giderdiniz; 
o, mağazasında paracıklarını sayardı . Siz, yerdiniz, o, bakardı. 

Şimdi, tersine oldu : Siz, yutkunuyorsunuz; o, yiyor. Siz, ya
zın şehirde pinekliyorsunuz; o, sayfiyede yan gel iyor. Siz, delik 
papuçlarla yaya gidiyorsunuz; o, otomobile kuruluyor. S iz, eski 
elbisenizi tornistan ettiriyorsunuz; o, son moda giyiniyor. 

İnanmazsanız şöyle bir çarşıya pazara uğrayın. Yün gelmiş, 
kızınıza bir kazak ördüreceksiniz, dükkan sahibi :  'B itti ' diyor. 
Yahudi vatandaşlarımız almış. Empirime keten gelmiş. Gelini
nize bir rob yaptıracaks ınız. Dükkan sahibi: 'bitt i '  diyor. Yahu
di vatandaşlarımız almış. Ruj gelmiş. Yok. Yahudi vatandaşları
mız almış. Pudra gelmiş. Yok, Yahudi vatandaşlarımız alınış. 
Çorap gelmiş. Yok. Yahudi vatandaşlarımız almış. "16 

Büyükada'da ev kalmamış. Yahudi vatandaşlarımız tutmuş. 
Suadiye'de oda kalmamış. Yahudi vatandaşlarımız tutmuş. Kö
mür ticareti yapacaksınız. Yahudi vatandaşlarımızın elinde. De
mir ticareti yapacaksınız. Yahudi vatandaşlarımızın el inde. Ga
zeteci iseniz, ilan, matbaacıysanız mürekkep, tüccarsanız para 
onların. 

Sinirleriniz bozuluyor. Boğulacak gibi oluyorsunuz. Boğazi
çinde biraz hava alayım, diyorsunuz. Büyükdere 'de bir gazino
ya gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz, Yahudi vatandaşlarımız daha 
evvel gelip yerleşmiş. Gece Park otelinde bir çay içeyim. diyor
sunuz. Bakıyorsunuz, bütün masaları onlar tutmuş. Humma nö
betleri geliyor. Kendin izi Ulu Dağın tepesine atıp kurtulayım di
yorsunuz. Bir de bakıyorsunuz, Yahudi vatandaşlarımız kayak
larla orada. Dağdan inip Çekirge oteline koşuyorsunuz. Bakı
yorsunuz, Yahudi vatandaşlarımız şezlonglara kurulmuş yatı-

1 06 Yazıdaki ekonomik mantığı çözemediğimizi itiraf edelim; yazıda azın
l ıkların ticareti kendi aralarında yaptığı sonucu çıkmaktadır. 
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yor. Artık el lerinizi göklere aç ıp yal varmaktan başka çare kal
mıyor: 

- Aman Yarabbi, diyorsunuz, vatanımın nimetlerimi bir neb
zecik tatmak için bana Yahudi vatandaşsız bir bucak ihsan et!"107 

Tüm Yahudi karşıtı bu haberler ve yazılar Yahudilerin şah
sında, gayri müslimleri yaşanan ekonomik zorlukların müsebbi
bi olarak göstermeye yönelik olup, kamuoyunun hükümete yö
nelecek öfkesini gayri müslimlere yöneltmeyi hedeflemektedir: 
" 1 942 senesi yaz ayları boyunca İstanbul gazetelerinde, gayri
müslimleri genellikle hırsızl ık, karaborsacılık, soygunculuk, 
vurgunculuk ve ihtikar fii l leri ile ilişkilendiren haberler öne çı
karıl ır. Bu dönemde çıkan mizah dergilerinde azınlık karşıtı ka
rikatürlerde ağırl ıklı  olarak Yahudi tipleri kullanılıyordu. La
urent Mallet'in analizine göre, l 930'1ardan itibaren Karikatür 
dergisinde yayımlanan Yahudi karikatürleri sadece Yahudileri 
deği l ,  onların şahsında bütün gayrimüslimleri hicvediyordu."108 

Aktar ' ın  sözettiği Mallet ' in  analizinde, Sedat Simavi 'nin 
Karikatür dergisi incelenmiş ve Mallet şu sonuçlara ulaşmıştır: 
"Yahudiyi ve karikatürlerde canlandırdığı değerleri dile getir
mek için kullanılan kelimeler hep aynı yerden alınmış gibidir: 
En çok 'vurguncu', ' ihtikar', ' karaborsacı' ,  ' fırsat ' ,  'pahalılık', 
'hile', ' muhtekir', ' yeni zengin ' ,  'dalavere' ,  'yalan' ve ' ikiyüz
lü' gibi kelimelere rastlanır. Yirİe aynı şekilde 'vatansız millet ' in 
simgesi olarak olumsuz değerleri canlandıran Yahudiyi gösteren 
stereotiplerin kullanımı değişik biçimlerde olmuştur. Bazen Ya
hudinin Yahudiliği adıyla, şivesiyle, yıldızıyla ya da . . .  ima edi
ci bir deyimle açıkça ilan edilir; ama çoğu zaman Yahudi sade
ce fiziksel tipinden 'tanınır ' .  B u  tip özellikle Ramiz'de çok iyi 
saptanmış olduğu için okurlar Yahudiyi fiziksel özell iklerinin 
yanı sıra simgesi olduğu değerlerden de (vurguncu, muhtekir, 
vb . . .  ) tanımaya yönlendirilmeleri, aradaki suç ortaklığının dozu
nun artması demektir. 

B u  ifadelerle Yahudi imajının bir araya getirilmesi zamanla 

1 07 Orhan Seyfi Orhon, " Yahudi Vatandaşlar", Akbaba, Sayı 425, 23 Ni
san 1 942. 

1 08 Ayhan Aktar, Varlık Veı:ı:isi ... , s. 1 43. 
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gelişim gösterir, özel likle 1 942 yılında sistemli bir hal alır. Sa
vaş vurguncusu simgesiyle Yahudiden acayip bir karışım mey
dana getirilmesi ·aslında 1 6  Kasım 1 942'de çıkartılan Varlık 
Vergisi 'ni haklı göstenneye yarar. 

Genel olarak, dergide çıkan karikatürlerin miktarındaki geli
şim politik mülahazalara bağlı görünmektedir. 1 942 yılı hem en 
fazla Yahudi karikatürünün çıktığı, hem de Türk devletinin da
ha açık bir şekilde azınlık karşıtı politikalar güttüğü yıldır. Aynı 
şekilde l 943 yılının başında taşlamalı tarz hemen hemen sona 
erer, bu da Almanların Stalingrad'da bozguna uğramalarına, 
böylece Almanya'nın zafer kazanmasının olanaksız olduğunun 
kesinlik kazanmasına· denk düş�ektedir. "'09 

İktidar, basın yoluyla yapılan ırkçı l ık üzerinden kıtlıkların 
tek sorumlusunun azınlıklar olduğu propagandasıyla Varlık Ver
gisi 'nin koşullarını hazırlamıştır: "Hükümetin bu bunalımı çöz
mek için bulduğu çarelerden bir.isi de Varlık Vergisi 'ydi. Vergi
yi haklı göstermek için tüccarların, özellikle azınlıkların, kolay
ca büyük paralar kazandıkları ve vergi vermedikleri ileri sürül
dü. Vergi, piyasadan para çekmek ve bu yolda her türlü mala ta
lebi azaltmak, böylece fiyatları ve enflasyonu düşürmek için ge
rekli görülüyordu. Arada birçok Yahudi' nin ticaretle uğraşması, 
' tüccar' sözcüğünü bir taraftan 'Yahudi ' ,  diğer taraftan ' istifçi ' ,  
' vurguncu ', ' karaborsacı' sözcükleriyle neredeyse eş anlamlı 
yaptı. Dışarıda askeri Alman zaferleri ve içte devamlı Alman 
propagandası birçok kişiyi Alman ideolojisine inandırırken, bir 
taraftan ırkçı eğilimler artıyor, diğer taraftan kıtlık giderek ağır
laşıyordu. Varlık Vergisi bu faktörlerin oluşmalarından doğ
du."' 'o 

Yahudilerin yanına zaman zaman diğer azınlıkların da eklen
mesi ihmal edilmemektedir. 

Aslında bu süreci başlatanın Ahmet Emin Yalman'ın 29 Ma
yıs l 942 tarihinden itibaren kendi gazetesi Vatan' da seri halin-

1 09 Laurenı Mallet. "Karikatür dergisinde Yahudilerle ilgili karikatürler", 
Çev. İrvem Keskinoğlu, Toplumsal Tarih, Sayı 34, Ekim 1 996, s. 26-33. 
1 10 Avner Levi, Türkiye Cumhuriyetinde Yahudiler, İletişim Yayınları, 
1 998, s. 1 4 1 - 1 42. 
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de yazdığı yazılar olduğunu söylemek yanlı� olmaz. 
Yalman, "29 Mayıs 1 942 günü Vatan gazetesinde yazdığı 

başyazıda, önce Azınlıklar arasında umumi bir ölçü ile vatani 
alaka[nın] elbette daha gevşek olduğunu belirttikten sonra Var
lık Vergisi Kanunu 'nun ilk eskizlerini çiziyordu: Bize kalırsa bir 
defalık olan bu verginin tahakkuk ettirilmesi için başlıca büyük 
şehirlerde fevkalade heyetler kurulmalı ve banka erkanı, ticaret 
odaları erkanı, her türlü ticari sahanın temsil kudretine haiz dü
rüst adamları bu heyetlerde vatani vazife almalıdır. Bunlar def
terler filanlar i le beraber bir takım kıyas ve karinelerle iş görme
li ve asıl vurgunculara vatan borcunu ödetmeye imkan hazırla
malıdır. Zaten asıl vurguncular yüzlerle sayılacak kadar az oldu
ğu için çıkar yollar bulunabilir."' 1 1  

"A.E. Yalman, bir sonraki makalesinde gizli kapitülasyonla
ra karşı çıkan ve azlıkların vergilendirilmesini onaylayan bir 
Türk işadamının mektubuna yer veriyordu. Varlık Vergisi'nin 
kanunlaşmasından iki ay öncesinde Tüccarlardan Polis adlı ma
kalede ise yazar, Türk tüccarlarının rüşvetçi azlıkları ihbarının 
gerekl i l iğini vurguluyordu; Azlık lara mensup bir kısım tüccar 
bahşiş vermeyi daha iyi bildikleri veya kendilerinden bahşiş al
mak daha az tehlikel i  olduğu için bir nevi kapitülasyon imtiyaz
larına sahip bulunuyorlar. Azınl ıkların kanun harici muamele 
görmesi ve vergi kaçırabilmesi devam edip giderse, Türk Mille
tinin harici kapitülasyonları kaldırmak için sarf ettiği emekler, 
döktüğü kanlar h�ba olur. ( . . . ) A .E. Yalman, Varlık Vergisi 'nin 
tarh ve tahakkuk aşamalarını,  uygulandığı biçimiyle öneriyor ve 
daha önemlisi azınlıkların hedeflenmesi için bir an önce giri
şimde bulunulmasını istiyordu. Yalman'ın önerilerindeki ger
çekleşme oranı şaşırtıcı�ır. Yalman da Varl ık Vergisi Kanunu 
çıktıktan hemen sonra yazdığı bir yazıda bu başarisını şöyle tes
cil l i  yordu: Türk milletindeki beka azmine güven ve iman duy
duğum içindir ki vurgunculuk yolundaki gidişe karşı günün bi
rinde şiddetli bir aksülamel baş göstereceğini elle koymuş gibi 
biliyordum. " 1 1 2  

1 1 1  Ayhan Aktar, Varlık Vergisi .. . ,  s. 1 42. 

1 1 2 Rıdvan Akar. Aşkale Yolcu/an .. ., s. 59. 
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Ancak Yalman. çok deği l iki yıl sonra. kendi önerdiği biçi
miyle çıkarılan ve uygulanan verginin yol açtığı sonuçlar karşı
sında vergiyi uygulama biçimini eleştirmeye başlar ve bu yolla 
kendini aklamaya çalışır. Yalman ' ın, 1 944 yılında gazetesinde 
Varl ık Vergisi 'ne dair yaptığı eleştiriler basında büyük tepkiyle 
karşılanır. 

"Ahmet Emin Adalet İstiyor! 
Ahmet Emin Yalman İstanbul muhasarasında gül leleri eliyle 

çelen Cibali Babaya döndü. Kaç gündür varlık vergisini tuttur
muş: 

- Benim azlıklarıma zarar verdiniz! diye ter ter tepiniyor. 
Bu altı yıllık ölüm dirim kavgasında, bir milyon Türk sınır 

boylarında can vergisini ödemek için nöbet beklerken cephe ge
risindeki zenginlerinden de devlet varlık vergisi almış . . .  İşte Ah
met Emin Yalman 'ın affedemediği büyük suç ! 

Türk milleti vatan uğrunda evlat acısını bile unuturken, bu 
bir avuç adamın hala verdikleri parayı unutamayışları, bizi de
rin derin acı acı düşündürse gerektir. 

Ahmet Emin Yalman, hangi Türkün kapısını çalıp sorsa, ga
za meydanlarında toprak olmuş birkaç ecdad adı dinler. Fakat 
hangi azlık, bize kendi soyundan bu rütbeye ermiş bir isim fısıl
dayabilir ki?1 13 • • •  

1 1 3 Bu konudaki fısıltıyı Miralay Behiç Bey' den (Erkin) dinleyelim: Ha
tırafında gayri müslimlerin askerl iğine ilişkin ikiyüzlü değerlendirmeye 
işaret ederek şu anekdotu verir: .. (B]ir Ermeni kadını İstida ile, Bir oğlum 
Çanakkale'de topçu zabiti. birçok düşman uçağı düşünnüş. terfi etmiş, im
tiyaz madalyası almış; diğer bir oğlum ise er. nasılsa kaçmış. takdir edilen 
oğlumun hizmetleri kaale alınmıyor da öbür oğlumdan dolayı evim yıkılı
yor ve ben sürülüyorum. Bu ne adaletsizlikt ir. diye müracaatta bulundu idi. 
Bu istidayı Ordu Dili resinden geçmesi dolayısıyla ben de görmüştüm." 

Sait Çetinoğlu, Her Türk Asker Doğar (mı). hııp://www.karnlaha
na.net/index.php?option=com_content& view=artic le& id=2 103 :osman
l i  % 20ask er% 20kaca k l ari %20her% 20tu rk % 20as ker% 20dogar &c a
tid= 77:sait-cetinoglu&Itemid= 10 1 .  

" 1 9 14 yılındaki Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-ı Muvakkati 'ne kadar 
gayri müslimler askere alınmamışlardır. Balkan Savaşı'nda gayri müslim 
gönüllülerden oluşan birliklerde kendi dindaşlarına karşı savaşmışlardır. 
Balkan Savaşı'nda Müslüman arkadaşlarıyla birlikte mücadele edip. feda-
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Biz, vatan toprağını, azlıklara, en adaletsiz taksim ile ikiye 
bölmüştük. Bütün sihhatı, bütün serveti, bütün saadetiyle üstü
nü onlar aldılar; sonsuz ve ebedi karanlığıyla altını da biz ... On
ların fabrikalarına, apartımanlarına, köşklerine ve kasalarına 
karşı bizim şehitliklerimiz var. Tek taşının altında her vatan kö
şesinden bir yiğit yatan şehitliklerimiz! 

Ahmet Emin Yalman insan namına adalet istiyor ... Hakkı 
var! ... Eğer şu paçavralar içindeki yarı aç, yarı çıplak 'Türk in

. san'ın da beklediği büyük adalet olsaydı. Vatan muharriri kor
kusundan ağzını açamazdı !"1 14 

Sonuçta Ahmet Emin Yalman'ın Mayıs 1 942 sonlarında ya-

karlık örneği sergileyen gayri müslim Osmanlı askerleri de vardı. Yanya 
savunmasında görev yapan Ermeni askerler, komutanlarının takdirini ka
zanacak derecede başarılı olmuşlar, her şeye rağmen yerlerinde kalıp, di
renme cesareti göstermişlerdi. Zayiat listelerinde çok sayıda Ermeni ismi
nin bulunması tesadüf değildi. Aynı tarihte Osmanlı ordusunda yedek su
bay olan Ermeni Ohannes de. Yanya' da Arnavud redif askerlerinin mevzi
lerini terk etmemeleri için büyük gayret sarfetmiş ve onları savaşa devam 
etmeye çağırınıştı .. . Anadolulu Ermeni ve Rumların mevzilerinde kaldık
ları, firar eden askerler yüzünden müteessir oldukları görülüyordu . .. Yahu
diler de Müslüman arkadaşları gibi hizmet ediyordu ... Çavuş Mişon, sava
şın en dehşetli anında bir takıma kumanda etmiş ve gösterdiği gayret ve 
cesareti sayesinde komutanlarınca takdir edilmişti. Aynı takdiri Sarıkamış 
felaketinde gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı Enver de Ermeni asker
leri için gösterecek, onları kutlayacak, ancak bu takdirler gayri müslim Os
manl ı askerlerinin tüm fedakarlıklarına karşın Amele Taburları 'ndu kırıl
malarını önleyemeyecekt ir. Türk Hükümeıi, Hıristiyanlara katiyen güven
miyor ve onlara ne s ilah ve ne de üniforma vererek Amele Taburu denilen 
özel çalışma birliklerine yoll uyordu. Bu özel birliklere, 'ölüm taburu' 
demek daha doğru düşerdi. Amele Taburları'nda bu insanlar aç ve uykusuz 
günlerce çalışa çal ışa (yol yapmak, tünel kazmak, taş kırmak suretiyle ) 
kan tükürerek, t ifüsten ti treyerek birer birer ölüp giderler. Tam da istendiği 
gibi, sessizce, süngü ya da kurşun harcanmaksızın. Balakian, 'Orduda hiz
met edemeyecek kadar aşağı l ık kimselerdik, ama bunu parayla ödemek 
zorundaydık' sözleriyle gayri müslimlerin nasıl aşağılandıklarını ifade et
mektedir." 

Sait Çetinoğlu, "Sermayenin 'Türk'leştirilmesi", Resmi Tarih Tartış
maları-2, Ed. Fikret Başkaya, Özgür Üniversite Kitaplığı, 2006, s. 83-84. 
1 14 Yusuf Ziya Ortaç, "Ahmet Emin Adalet İstiyor'', Akbaba, Sayı 28, 5 
Ekim 1 944. 

74 



zılarıyla açtığı yol, azınlık karşıtı kampanyaya büyük güç ver
miş, 9 Temmuz 1 942 tarihinde Başbakan olan Şükrü Saracoğlu,  
bu basın desteğini de arkasına alarak Varl ık Vergisi Kanunu'nu 
çıkarmak için gerekli hazırlık lara başlamıştır. 
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2. BÖLÜM 

"Halk Partisi milliyetçicUr, yani Türk'tüı� 
Ben Türk'iim diyen adama Türk muamelesi, 

ben Türk değilim diyen adama da sadece misafir 
muamelesi yapıl11: .. Harbin boşalttığı yerleri 

Türk çocukları birer birer işgal ettiler 
ve daha fazlasını yapmağa başladı/01:" 1 

Şükrü Saracoğlu 

1. Varlık Vergisi'nin ön hazırlıkları 

7 Temmuz 1 942 günü Başbakan Refik Saydam' ın beklenmeyen 
"ölümünün ardından Türkçü düşünceye yakın bir isim olan Şük
rü Saracoğlu'nun Başbakanlığa getirilmesi savaş koşul ları için
de yapılan siyasi bir tercihtir".2 Savaşın Almanya'nın lehine ge
l iştiği düşünülmektedir ve Almanlara yakın isim olarak Sara
coğlu ön plana çıkarılmıştır. 

Başbakan olarak atanan Şükrü Saracoğlu' nun 5 Ağustos 
1 942 günü Meclis 'te okuduğu hükümet programında vurgula
nan ifadeler ırkçı bir yaklaşımı içermektedir. Başbakanın nutku 
adeta bir gözdağıdır: "Arkadaşlar biz Türkçüyüz ve daima 
Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi oldu
ğu kadar ve Jaakal [en az] o kadar bir vicdan ve kültür mesele
sidir. . .  İstediğimiz sadece Türk milletinin hakiıniyetidir."1 

Saracoğlu başbakan olur olmaz gönderilen gizli genelgeler
le azınlık mensupları ve bunların varlıkları saptanarak temel 
plan hazırlanıp uygulamaya konulur: "Birinci Saracoğlu hükü-

1 "Başbakanın Radyodaki Seçim Nutku", Vatan, 9 Temmuz 1946. Rıfat N. 
Bali, Aliya: Bir Toplu Göçiin Öykiisii, İ letişim Yayınları, 2003, s. 54-55. 
2 İlksen Dinçtürk, "Varlık Vergisi. . .", s. 1 79. 
3 A. Aktar, Varlık Veı�ı:isi . . .  , s. 1 42- 1 43 .  
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metinin yaptığı düzenleme sonucunda, İstanbul defterdarlığına 
Faik Ökte getirildi. Ökte'nin, defterdar olduğu günlerde hükü
met, defterdarl ıklara gizli kaydıyla bir genelge gönderdi. Bu ge
nelgede harp ve ihtikar dolayısıyla kazanılan fevkalade kazanç
ların vergi lendirilemediği, bu sebeble bilhassa ekalliyetlerin bü
yük servetler iktisap ettikleri belirtildikten sonra, piyasada ace
le tetkikat yapılarak kimlerin bu şekilde fevkalade kazanç temin 
ettiğinin tesbiti . ayrıca ekalliyetlerin ayrı bir cedvelde gösteril
mesi isteniyordu.'" 

Milli  Şef İnönü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nutku ve 
1 Kasım'da Meclis'in açılış törenindeki nutku olacakların ha
bercisidir: "İsmet İnönü'nün önce vatan demeyenler için kullan
dığı kelime soysuz kelimesidir. Türk milletinin yüceliğini tarih 
ve dil alanını kullanarak ortaya koyma çalışmalarının içinde yer 
almış ve aynı ideolojiyi sürdürme kararlıl ığında olan bir liderin 
bu kelimesi, kastedilen kişilerin Türk milletinden kabul edilme
diğini gösterir. Varlık Vergisi Kanununa yönelik çalışmaların 
zaten başlatıldığı ve çeşitli gruplamalar yapıldığı bilgisine sahip 
olmamız bir başka yoruma daha olanak vermektedir: Daha son
ra verginin büyük bir kısmını ödeyecek olan gayrimüslim azın
lıklar, zaten millete dahil edilmemektedirler."5 

İnönü'nün azınlıkları hedef gösteren bu konuşmalarının ar
dından basının görevi olacakları meşrulaştırmaktan ibarettir. 
Gazetelerin bildikleri ve açıktan telaffuz edemedikleri, sadece 
satır aralarında söz ederek meşrulaştırmaya çalıştıkları yasa 
hakkında öncülüğü yine parti organı Ulus ve başyazarı yapa
caktır: "Ulııs'un 2. sayfasında bulunan bir küçük haberde de 
Amerika'da şimdiye kadar görülmemiş yeni vergiler koyuldu
ğu b i lgisi yer almaktadır. Bu tür haber ve yazılar İsmet İnö
nü 'nün 29 Ekim 'de yaptığı konuşmanın ardından da yayınlan
mıştır. Falih Rıfkı Atay da bu konuya değindiği bir yazısında 
Fransa, Almanya ve İsviçre'den örnekler vererek . . .  hayat zorlu
ğu ve ondan doğan yolsuzluk ve karaborsa ticareti ile mücade-
4 Muhammet Güçlü, "Varlık Vergisi Kanununun Çıkarılması, Uygulanma
sı, Kaldırılması ve Sonuçları", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 1 7-
1 8. 
5 Hülya Göğercin, "Ulus ve Cumhuriyet...", s. 74. 
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lesini her gün daha arttırmayan ve şiddetlendinneyen hiçbir hü
kümet yoktur, demiştir. Kamuoyu, dünyadan verilen örneklerle 
de yeni vergilere alıştırılmaktadır ve bu bir anlamda Türki
ye 'deki uygulamayı meşrulaştırma çabasıdır. Bu tür yazı ve ha
berlerin Ulus'ta yer alması, hükümetin böyle bir meşrulaştırma
ya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Gerçekten de savaş eko
nomisi koşullarını yaşayan pek çok ülke bu şekilde yeni vergi
lere başvurmuştur. Ancak Akar'a göre, bu çeşit önlemler alan 
ülkeler, devlete gelir sağlamaktan çok eşitsizliklerin önlenmesi
ni amaçlamışlardır. "6 

Atay'ın direktifleri yarı resmi yayın organı Cumhuriyet'te 
yankısını bulmakta gecikmez. Başyazar Yunus Nadi 'nin seri ya
zılarında olacakları haber verdiği söylenebilir. 3 Kasım l 942 ta
rihli Cumhuriyet'te, "Hükümetin pek yakında arz edeceği anla
şılan yeni tedbirler vaziyetteki noksanları derhal ortadan kaldı
racaktır" diyen Nadi, 4 Kasım günlü yazısında da, "Vaziyetin is
tediği en kesin ve çetin tedbirlerin hemen alınmasına geçilecek
tir . . .  Ümitle geçirilecek hiç vaktimiz kalmamıştır. Sıra ciddi ted
birlerin kudretli icraatındadır" demektedir. Yunus Nadi, 7 Ka
sım tarihl i yazısında ise, "Büyük Millet Meclisi'nin pazartesi 
toplantısında encümenler seçimi yapılacaktır. Salı günü de par
ti grubu toplanacaktır. Bu toplantıda Cumhur Reisimizin nutuk
larında işaret buyurdukları hususlar üzerinde hükümetçe alınan 
ve alınmakta olan tedbirler hakkında izahat verileceği anlaşılı
yor. Bu itibarla Başvekilimiz Şükrü Saracoğlu'nun Meclis'in 
çarşamba günkü toplantısında beyanatta bulunması muhtemel
dir"7 diyerek adeta uygulama takvimi vermektedir. 

Kemal Zeki Gencosman'ın Ulus gazetesindeki yazısından 
tedbirlerin hedefi anlaşılabilir: "Dava ne ucuz ekmek, ne ucuz 
papuç davasıdır. Bunlar, pahalılık ve pahalılıktan gelen sıkıntı, 
bütün dünyanın bünyesinde sarsıntılar yaratan bu hal, elbette ge
lip geçicidir. Bu çaresizliğe katlanmanın ve bunları imkanlar öl
çüsünde vatandaşın tahammül edebileceği hadlere indinnek için 
alınan tedbirlere yardım etmenin de bir milli borç olduğu haklı 

6 A.g.e., s. 72. 
7 A.g.e., s. 83. 
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olarak söylenmiştir ve söylenecektir."" Burada sözü edilen "da
va"nın ne olduğu, komisyon l isteleri asıldığında görülecektir. 

Cumhuriyet gazetesinden Ömer Rıza Doğrul 'un, "Bu nutuk, 
Türk Milletinin asi l ruhunu çürütmek isteyen namerd ellerin kı
rılması demektir. Bu nutuk, tarihi bir devrin sıkıntı larını istis
mara yeltenen küçük bir azlığın yediği tenkil si lsi lesidir' ,<) söz
lerinde yer alan "azlık" teriminin o dönemde azınlıkları ifadede 
kullanıldığını belirtirsek, bu sözlerin nereyi işaret ettiğini daha 
iyi anlayabiliriz. 

Koroya katılan Akşam gazetesinden Cemal Refik ise şöyle 
yazmaktadır: "Büyük bir milletin bütün hayatına küstah bir su
retle kundak koymığa çalışanların aramızdan seçil ip ezilmesi 
zamanı gelmiştir. Devletin çelik eli onlara müstahak oldukları 
cezayı pek yakında verecektir. Bu asil Türk mi lletinin refahının 
zekatı olacaktır. " 1 0  

Gazetelerde 'Türk mi lleti"ne vurgu yapılarak devam eden 
ırkçı söylemler. gelecek günlerde farkl ı  etnik kökenli yurttaşla
ra karşı sergilenecek tavrın ipuçlarını vermektedir. 

Şefin konuşması, basın içi n  olduğu kadar hükümet için de bir 
işarettir: "Bu konuşmadan güç alan Başbakan Şükrü Saracoğlu, 
Mal iye Bakanı Fuat Ağralı ile görüşerek bir defaya mahsus ol
mak üzere büyük şirketlerden, fabrikalardan ve özellikle de 
ekall iyetlerden vergi alınması önerisinde bulundu. Fuat Ağralı 
önce öneriyi kabul etmek istemedi. Aııc; . K  Cumhurbaşkanının 
da aynı görüşte olduğunu öğrenince, kabul etmek zorunda kal
dı."1 1  Zaten hazırl ıklar yapılmış, vergiye tabi tutulacak azınlıklar 
tespit edilmiştir. Varlık Vergisi 'nin İnönü ve Saracoğlu ikilisinin 
zihninden çıktığını kolaylıkla söyleyebiliriz. İnönü uygulamayı 
sürekli kontrol etmekte, fakat ön plana çıkmanıaktadır. 12 

8 Kemal Zeki Gencosman, .. Acı Hakikatlere Dokunan En Acı İster", Ulus, 
2 Kasım 1942. 
9 Ömer Rıza Doğrul, "Milli Şefin Nutku", Cumhuriyet. 2 Kasım 1942. 
10 Cemal Refik. "Milli Şef'in İhtarı", Akşam, 7 Kasım 1942. 
1 1  Muhammet Güçlü, "Varlık Vergisi...", s. 19. 
1 2  İnönü için Varlık Vergisi her şeydir. Oğlu yıllar sonra bunu babasının 
ağzından vurgulama ihtiyacı duymuştur: "Bu vergiyi getirmekle işadamla
rına, ticaret erbabına, azınlık mensuplarına zul ıl n yaptığımız söyleniyor-
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2. Varlık Vergisi Kanunu'nun Meclis'te kabulü 

Başbakan Şükrü Saracoğlu, bir mali kanun olduğu iddiasıyla çı
karılan Varlık Vergisi 'ni Meclis 'te ve komisyonlarda Maliye 
Bakanı yerine bizzat kendisi savunur. 1 1  Her gizli amacın bir ma
sum sebebe dayandırı lması gibi, burada da asıl amaç masuma
ne gerekçelerin arkasında gizlenir. Meclis'e yasanın getirilmesi , 
bazı vekillerin yasa üzerinde konuşmaları kötü bir piyesin kötü 
oynayan oyuncular tarafından sahnelenmesinden farksızdır. Sa
racoğlu 'nun Meclis 'te yaptığı konuşma bir talimatnameden 
farksızdır. "Meclis iradesi" gibi bir kavramı tanımamaktadır. za
ten atanmış Meclis üyelerinin de böyle bir endişeleri yoktur. Sa
racoğlu nutkunda, ekonomik sıkıntıların arkasına saklanarak 
vergiyi teferruatıyla üyelere anlatacaktır. B ir ibret vesikası ola
rak bu konuşmadan yapılan alıntı, okuyucunun affına sığınarak, 
uzun tutulmuştur. Başbakan Şükrü Saracoğlu,  1 1  Kasım 1942 
günü, ekonomik durum ve al ınacak tedbirler hakkında Meclis 'te 
yaptığı konuşmada şunları söylemektedir: 

"Genellikle eşya fiyatlarının bugünkü delice artışında ger
çekten üretim azlığının, ithalat eksikliğinin, yanlış tedbirlerin, 
özellikle doymak bilmeyen aşırı isteklerin ve vurgunculuğun 
[bu konuda üretimi devlet tekelinde bulunan temel ihtiyaç mal
larındaki fiyat artışları başı çekmektedir ve bu fiyatlarla ilgili 
yazıların basında yayımlanması yasaktır] geniş payları vardır. 
Fakat bütün bunların etkisi kadar, öteki bir olay daha vardır ki o 
da tedavüldeki Türk parasının durmadan artması ve 700 milyo
na çok yaklaşmış olmasıdır. Oldukça ufak dertlere ilaç aranır-

muş. 'Hangi, zulümden bahsediyorsunuz· dedim. ' Köylü, kasabalı gençle
rimiz, birçok yetişmiş vaıandaşımız, yıl lardır kar kış demeden dağda ba
yırda sınırları bekliyorlar, dünyanın sıkıntısını çekiyorlar, hiç sesleri çık
mıyor. Şimdi onlara destek olmak üzere şehirlerimizde rahat evlerinde otu
rarak, her zamanki işlerini yaparak bol para kazanmış olanlardan biraz fe
dakarlık bekliyoruz. Bu mu zulüm? Onlardan istediğimiz katkı sınırları 
bekleyenlerin zahmetleri, sıkıntıları yanında pek küçük kalır." 

Erdal İnönü, A111/ar 1•e Diişiinceler, Cilt 2, Yorum K., 1998 s 144-145. 
Akt. Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme .. . , s. 448. 
13 Yasa kaldırılırken Saracoğlu Meclis'te tek kelime etmeyecektir. 
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ken bir büyük savsaklamak elbette doğru olmazdı. Onun için 
öteki işlerle beraber bütün dikkat ve titizliğimizi bu yara üstün
de toplamayı ve ona ilaç bulmayı en önde gelen bir görev say
dık. Bu iş için tek yol, tedavüle ç ıkan paranın bir kısmını vergi 
olarak geri çekmekten ibarettir Ve bu geri alış özellikle savaş 
yıl larında çok para kazanmış olanlardan yapılmalıdır ve bir ke
reliğine alınmalıdır. Bu düşüncelere dayanarak bu iş için bir ka
nun tasarısı hazırlamak zorunluluğunu duyduk. Uzun inceleme
lerden sonra hazırlanan bu kanun tasarısına göre başlıca üç kay
naktan para toplanacaktır. Bu kaynaklar önem sırasiyle şunlar
dır: Tüccarlar, Emlak ve Akar Sahipleri, Büyük Çiftçiler . . .  Ver
ginin kişilere göre miktarını altışar kişilik komisyonlar belirte
cektir. Bu komisyonlara Vali ve Kaymakamlar başkanlık ede
cek, Defterdar ve Malmüdürleri de Maliyeyi temsil edecekler
dir. Öteki dört üye halkça seçi lmiş olan Belediye ile Ticaret 
Odası yada Ziraat Odası üyeleri arasından seçilecektir. Bu ko
misyonların verdikleri kararlar kesindir ve değiştirilemez. Ver
ginin belirtilmesi ve alınması için zaman geniş olarak bırakıl
mamıştır. Çünkü bu işi, para kuvvetiyle yapılacak yolsuzluklar
dan ve her çeşit düzenbazlıktan korumak istedik. Bu nedenlerle 
vergilerin tesbit ve ilanı için 1 5  gün koyduk. Bunu izleyen 1 5  
gün içinde tahsilini şart koştuk. B unu izleyen birinci haftada % 1 
fazlasiyle, ikinci haftada ise %2 fazlasiyle tahsilini şart tuttuk. 
Parayı vermeyenler için bir yandan Tahsili Emval Kanunu'nu 
harekete geçirmekle beraber öteki yandan mükellefleri işçi ör
gütlerine göndermeyi hem işçi tedarikini, hem de para tahsilini 
kolaylaştırıcı bir usul saydık. Bu kanun ile amaçladığımız he
def, tedavüldeki parayı azaltmak ve memleket ihtiyaçlarımıza 
karşılık hazırlamaktır. Bu böyle olmakla beraber bu kanunun 
uygulanmasından Türk parasının kıymetlenmesi, vurguncular 
üzerinde toplanan halk düşnıanlt,�tnın silinmesi (abç), vergileri 
önlemek için zorunlu olarak satışa çıkarılacak malların fiyatla
rında bir ölçülü durum yaratılması gibi ikinci derece yararların 
meydana çıkması da olmayacak şeyler sayılamaz."14 

14 Mahmut Goloğlu, Milli Şef Dönemi (1939-1945), Turhan Kitapevi, 
1974, s. 1 73- 1 75. 
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Yasa tasarısı Kazım Karabekir dışında atanmış Meclis üye
leri tarafından hiç eleştirilmediği gibi tartışılmaz da. Mil letve
ki llerin yaptığı tek şey başbakanın nutkunu alkışlamak ve önle
rine gelen yasa teklifini olduğu gibi onaylamaktır. "Müstakil" 
Grup Başkanı İstanbul Mebusu Ali Rana Tahran konuşmasında, 
Varlık Vergisi teklifini mali, ekonomik ve sosyal bakımdan ye
rinde bularak, aynı hedefe varacak ve yararı sürekli olacak baş
ka tasarıları da beklediğini bildirir. Manisa Mebusu Refik İn
ce 'nin böyle bir kanun getirmiş olmasından ötürü hükümete te
şekkür ederken kullandığı veciz sözler hukuktan ne anladığının 
özlü açıklamasıdır: "Hukuk prensiplerine aykırı olduğu yolunda 
ileri sürülebilecek itirazlara cevap olarak şunu söylerim: Hukuk, 
hayatın gereklerini izlediği gündür ki, sayılmaya değer. Dar za
manlarımızda hukuk prensiplerinin üstünde bir İstikliil Mahke
mesi yaratmışsak ve onlara olağanüstü yetkiler vermişsek, o 
günkü ihtiyacı sağlayan bir hukuk yaratarak verdik. Nasıl ki ,  
Başkomutana Mecl is ' in  yetkilerini verdikse . . .  "15 

Yasa tasarısına tek eleştiri Kazım Karabekir'den gelir, ki o 
da yasanın özüne değil ,  sadece adına yöneliktir. Ancak Karabe
kir' in parti meclisinde kanuna karşı çıktığı söylenmektedir. 
"CHP Parti Meclisi ' nde kanun görüşülürken Kazım Karabekir 
verginin konmasına karşı çıktı. B u  verginin dış ülkelerde olum
suz yankı yaratacağını  belirtti ."16 Karabekir bu kez Meclis'te ya
sanın özüne karşı ç ıkamamıştır. 17 

. Yasa, Mecl is'e verildiği gün yapılan ikinci birleşime kadar 
alelacele komisyonlardan geçirilerek maddeleri görüşülmeden 
350 milletvekilinin oybirliğiyle' kabul edilmiştir. "Mi lletvekille
rinin çoğunun bu verginin kapsamına girmesinin hiç de ihtimal 
dışı olmadığı düşünülürse, kanunu tartışmadan kabul eden Mec
lis üyelerinin mahalll komisyonların uygulayacağı usulden ön
ceden haberdar olduklannı varsaymak gerekir."18 

Varlık Vergisi Kanunu oylamasına katılarak kabul oyu ve-

15 A .g.e., s. 175. 
16 Rıfat N. Bali, Bir Tiirkleşrirme Serüveni . . ., s. 44 1 .  
1 7  Meclis tutanakları ektedir. 
1 8  Çağlar Keyder, Türkiye' de Devler ve Sınıflar, İletişim Y, 1 995, s. 1 58. 
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renler arasında azınl ık mebuslardan Ermeni kökenli Berç Tür
ker (Afyonkarahisar) ve Rum kökenli İstamat Özdamar'� (Eski
şehir) ile birl ikte Adnan Menderes (Aydın), Refik Koraltan 
( İçel), Fuat Köprülü (Kars), Al i  Fuat Cebesoy (Konya), Yunus 
Nadi (Muğla) gibi milletvekilleri de bulunmaktadır. Fethi Okyar 
(Bolu) ,  Celal Bayar (İzmir), Yahudi kökenli bağımsız mi lletve
ki l i  Dr. Samuel Abrevaya Marmaralı (Niğde), Rum kökenli ba
ğımsız milletvekili Nikola Taspas, Hüseyin Cahit Yalçın, Reşat 
Nuri Güntekin, Hasan Ali Yücel ,  Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi 
milletvekilleri oylamaya katılmayanlar arasındadır.20 

3. Varlık Vergisi Kanunu'nun amacı 

Dönemin Başbakanı Şükrü Saracoğlu savaş koşullarında uygula
nan şantaj politikasının kendisine olağanüstü fırsatlar verdiğinin 
farkındadır ve parti grubunda bunu açıkça ifade etmekten çekin
mez: "Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize eko
nomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Pi
yasamıza egemen olan yabanc ı ları böylece ortadan kaldırarak, 
Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz."21 "Piyasaya egemen 
olan yabancı lar" dediği unsurlar kendi vatandaşlarıdır. Barutçu, 
yasanın bir maddesinin görüşmeleri sırasında, "bu kanunun han
gi maddeleri hukukla uyuşuyor ki . . . " dediğinde, komisyon üye
lerinin kahkahalar arasında maddeyi kabul ettiğini yazmaktad ır. 

Meclis 'te yasa üzerine söz alc;n Refik Şevket İnce, "Hukuk top
lum yaşamının gereklerini düzenlemektir"22 sözleriyle yasayı sa
vunmuştur. Ancak, "toplum yaşamının gerekleri" dediği şey et
nik temizliktir, azınlıkların her şeylerini bırakmak şartıyla ülke
den gitmeleridir. "Basına göre kanun, bir vicdan. memleket bor
cu, sigorta ücretidir. İhtikar yapanlara devletin ilk ihtarıdır."23 

19 İstamat Zihni Özdamar, milli mücadele sırasında Söke 'deki yararlılık
ları nedeniyle mübadelenin dışında tutulmuştur. 
20 Muhammet Güçlü, " Varl ık Vergisi . . .  ", s. 22; H. Göğercin, "Ulus ve 
Cumhuriyet...", s. 85. 
21 Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Anılar, Hürriyet Y., 1 977. s. 263. 
22 A.g.e., s. 264-265. 
23 Rıdvan Akar. Aşkale Yolcuları, s; 1 63. 
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Sabiha Sertel de anılannda Başbakan Saracoğlu'nun, yasa 
tasarısı daha Meclis'e verilmeden önce, gazetelerin başyazarla
rını Ankara'ya davet ederek bir basın toplantısı yaptığını yaz
maktadır. Bu toplantıya Zekeriya Sertel' in yokluğunda Tan ga
zetesi adına katılan Sabiha Sertel, anılarında şunları demektedir: 

"Trende Akşam gazetesi başyazarı Necmeddin Sadak, Vakit 
gazetesi sahiplerinden ve yazarlarından Hakkı Tarık Us'Ia bera
ber gidiyorduk. Varlık Vergisi üzerine konuşuyorduk. Necmed
din Sadak: Büyük varlıklardan vergi almak doğru bir şey, fakat 
biz milli burjuvazinin gelişmesini istediğimiz bu devirde, bun
ların kazançları, servetleri üzerine böyle ağır bir vergi koymak, 
bu sınıfın gelişmesini durduracaktır, dedi.24 

Hakkı Tarık gülümsedi, Üstadım, dedi, bu vergi daha ziyade 
azınlık sermayedarlarını zayıflatacaktır. Benim sağlam kaynak
lardan öğrendiğime göre, Türk sermayedarları korunacaktır. ( . . .  ) 
Ben, kanunun büyük servetler üzerine konmasını uygun görü
yordum. Fakat Hakkı Tank' ın dediği gibi verginin böyle bir 
amacı varsa. hoş bir şey değildi."25 

Sabiha Hanım toplantı öncesinde yasanın amacı konusunda 
iy i  niyetlidir, ancak CHP'li gazeteciler ya da gazeteci parti l i ler 
yasaya vakıftırlar. "Ertesi gün toplantı olacaktı. Orada görüştü
ğüm dostl ardan aldığım bilgi . Hakkı Tarık ' ın  söylediklerini 
doğruluyordu. Basın toplantısının hangi salonda yapıldığını ha
tırlamıyorum. Ancak büyükçe bir oda idi. Ortasında dar, uzun 
bir masa vardı. Saracoğlu masanın başında. gazete başyazarla. ı
na kanunun ne maksatla konulduğunu anlattı .  Bu konuşmayı 
şöyle özetleyebiliriz: 

'Tarihin önemli bir devresinde yaşıyoruz. Harp, bütün dün
yanın ekonomik muvazenesini bozmuştur. İthalat ve ihracatımız 
dumıuştur. Ne mallarımızı dışarıya sevk edebiliyor, ne de ge
rekli maddeleri ithal edebil iyoruz. İngiltere ile yaptığımız tica-

24 Necmettin Sadak daha sonra Varlık Vergisi politikasının amacının eko
nomik yaşamı Türkleştirmek ve azınlık üyeleri ile yabancıların ellerini 
ekonomik hayattan çektirmek olduğunu söyleyecektir. YIVO DOCU
MENTS. Report Dated September 1 943, Annexed To Letter Dated July'20 
1 945, Mailed to AJC., Akı. Rıfat N. Bali, The Varlık V. . ., s. 359. 
25 Sabiha Sertel. Roman Gibi, s. 236-237. 
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ret, piyasamızı doyuracak durumda değildir. Harp bugün sınır
larımızın dışındadır. Fakat biz her ihtimale karşı hazırlanmak 
zorundayız. Askeri masraflarımız büyüktür. Bütçemiz açıktır. 
Bunu devlet gelirleriyle, mevcut vergilerle kapatmak mümkün 
değildir. Memleketimizde dış memleketlere iş yapmak imkanı
nı bulan bazı sennayedarlar, komisyoncular, karaborsacılar bü
yük servetler yapmışlardır. Halk sefalet içinde, harp güçlükleri 
içinde kıvranırken, bunlar kendilerine büyük karlar sağlamışlar
dır. Ş imdi Varlık Vergisi'yle, hem hükümetin zorluklarını karşı
lamak, hem de, dar gelirli sınıfın geçim sıkıntısını çözmek için, 
hükümet böyle bir verginin konmasına lüzum görmüştür. Şimdi 
gazetecilerden istediğim, bu kanunun niteliğini halka anlatma
ları, bunun halkın ve memleketin yararına olduğunu genel efka
ra bi ldinneleridir.' 

Bu konuşmadan sonra sorular başladı. Sorular hep teferruat 
üzerinde idi. Hiç kimse, kanunun asıl niteliğini bel irtecek soru 
sormuyordu. Kanun yürürlüğe girdikten sonra, Varlık Vergisi 
daha çok azınlık sermayedarları üzerine konan bir vergi oldu . . .  
Varlık Vergisi, dumanı üstünde faşizm kokuyordu. 

İstanbul'  a döndüm. Fakat Varlık Vergisi üzerine gazeteye 
tek satır yazmadım. Çünkü bu kanunun tenkit edilmesi mümkün 
değildi. Az sonra vergi kanunu Meclis 'ten çıktı ve yürürlüğe 
girdi . 1 5  gün içinde vergi borcunu ödemek zorunda olanlar, bir 
panik halindeydiler. Bunların iddialarına göre, bu borcu ödemek 
için ellerinde nakit yoktu. Sermaye mala yatırı lmıştı . Bunları 1 5  
gün içinde satmak imkansızdı. Kimi karısının elmaslarını satı
yor, k imi borçlanıyor, kimi evini, malını spekülatörlere hiç ba
hasına satıyor, rehine veriyor, kimi de param yok, bir canım var, 
isterlerse onu alsınlar, diyordu."26 

Yasanın mimarlarından biri olan Saracoğlu, yasanın, gayri 
müslimlerin piyasadan sil inmesinin ötesinde amaçlarının oldu
ğunu gizlememektedir. Memleketi olan Ödemiş'in Gölcük yay
lasında yaptığı konuşmada, "Biz bu vergiyi Türk tüccarını ön 
plana çıkarmak için ihdas ettik. İstanbul ' da dolaştığım zaman 
her nereye baktım ise azınlıkların çok gösterişli işyerlerini gör-

26 A.g.e., s. 237-238. 
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düm"27 demektedir. B aşbakanın bu sözleri, azınlıkların ekono
miden tasfiyesinin çok ötesinde, azınlıklara tahammülsüzlüğü
nün, onları ekonomik ve kültürel olarak yok etıiie tasarımının 
açık ifadesidir. 

Parti müfettişi Ürgüplü yapılacakları daha somut olarak or
taya koyar; sözleri İstanbul 'da yapacaklarının işaretidir: "Bu 
yurdu bizim gözümüzle görmiyen, bizim kalbimizle sevmiyen 
tüccar, bundan sonra kalmıyacaktır."28 

Partinin ağır toplarından Mahmut Esat Bozkurt da bu koro
ya katılmakta gecikmez: "Basının, köylüler arasından zengin 
olanları gösterişli bir hayat sürdükleri için eleştirmesi üzerine 
Mahmut Esat Bozkurt, onları şöyle savundu: 

'Bugün Türk köylüsüne kıskanılan, çok görülen şeyleri bu 
memlekete ve bu halka bin yıldır ihanet eden Rumlar, Ermeni
ler yapıyordu ve yapıyorlar. Daha düne kadar evlerimizde hiz
metçi olan Yahudi karılarının çocukları Mişonlar, Avramlar, Bo
horlar yapmaktadırlar. Hem de köylümüzün, şehirlimizin eme
ğini bir uşak emeği gibi emerek yapmaktadırlar. Bunlara çok 
görülmeyen, hatta h izmetleri görülen, memnuniyetle karşılanan 
haller neden köylümüzden esirgenmek isteniyor?'"29 

Göğercin de verginin amacını şöyle özetlemektedir: "Hükü
met Varlık Vergisi Kanunu'nu da bir milli vazife olarak hazırla
mıştır. İçinde bulunulan savaş ekonomisi nedeniyle ülkeye kar
şı görevleri olanların kendilerinden bekleneni yerine getirmesi 
amaçlanmıştır. Ancak ilginç olan nokta ülke zenginliği olarak 
kabul edilen tüccar sermayesi ihtiyaçlara göre yeniden düzenle
nirken, sınıfların varlığının kabul edilmediği bir ortamda bu ser
mayenin Türk tüccarların eline geçmesine aracılık edilmiş ol
masıdır. Gayrimüslimlere ait sermaye Türk sermayesi olarak 
kabul edilmemiş, ticaret alanının Türkleştirilmesi için çaba sar
fedilmiştir. ,,_ıo 

27 Muhammet Güçlü, "Varlık Vergisi Kanunun Çıkarılması, Uygulanma
sı, Kaldırılması ve Sonuçları", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege 
Ü., 1 990, s. 27. 
28 Hülya Göğercin, "Ulus ve Cumhuriyet : .. ", s. 68. 
29 Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme Seriİl'eni . . .  , s. 447-448. 
3<J A.g.e., s. 449 
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1 1  Kasım 1 942 tarihinde kabul edilen bu yasayla "verginin 
%70'i İstanbul 'daki mükelleflere tahakkuk ettirilmiştir ve bu 
mükelleflerin %87'si gayri müslimdir. Müslümanlar ise %7' 1 ik 
bir oranı oluşturmaktadır. Oysa bu yıllarda Müslüman-Türk şir
ketlerde bir patlama yaşanmıştır. Anadolu eşrafı ve büyük top
rak sahipleri, hükümet politikasıyla savaş yıl larında yaratılan 
suni darlıktan hatırı sayılır bir birikim sağlamıştır ve bu biriki
mine İstanbul 'da yeni kanal aramaktadır. "İstanbul bu sıralarda 
göç almaya başlamış ve gelenler de çoğunlukla ticaret alanına 
yönelmiştir. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 'na kayıtlı olanla
rın sayısı 28 bine yükselmiştir ki, bu bir sene [ 1 942) içinde 8 bin 
kişilik artış demektir"'.-'' 

Bu vergi hiçbir ekonomik soruna çözüm olmadığı gibi, siya
si açıdan devletin ayrımcılığını ortaya koyduğu bir uygulama 
olarak hafızalara kazınmıştır.32 

Bali, izlenen azınlık politikasının sonucunda egemenliğin 
gayri müslim yurttaşlardan ülkenin asli sahibi olan Türk Müslü
man unsuruna devredilmiş olduğunu vurgularken haklıdır, izle
nen siyaset sonucunda azınlıklar silinerek yerlerine Müslüman 
Türkler geçmiştir: 

"Cumhuriyet 'i n kurucuların ın uyguladıkları. azınlıkları 
Türkleştirme siyasetiydi. Bunun yanısıra izlenen ikinci siyaset 
ise iktisadi Türkleştirme politikasıydı. Siyasi iktidar ekonomik 
hayattaki egemenliğin gayrimüsl im yurttaşlardan 'ülkenin asli 
sahibi ' olan Türk-Müslüman unsuruna devredilmesi için nihai 
noktasını Varl ık Vergisi Kanunu' nun oluşturduğu değişik uygu
lamalarla azınlık ların Türkiye'nin iktisadi ve toplumsal alanlar
daki etkinliklerini asgari düzeye indimıeye çalıştı ve bunda da 
büyük ölçüde muvaffak oldu."-'J 

Varlık Yergisi 'nin sonuçlarından biri de gayri müslimler 
tasfiye edilerek, Anadolu'dan gelen bu Müslüman Türk giri
şimciye hazır bir piyasanın devredilme olanağının sağlanmış 
olmasıdır. 

31 Hülya Göğercin, "Ulus ve Cumhuriyet ... ", s. 36. 
32 Rıdvan Akar, Aşkale Yolcuları. ..• s. 53. 
33 Rıfat N. Bali. Aliya . . . , s. 44. 
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Yarl ık Yergisi siyasi bir karardır ve amacı gayri müslimlerin 
birikimlerine el konulması. sermayenin el değiştirmesi ve mü
saderesinin çok ötesindedir. Bu yasayla gayri müsl imlerin her 
şeyleri müsadere edilerek ekonomik ve kültürel jenosidi amaç
lanmıştır. Sennaye transferi, siyasi kararın sonuçlarından sade
ce biridir. Azınlıkların belleğinde Saracoğlu'nun "haraçoğlu"-'� 
olarak hatırlanması nedensiz değildir. 

Yarlık Yergisi Kanunu'nun bu temel özelliğini, dönemin ga
zetelerinde yer alan bazı mezat iliinlarıyla belgelemek müm
kündür. 

Mesela, İstanbul Defterdarlığının haczedip mezata çıkardığı 
domuz çiftliğiyle ilgili bir ilan çıkmıştır gazetelerde. Daha son
ra aynı çiftlikle i lgili ikinci bir iliin yayımlanmadığı için ilk iliin
da sözü edilen açık arttırmada satılmış olmalıdır. Gayri müslim
ler ekonomik olarak tüketildiğinden tesis muhtemelen bir Müs
lüman tarafından satın alınmıştır. Bu tesisi hangi Müslüman sa
tın almış veya hangi Müslüman'a yaramıştır? Müslümanlar ve 
Museviler domuz eti yemez, Hıristiyanlarda da et yeme takati 
bırakılmadığına göre bu haczin anlamı nedir? Cevap verelim, 
Ligor Yiraygo' nun-15 şahsında azınlıkların tüketilmesi. 

Çok ağır vergi tahakkuk ettirilen Barzilay ve Benjamen fir

masının kullanılır durumda olan yük gemileri Deniz Yollarına 
devredilip Hal iç ' te çürümeye terk edi lmiştir.16 

Bir ticarethanede müstahdem olarak çalışan B .  Bohor 'un37, 
memur Nesim Cevaz ve katip Hayim Şalon' un.ıx, katip Moiz 
Danon, Prini Oskar Şaati ve katip Moiz 'in'9 ev eşyaları hacze-

34 Rıfat N. Bal i .  Bir Tiirkleşıirnıe Seriiı'eni . . .  , s. 482. 
35 Viraygo' nun çiftliğinden elde edilen gel ir Varl ık Yergisi 'ni karşılaya
mayacak ve çalışarak borcunu ödemek üzere 8. Kafileyle Erzurum 'a çalış
ına kampına gönderilecektir. 
36 Faik Ökte. a.g.e . ,  s. 1 83- 1 85. Firmanın çalışır durumdaki gemilerinin 
rayiç fiyattan yurt dışında satışına izin veri lmemiştir. Firmaya el konula
bilmesi için gemilerin yurt dışı fiyatına göre değer biçi lerek ödeyemeye
cek miktarda vergi tahakkuk ettirilmiştir. Barzilay ve Benjaınen firmasının 
gemilerine e l  konulmasına rağmen bu gemiler hizmete alınamamışt ır. 
37 Yeni Asır, 4 Şubat 1 943. 
38 Yeni Asır, 26 Şubat 1 943. 
39 Yeni Asır, 23.2. 1 943. 
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dilip mezatta satılmış, Nesim Kızı Kade 'nin 1 530 liralık borcu
na karşılık 24 bin lira değer konulan gayrimenkulü haczedilmiş
tir.40 Kışın ortas ında sobalar, perdeler dahi haczedilmiştir. 

Yarlık Yergisi 'ni vermeyen avukatlar barodan çıkarılmıştır.41 
Azınlık mensubu doktorların muayene aletlerine el konul

muş42, hastaneler ödeyemeyecekleri kadar ağır vergi ödemeye 
mecbur edildikleri için hizmet veremez hale getirilmiştir. 

Daha dramatik örnekler de vardır: Erman ve Emil ' in cenaze 
arabasına dahi el konulup mezatta satılmıştır.4J Cenaze arabası
na el konulup mezatta satılmasının mantığı nedir? Hangi amaca 
hizmet etmektedir? Cevap verelim: Azınlıklara bu coğrafyada 
yer yoktur. Bu coğrafya azınlıkların ölülerine -dahi dar edilsin._. 
ki her şeylerini bırakıp bu ülkeden gitsinler. Hiçbir izleri de kal
masın. Azınlıkların bir küçük duvar aynasına45 varıncaya kadar 
her şeylerine el konulmuş olması kanunun ne kadar acımasız 
uygulandığının göstergesi olarak da okunabilir. 

Yukarıda verilen birkaç örnek bile, bu yasanın amacının eko
nomiyi rahatlatmak için gelir elde etmek olmadığını ,  azınlıkla
rın bu coğrafyadan silinmesinin aracı olduğunu göstermektedir. 

Yarlık Vergisi ile müsadere edilip mezatta satılan gayrimen
kul lerin tahsiliita oranının, Faik Ökte 'nin verdiği bilgilere göre 
yüzde 1 civarında olması4� da amacın siyasi niteliğini açıkça or
taya koymaktadır. Hacze konu menkul ve gayrimenkullerin ek
teki listesi incelendiğinde gayri müslimlerin tüketilmelerinin 
boyutu görülecektir. 

40 Yeni Asır, 14 Mart 1 943. 
41 Rıdvan Akar, Aşkale Yolrnları . . .  , s. 85. 
42 .. Dişçi Nubar Peştamalcıyan'ın dişçiliğe ait atat ve edevatın mezatta sa
tışı", Tan, 1 0.4. 1 943. 
"Doktor Yaranusyan' ın doktor muayene eşyalarının mezatta satışı'', Tası·i
ri Efkar, 8.3. 1943. 
43 Tasriri Efkar, 6 Kasım 1 943. 
44 Harbiye Orduevi ve İstanbul TRT binasının (Radyo Evi) bulunduğu ye
rin bir Ermeni mezarlığı olduğunu hatırlatalım. 
45 Cako Ventura 'nın evindeki bir küçük duvar aynası da haczedilip meza
ta konu olmuştur. Yeni Asır, 24 Aralık 1 943. 
46 Faik Ökte, a.g.e., s. 233 
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Çağlar Keyder, Varlık Vergisi 'yle verilen mesajın açık oldu
ğunu söylemektedir: "Gerçek ekonomik etkisi ne olmuş olursa 
olsun, bu uygulamanın verdiği mesaj açıktı ve İkinci Dünya Sa
vaşı sonrasında, birçok gayri Müslim İstanbul 'u  terk etti ."47 Me
saj azınlıklarca alınmıştır, kitleler halinde bu coğrafyayı terk 
edecekler ya da 1 964 yılında olduğu gibi kitleler halinde sınır 
dışı edileceklerdir. 

1 950 seçimlerinde DP' den mi lletvekili adayı olan Salamon 
Adato seçim propıfgandasında Varlık Vergisi 'nin iktidarda bulu
nan siyasetçiler tarafından gayri Müslimlere karşı doğrultulmuş 
bir silah gibi kullanıldığını bel irtmektedir.48 

Ürgüplü de Varlık Vergisi 'n in sonuçlarından söz ederken, bu 
uygulamanın bir çeşit mil l i leştirme görevini yaptığını söyler: 
"Ticaret ve sanayi alanında, vergiyi ödeyebilmek için satışa çı
karılan fabrika, mağaza, depo gibi çeşitli işyerlerini Türkler sa
tın aldılar ve vergi bir çeşit mil l i leştirme görevi de yapmış oldu. 
Saracoğlu, bu nedenle verginin dışarıda uyandırdığı kötü tesir
den hiç ürkmedi ve: 'Gerekirse ve ben de Başbakansam, bu ver
giyi tekrar koymaktan asla çekinmem ve sorumluluğunu daima 
iftiharla taşırım! '  diye meydan okudu."49 

Saracoğlu bu sözleriyle amacı na ulaştığını ifade etmektedir. 

4. Basının yasayı meşrulaştırma çabaları 

Varlık  Vergisi Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Sara
coğlu'nun arzusu doğrultusunda basında verginin hakl ı l ığını 
destekleyici nitelikte birçok başyazı ve makale yayımlanır.51' 

47 Çağlar Keyder. Menıalik-i Osnıaııiye"deıı . . .  , s. 1 67. 
48 Rıfat N. Bali, Devlet ' in Yahudileri ve "Öteki" Yahudi. s. 9 1 .  
49 Sadun Tanju. "Bir devre ışık tutan anılar . . .  , Suat Hayri Ürgüplü'nün po
litika ve diplomaside 40 yılı", Hürriyet, 28 Aralık 1982. Akı. Rıfat N. Ba
li, Bir Tiirkleşıirnıe ... , s. 454. 
50 Şevket Bilgin, "Varlık  Vergisi adalet ve emniyet ruhundan ilham almak
tadır'', Yeni Asır, 14 Kasım 1 942; Hakkı Ocakoğlu, "Varlık Vergisi", Yeni 
Asır, 9 Aralık 1942; Y. A., "Varlık Zekatı", Yeni Asır, 16 Aralık 1 942; Y.A., 
"Daha sağlam para ile işbaşına", Yeni Asır, 17 Aralık 1942; Hüseyin Cahid 
Yalçın, "Varlık Vergisi", Yeni Sabah, 17 Aralık 1 942; "Varlık Vergisini 
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Birçok yazı doğrudan azınl ıkları hedef alır. Bu yazılarda" azın
lıkların öz Türk olmayıp yabancı oldukları, vatan için kan dök
medikleri, kan döken halk ı soydukları, refah içinde yaşadıkları, 
Türkçe konuşmadıkları belirtilerek artık azınlıklar için fedakar
lık anının geldiği vurgulanmaktadır.52 

Bu tür yazıların açı l ışı yine Falih Rıfkı Atay tarafından ya
pılmıştır: "Falih Rıfkı Atay, bazı vatandaşların olağanüstü uygu
lamalar için suç olarak ağır masraflı bir orduyu ayakta tutmak 
olduğunu söyleyebi leceklerini hatırlatarak, 'Cevabımız basittir 
biz yalnız Türkler gibi düşünürüz ve Türklerin vatanında otu
ran, hakları korunan, rahat eden, çal ışan ve geçinen herkes 
Türkler gibi düşünmeseler bile, onlar gibi fedakarlık etmek zo
rundadırlar. En büyük kanun olan Devlet emniyetinin gerektir
diği vazifeleri yapmaktan hiçbir mülahaza ile hiç kimse kaça-

ödeme zamanı geldi". Tası·iri Eftfır. l 7 Aralık 1 942: Peyami Safa. "Mem
leketin İstanbuldan beklediği". Tasriri Efkar. 1 7  Aralık 1942; M. Zekeriya 
Sertel, "Varlık Vergisinin ilk neticeleri", Tan, l 8 Aralık l 942; .. Varlığımızı 
korumak", Cıı111/ıııriyeı. 1 8  Aralık 1 942; Eıem İzzet Benice, "Varlık Ver
gisi". Son Telgraf: 22 Aralık 1 942: Peyami Safa. "Dönmek yok!", Tası·iri 
Eftfır. 23 Aralık 1 942: Şevket Bilgin. "Varlık Vergisi", Yeııi Asır. 23 Ar.ılık 
l 942; Hüsey in Cahid Yalçın. "Milli Şefin beyanatı", Yeııi Sahah, 25 Aralık 
1942; Hakkı Ocakoğlu . .. Varlık Vergisi", Yeııi Asır, 27 Aralık 1 942; Aka 
Gündüz. "Reyler İttifakla Verildi", Yeni Sahalı. 1 3  Kasım 1 942 .. . 
5 1  Ahmed Hamdi Başar. "Musanın adaleti (Varlık Vergisi münasebetiy
le)'", Cıınılıııriyeı, 8 Aralık 1 942; Kemal Zeki Gençosman, "Yorgi bu 
dediğini artık yapamıyacaksın ! ", Ulııs, 24 Kasım 1942; Peyami Safa, "Az
l ıkların cenneti", Tasriri Efkar, 29 Aralık 1 942; Orhan Seyfi Orhon, "Yurt
taşları tesell i". Aklwha. Sayı 457. 31 Aralık l 942; Yusuf Ziya Ortaç, "Ars
lan Türk !", Akhaha, Sayı 46 1 .  25 Ocak 1943; Yusuf Ziya Ortaç. ''Aşkale 
yolcuları", Akhaha, Sayı 462. 4 Şubat 1 943; Yusuf Ziya Ortaç, "Vergiyi 
kimler ödüyor?", Akhaba. Sayı 467, 1 1  Mart 1943: "Kazanmak ıaılı idi, 
ödemek acı gelmeğe başladı", Tasl'iri Efkar, 5 Ocak 1943; "Varlık Vergisi 
ödemekten kaçanlar cezaya hak kazanmışlardır", Tan, 1 9  Ocak 1 943; Hay
dar Rüştü Öktem, "Yarl ık Yergisi ve birlik beraberlik", Anadolu. 15 Ocak 
1943; "Vatan borcu karşısında", Anadolu 26 İkincikanun 1943; "Bir son 
dakika ümidi'', Anadolu, 30 İkincikanun 1943; "Hadiseler ve Yahudiler", 
Anadolıı, 26 Mart 1943; Aka Gündüz, "Vak'a-i Hayriye", Yeni Sahah, 14  
Kasım 1942 . . .  
52 Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme Seriiveni . . .  , s .  442. 
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maz' yorumunu yapmaktadı r. Atay ' ın. Türk gibi düşünmek ve 
Türk vatanında oturmaktan bahsettiği yazısında azın lıklardan 
hiç bahsetmese de, uygulamanın azınlıkları daha çok içermesi 
ve şikayetlerin azınlık olarak tanımlanan vatandaşlardan gelme
si, bu yazıda Atay'ın azınlıklara dair sözler söylediğini göster
mektedir."5·' 

Ulus yazarlarından Kemal Zeki Gençosman, vergi nin ilk 
günlerinde azınlıkları doğrudan hedef alan yazı yazan tek yazar
dır:  "Yorgi adında bir Rum, toptancısı Kondili 'ye mektup yaz
mış; buyuruyor ki :  ' Burada satılan yağlardan fatura almayı ısrar 
ediyorlar, onun için yüksek fiyatla fatura göndermenizi lüzum
lu görüyorum. Ona göre ben de burada serbestçe faturamı yapa
rım. ' Dört satırlık bu pusula içinde dönen muazzam cinayeti far
kediyorsunuz ya . . .  Kondili 'nin yüksek bedelli faturası Yorgi'nin 
elinde Devlete karşı namus hücceti olacak ve o da, bu parava
nın arkas ında hiçbir ahlak ve namus kaydiyle bağlı olmadan, fa
turalar düzecektir. İstanbul polisi bu halk soyguncusunun yü
zündeki örtüyü çekince, karşımıza çıkan manzara, dudakların
dan hırs salyası akan, gözlerinde melunluk ve hainlik pırıltısı 
yanan bir yüz olmuştur. Yorgi 'nin ayakdaşları da onun gibidir
ler. İstanbul gazetelerine şöyle bir göz atmak yeter: Salamonlar, 
K iryakolar, Hıristolar, Artinler ve bunların arasında Ahmetler. 
Mehmetler, Mustafalar."� 

Vergiyi savunanlar kervanında Necmettin Sadak'a yer ver
memek eksiklik olacaktır. "Necmettin Sadak da yazısında Var
l ık Vergisi 'ni savunarak . . . .  ' Varlık Vergisi, bir taraftan milyon
larca l iranın geri çekilmesi suretile pahalılığın ürünü olacak en 
tesirl i çare olduğu gibi kazandıkları paralarla bu pahalıl ığa yar
dıın etmiş olanların Devlete ödiyecekleri en adaletli borcu teş
ki l  ediyor' diyerek hükümete destek vermektedir. Varlık Vergi
si 'nin katılığına da dikkat çeken Sadak. başka kanunların geniş, 
e lastik i  adalet çerçevesinden sıyrılmayı çok iyi bilenlerin sosyal 
adalet kanunu olarak tanımladığı Varlık Vergisi 'nin 'sıkı, su gö
türmez sert hükümlerinden yakalarını sıyıramayacakların ı '  be-
53 İlksen Dinçıürk, "Varlık v ... ", s. 1 34. 
54 Kemal Zeki Gencosman, "Yorgi Bu Dediğini Yapamayacaksın", Ulus, 
24 Kasım 1942. 
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lirtmektedir. Sadak aynı yazısında Varl ık Vergisi'nin takdire 
bağlı vergi olduğunu belirtmesine karşı vergiyi 'Saracoğlu'nun 
en büyük eseri olan bu içtimai adalet kanunu olarak' tanımlama
sıyla birlikte çelişkiye düşmektedir. Takdire bağlı, itiraz hakkı
nın olmadığı bir yasal uygulamanın adalet kavramıyla tanımla
nabilmesi mümkün değildir."55 

Yeni Sabah yazarlarından Aka Gündüz (eski Teşki lat-ı Mah
susacı Enis Avni) de. son haftalarda memleketin yedi bölgesini 
dolaştığını ve yarenlikler çerçevesinde yaptığı gizli ve tabii bir 
ankette vatandaşlara sorduğu, "Vurguncu hakkında ne düşünü
yorsun?" sorusuna aldığını  iddia ettiği son derece ürkütücü ce
vapları aktarmaktadır: "Mütelaalar, fikirler tümendi: Asmalı. 
Kesmeli. Kuşbaşı doğramalı. Kıymasını iki çekmeli .  Gırtlağına 
erimiş kurşun akıtmalı. Malını mülkünü millet hazinesine alma
lı. Bir çınarın altına kazık çakmalı, sağ bacağını bu kazığa, sol 
bacağını da çekip yere indirilen çınar dalına bağlamalı, sonra 
dalı birdenbire bırakarak gövdesini eşek pastırması gibi ikiye 
ayırmalı. İşkembesine zift doldurup güneşe asmalı. İki gözünü 
oyup bir avucuna vermeli .  Kırk katırın kuyruklarına bağladıktan 
sonra kırkına birden kırbaç atmalı. Harbin sonuna kadar her gün 
yedi yerinden cımbızlayıp koparmalı. Temmuz ortasında çırıl
çıplak edip çöplükteki s ineklere peşkeş çekmeli.  Vesaire, vesa
ire . . .  Bu kanunun mucip sebepleri de bir noktada toplanıyordu. 
On sekiz milyonun selameti için bin sekiz yüz kişi feda edilebi
lir. Bu kanun ve bin sekiz yüz üzerinde reyler ittifakla verildi."56 

Teşkilat-ı Mahsusa elemanı Aka Gündüz, ertesi günkü yazı
sında, azınl ıklara yönelik bu uygulamayı "tarihi bir hamle" ola
rak tanımlayarak hükümete teşekkür etmektedir: 

"Türkiye Büyük Mi llet Meclisi - kurulduğu günden beri -
yaptığı büyük, tarihi hamlelerinden birini daha gösterdi. Bu  
hamle ittifakla verdiği (Varlık Vergisi) kararıdır. B i r  inkılapçı ve 
milliyetçi (Altı oklu [İttihatçı ]) için, bu hamleyi yüksek bir kur
may hey'eti inceliği ile hazırlayan hükümetine teşekkür etme
mek, alkışlamamak mümkün mü? Yirmi yıl önceki 26 Ağustos-

55 İlksen Dinçtürk. "Varlık v ... ". s. 1 36. 
56 Aka Gündüz, "Reyler İttifakla Verildi", Yeni Sabah, 1 3  Kasım 1942. 
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Kocatepe neyse 1 2  Sonteşrin [Kasım! 942 de odur. Küçük bir 
renk farkile. Birincisi milli istiklal ve siyasi emniyetimiz içindi. 
İkincisi ise, mali istikliil ve iktisadi, içtimai emniyetimiz57 için- · 

dir. Krsacası bütün bir milletin yıllardan beri dört gözle bekledi
ği ve hatta bazı sözle, yazı i le açıkladığı hayırlı iş nihayet oldu . 
Bu kanunun tebliğ ve tatbik müddetleri onbeşer gündür. Gel
dim, aldım, gittim. Ondan sonra büyük milli inkılap kervanı es
kisi gibi emniyet, ihtiyat havası içinde tarihi yoluna devam ede
cektir. "58 

Aka Gündüz' ün düşüncelerine atfen basında yapılan değer
lendinneler, bu düşüncenin yaygınlığı ve baskınlığını göster
mektedir: 

"Kolkola, konuşa konuşa yürüyorlardı. Mümtaz Faik Fenik 
dedi k i :  

- Geçen umumi harpte halka süpürge tohumu yedinnişler
miş. Lehülhamd bu harpte yüzünü gördüğümüz yok. 

· Aka Gündüz cevap verdi: 
- Cumhuriyet hükümeti süpürgeyi halka değil ,  onu zarardide 

eden muhtekirlere saklamış. Baksana, sopasile onları pataklıyor 
ve süpürgesile de süpürüyor."59 

Ahmet Emin Yalman da kendini bu koroya kaptırmaktan -
daha sonra pişman olsa da - alamayacaktır: "Vergiyi olumlayan 
isimlerden biri de Ahmet Emin Yalman' dır. Yalman, Varlık Ver
gisi ' nin  başkalarının iddia ettiği gibi toplumda hastalık yarat
madığını aksine mevcut hastal ıklara ilaç olduğunu ileri sürerek 
yazdığı makalelerle Varlık Vergisi 'ni savunmaktadır. Yalman bir 
başka yazısında da azınlıklara i lişkin şunları yazmaktadır: 'Var
l ık Vergisi çok yerinde ve tamamile bir inkılap' tır. Eskiden beri 
bu yurtta gizli bir imtiyaz ve inhisar ananeleri kuran, vergi ler
den ve görevlerden kaçan, yalnız çıkarları olduğu zaman Türk 
vatandaşı olduğunu hatırlıyan bazı kişi lerden bu memlekete ha-

57 "İktisadi ve içtimai emniyet"in anlamı, azınlıkların çekip gitmeleri ve 
her şeylerini burada bırakmalarıdır. Bu milli politikadır, 1948'de İsrail'e 
göç edenler ve 1 964 'te Yunanistan' a sınır dışı edilenlerin yanlarında para 
dahil hiçbir şey götürmelerine izin verilmemiştir. 
58 Aka Gündüz, "Vaka'i Hayriye'', Yeni Sabah, 1 4  Kasım 1 942. 
59 "Süpürgenin Şimdiki Rolü", Karikatür, Sayı 36 1 ,  26 Kasım 1942. 
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yır gelmez. '  Bozkurt dergisinin kapatılmas ının ardından Reha 
Oğuz Türkkan tarafından çıkarı lmaya başlanan Gök-Börü der
gisinde Reha Kurtuluş, Yarl ık Yergisi 'ni büyük bir inkılap ola
rak değerlendirdiği yazısında şöyle devam etmektedir: Türk ır
kının asil evlatları, çok kere gaflete varan bir müsamaha i le kar
şı ladıkları yabancıları affetmekle kalmamış, onlara yurdunda ve 
milli hayatında yer vermiştir. Türk cephelerde kanını döker, sı
nırlarda bekçilik eder ve içerlerde, devlet teşki latını iş letmek 
için alın teri dökerken, boş kalan ticaret, koynunda ekmeğiyle, 
can ıyla, kanıyla beslediği azl ıkların eline geçiyordu. Türk emek 
çekiyor. bunlar zenginleşiyordu. Türk, kanını döküyor, bunlar 
göbek ve ense şişiriyordu. Korkunç bir buhran yurdun dört ya
nını  sardığı gün, elbirliği ile bu ateşi söndürmeğe koşulacak yer
de, bu azlıkların, yangına körükle gittikleri görüldü. Halkımız 
sefaletlerin en korkuncuna düşerken, bunlar milyonlar iileminde 
yaşıyor. Reisicumhurumuz İnönü 'nün dediği gibi, teneffüs etti
ğimiz havayı bile ticaret ve istismar vasıtası yapmakta tereddü
de düşmüyor, ne vatani, ne içtimai, ne de ahlaki bir vicdan aza
bı duymuyorlardı !  Mi lli müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak için 
her an çıkarılan fazla paralar, bunların kasalarına akıyor, halkın 
inliye inliye toplayabildiği beş on para, bunların cüzdanına giri
yordu. Bu doymayan ihtiras, daima daha para, daha arsa, daha 
apartman, karılarına daha kürk, daha pırlanta peşinde azgınlaşı
yor, canavarlaşıyordu ... İhtikarla ve harp vurgunculuğu ile zen
ginleşenler. nihayet bu cemiyete borçlu olduklarını geri verme
ğe davet edilirlerken. her ne surette olursa olsun hali vakti ye
rinde olan her yurttaştan da, Türk olsun olmasın, fedakarlık  is
tenmiştir. Bu adil karara karşı mızmızlanmak ve sızlanmak, ce
miyet uğruna bazan katlanılması gerekilen sıkıntı ve feragati hiç 
göze almayanların şaşkın işidir. Üç yıldır halk ımızın yokluktan 
inlerken çektiği sıkıntının bir parçasını, bugün de hali vakti ye
rinde olanlara taksim etmek, hem adalet icabı, hem de vatanper
verlik iktizasındandır. Bazı maddi hatalar yapılmış olabilir. Fa
kat her ırkdaş, bu büyük inkılap sonunda doğacak olan Türk ik
tisadı ve Türk piyasası uğrunda, payına düşen fedakarlığı se
vinçle kabul etmelidir! Servetinden eser kalmasa bile! Azlıkla
ra gelince: Bu yurttaşların şikayete, hiç mi hiç haklan yoktur. 
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Hükümetin adil kararı, onları, Türk halkının kabaran buğzundan 
ve felaketten kurtarmıştır! Yarlık Yergisi 'ne şükretsinler. Hepi
miz şükredelim, kandaşlar!''60 

Bu arada azınlıkların Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereği yurt
taş olduğu hatırlanarak özell ikle vurgulanmaktadır: 

"Cumhuriyet gazetesinin 20 İkinciteşrin Cuma günkü sayı
sında şu isimleri okudular: 

- Limon iskelesinde 67 numarada zeytinyağı ticareti yapan 
Hayim oğlu Salamon, Yağ iskelesi nde 1 3  numarada Kiryako, 
Yasil, Zaharyadis, Yani Papadopulos, Hiristo Sari, Artin Topa
koğlu. Niko Kadarca, Yorgi K ızılas . . .  

Sordum: 
- Yarlık Yergisi verenlerin l istesi mi? . . .  
- Hayır, dediler . . .  Halkı soyanların listesi ! 
Kendi kendime, dehşet içinde düşünüyorum: Şimdi Teşkila

tı Esasiye Kanunumuz, bunları Türk vatandaşı sayıyor değil 
mi?"61 

Başbakan Saracoğl u'nun Times gazetesine 1 6  Ocak 1 943 ta
rihinde verdiği beyanatta azınlık vatandaşlar hakkında sarf etti
ği şu sözlerin ardından azınlık karşıtı ırkçı yazılar artar: "Bu ka
nunun bazı hükümlerinin ağır olduğunu teslim etmek gerekir. 
Bununla beraber iyi niyetlerini ve iyi yurttaş olduklarını isbat 
edenlere idari kolaylıklar gösterilecek62 ve maddi yanlışlıklar 
düzeltilecektir . . . [B )u memleket tarafından gösterilen misafir
perverlikten faydalanarak zengin oldukları halde ona karşı bu 
nazik anda vazifelerini yapmaktan kaçacak kimseler hakkında 
bu kanun şiddetle tatbik edi lecektir.''63 Saracoğlu'nun kanunla 
ilgili demeci, uygulama hakkında önemli ipuçları vermektedir. 
Yasada ağır maddeler olduğunu kabul etmekte, ancak uygulayı
cı kendisi olduğundan bu ağırlığın azınl ıklar üzerine yıkı lacağı
nı bilmektedir. Sonunda da azınlıklara gözdağı vennekten çe
k inmeyen Saracoğlu'nun bu demeci basında yankısını bulacak 

60 İlksen Dinçtürk. "Varlık Vergisi. .. ". s. 140- 1 4 1 .  
6 1  Yusuf Ziya Ortaç, "Haftanın Düşünceleri", Akbaba, Sayı 454, 2 6  Kasım 
1942. 
62 Kolaylık olarak Hilmi Uran listesine ileride değinilecektir. 
63 Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme Seriil'e11i . . ., s. 445. 
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ve demecin son kısmında yaptığı göndermeden cesaretle azın
lıklara yönelik koro başlayacaktır. 

Bunlara il işkin resmi ve gayri resmi iki yayın organından ör
nekler veriyoruz: .. Açık söyl iyelim ki. bunların çoğunu, yaban
cı tebaası ferdler deği l .  fakat Osmanlı İmparatorluğu 'ndan bize 
miras kalan, henüz tasfiye edemediğimiz adı Türk bir takım 
kimseler teşkil eder. Mil l i  Türk rej imi, ırk ve kan esaslan üzeri
ne kurulu bir mil i  iyetçi l i k  pol it ikasından uzaktır. Bu itibarla Os
manlı saltanatından bize miras kalmış bu Tanzimat zihniyetli 
adamların tasfiyesinden bahsederken maksadımız, sadece bir 
ruh tasfiyesinden ibaret kalır. ·Bu topraklarda çalışan her adam, 
hele pasaportunda Türk devletinin koruyucu damgasını taşıyor
sa, Türk menfaatleri öyle istediği zaman, iyi niyetlerini açığa 
vurmak, onları ispat etmek zorundadır . . .  Türkiye'de kazandığı 
servetin bir kısmını Türk yurdunun müdafaası uğrunda harca
maktan esirgeyenler için yapacak iki şey kal ıyor: Tebaalarımız
salar kolları sıyayıp kazma sallamak, yabancı iseler bu diyarlar
dan gitmek !"64 

Ulus gazetesi'nde de azınl ık lara gözdağı verilmektedir: "Mi
safir olanl ar, nezaketimizden bizim zararımıza faydalanmayı as
la hatırlarından geçirmeınelidirler. Yemeği ikram edebil iriz; fa
kat çatallarımızı bıçaklarımızı ceplerine doldurmalarına ve eli
mizde avucumuzda ne varsa alıp sonradan da biz misafiriz! di
ye böbürlenmelerine asla müsaade edemeyiz. Hadlerini bilmeli
dirler. Bu memleket in kapitülasyonları yırttığını bilmel idirler. 
Bir  tek insan gibi koruyacağımız her davada onlar da birer in
san gibi hareket etmelidi rler. Açık ve dürüst konuşuyoruz.'"'5 

Irkçı dergiler de boş dunnamış, yasaya destek vermekten öte 
1 1  Kasım ;ı bayram i lan etmişlerd ir: "Irkçı ideoloj in in savunu
cusu Paniürkist dergi ler, Varl ık Vergisi 'nin çıkarıldığı günü bay
ram günü olarak tanımlamışla rdır. Dergilerde azın l ıklar ve sa
vaşta ölenler arasında ayrım yapılarak, bu verginin azınlıklar
dan alınmasının savaşta ölenlerin ruhlarına ve cephede olan as
kerlere hediye olduğu savunulmaktadır. Azınlıkların kendi kişi-

64 Başvekilin deıneci-2, Cumluıriyer, 23 Ocak 1943. 
65 "Birtek insan Gibi", Ulus, 22 Ocak 1943. 
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sel ç ıkarlarının artık ülkenin çıkarlarının üzerinde tutulmadığı 
vurgulanarak. Türkiye "de yaşayan herkesin sıkıntıları paylaştığı 
vurgu !anmaktadır."<"' 

M izah dergi leri de, bu  koroya hararetle katılmıştır: gerek ka
nunun hazırl ığı satl1ası nda, gerekse kanun çıktıktan sonra mizah 
dergi leri nin kamuoyunu hazırlamak adına yaptıkları çabalar ay
nca incelenmeye değer zenginl iktedir. Bir örneğine aşağıda yer 
verdiğimiz gibi Varl ık Vergisi "ne taşlamalar yazılır: 

.. Y ı l larca beklemiştik biz bekarlık vergisi, 
Ç ık t ı  onun yerine şimdi varlık vergisi. 

Resmi l isanda ismi onun varlıktır amma, 
Hususi lehçemizde bahtiyarlık vergisi ! 

Ne mağru r vurguncular göreceğiz yakında 
Sen·cı in in var diye bir milyarlık vergisi! 

Ke� k i  ben im de olsa hanlarım, dükkanlarını. 
Raz ı y ım olsa hatta bin toınarlık vergisi! ""7 

A k/ıa!nı · d a  Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya başyazı larını bu ko
nu lam ay ı rm ı ş lard ı r: 

· · [)(irı yüz bin 1 i ra borcundan dört yüz parasını verm i yen b i r  

\ a r l  ı k l ı .  s ı rı m ı  kasasına dayay ıp haykınnış: 
- Nereye g i d i yoruz? . . .  

B u  . .-\�ı...alen i n yol unu arıyan bir sual deği ldir. Sayın vatan
da�. Yar l ık  Kanununun içtima i hedefini soruyor. 

Cevap vere l i m :  

- Asırlardır. gafleti mizin y u l arından tutup biz i sürüklediğiniz 
yere ! 

Bu kanunda, birikm iş husumetlerin diş gıcırtısını aramayı
nız.  Bu merhamet kanunudur: On sekiz milyon kişiyi on sekiz 
bin kişinin pençesinden kurtaran bir merhamet kanunu ! 

(ı6 İ lksen Dinçıürk. ··vnrlık Yergisi ... ", s. 145. 
(,7 "Çamdcvircn"", Karikaıiir, Say ı 362, 3 Aralık 1 942. 
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İstanbul hudutları içinde, bize, yalnız Karacaahmet toprakla
rını bırakanlar, şimdi, haciz memuru apartmanlarına girince, 
Maçka. Şişli, Ayazpaşa sırtlarından haykırıyorlar: 

- Kanun! Kanun! 
Göz nurumuzu parmaklarına yüzük, alınterimizi kulaklarına 

küpe yapanlar, bunlar devlet emrine istenince, bütün adalet duy
guları şahlanarak tepiniyorlar: 

- Kanun! Kanun! 
Ziya Paşa ile beraber soralım: 
Kanunu ceza acize mi  ha.s demektir! 
Hayır . . .  Onların istediği k anun, bu son Osmanlı, şimdi Lo

zanda yatıyor: Kapitülasyonlarla, Düyunu umumiyelerle68 ko
yun koyuna! ''69 

Mizah önemli bir malzeme bulmuştur, her fırsatta azınlıkla
ra yüklenmeyi sürdürür: 

"Beyoğlunun ıslak gecesi içinde bir Ermeni zenginile konuş
tum. Kendisine bir milyon ik i  yüz bin beş yüz lira vergi koy
muşlar. Sordum: 

- Ne kadarını verdiniz? 
Altmış beş yılın. bir tekin i  çürütemediği sağlam dişlerle gü

lerek: 
- Seksen bin dedi. 
Eğer, kendisine konulan verginin başında 'bir milyon' olma

saydı ,  geri kalan yüz iki bin beş yüz liraya karşı verdiği mikta
rın adı ' hüsnüniyet ' olurdu. Fakat, ödeme müddetinin son gün
lerinde. bu rakam. hüsnünü çoktan kaybetmiş çirkin bir niyettir! 

Nüfusun yüzde doksanı Türk olan bu memlekette, refahın 
yüzde onu bile Türke düşmez. 

Türk, Çanakkale, Sarıkamış. Sina Çölü, Dumlupınar müstes
na, her yerde ekalliyettedir: Lokantada, barda. kulüpte, plajda, 
sayfiyede, apartımanda . . .  

B izim kızlarımız, onların giydiği kürklerin ve onların oğul
lan, bizim can verdiğimiz sınırların adını bile bilmezler! 
68 Düyunu Umumiye borcunun son taksitleri Varlık Vergisi 'nden ele 
edilen gelirlerle ödenmiştir. 
69 Yusuf Ziya Ortaç, "Nereye Gidiyoruz?", Akbaba, Sayı 463, 1 1  Şubat 
1 943. 
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Fethi celi l i  Kostantiniyeden beri, Türk milleti, i lk defa uya
nıyor: 

Sabah şerifler hayır olsun !"70 
Akbaba'dan Yusuf Ziya'nın Varlık Vergisi konusundaki ça

bası ayrıca kayda değer özelliktedir, sözlerini hiçbir şekilde sa
k ınmamaktadır: 

"Bir kış gecesinin bembeyaz faciası içinde uzaklaşan Aşka
le yolcularını düşünüyorum: Gayz i le dişlerim gıcırdayarak de
ği I ,  utançla yüzüm kızararak . . .  Kin ile yumruklarım sıkılarak 
değil ,  yeis ile yüreğim sızlıyarak ! 

Demek aziz vücutlarını, kışın, kaloriferli apartımanların mü
reffeh baharı içinde ısıtan; yazın, damarlarındaki kanı çam rüz
garı ve deniz güneşile yıkayan bu vatandaşlar Erzurum yolun
da . . .  

Sebep bir tanedir; kendilerini okutan, büyüten, zengin ve 
mesut eden Türk vatanının istediği vergiyi vermemek! 

O Türk vatanı ki, dört yıldır, sınırlarda bir milyon süngü bes
l iyor ve o bir milyon süngü ki ,  Türk vatanının istiklali le bereber 
bu Aşkale yolcularının apartımanlarını, pırlantalarını, kasalarını 
da bekliyor! 

Gazetelerden okuyoruz: Aydın, Manisa. Burdur, Erzurum 
bütün vergi borçlarını, nasırlı ellerile ödemişler . . .  Zaten tarih 
boyunca ve sınır boylarınca can vergisini de ödeyenler onlar de
ğil mi? . . .  

Aşkale yolcuları bu vatanda kazandıkları parayı, bu vatanın 
uğruna feda etmemek için kendilerini feda ett i .  Eğer, tarih onla
rı birer mazlum fedai diye anaca� sanıyorlarsa hesaplarında ya
nı ldı lar. Her biri, isimlerinin başında yalnız bir sıfat taşıyacak
lar: Hain !"7 1  

Gazeteler, kendi aralarında söz birliği etmişçesine hep bir 
ağızdan, azınlıkları ilk kez yurttaş olarak niteleyip, vatan borcu
nu ödemeye davet etmektedirler, fakat durumda bir garipl ik de 
vardır: "Cumhuriyet tarihinde i lk kez neredeyse bütün gazete-

70 Yusuf Ziya Ortaç, "Sabah Şerifler Hayr Olsun!", Akbaba, Sayı 460, 2 1  
Ocak 1943. 
7 1  Yusuf Ziya Ortaç, "Aşkale Yolcuları", Akbaba, Sayı 462, 3 Şubat 1943. 
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!er, azınl ıkları da vatana olan borç larını ödemeye davet ediyor
lard ı .  Yaln ızca yurttaş olanın vatan borcu olabil irdi .  Dolayısıyla 
azınl ıklar da 'y urttaş 't ı .  E lbette , sözü geçen yazarların temel al
dıkları nokta bu değildi ve aslında garip bir paradoksla her za
man ülkeyi s ık ınt ıdan kurtardığ ı ifade edilen Türk şimdi .  hu sı
kıntıdan kurtulmak için azınlık ları da 'vatandaş· olarak niteleme 
yoluna gidiyorlardı .  "n 

Basın azınlıkları yurttaş olarak kabul ederken onlara i l işkin 
olumsuz yargıların ı ön plana ç ıkarmaktan çekinmez: 

"Sayın Başvek il imiz 2 Şubat pazartesi günü Ankara radyo
sundan memlekete şöyle h itap etti ler: 

- Aziz yurddaşlarım ! 
1 8  milyon Türkiyede sadece yurddaş larımız olanlar, acaba 

Başveki l imizin bu tabirindek i incel iği .  i l t ifatı , nezaketi anlaya
bi ldiler mi? 

Zannetmem ! 
Yurddaşlarımızın kalplerine sözle nüfuz ede-(burada bir sa

t ır düşmüş) şürerek altın fiyat ın ı  yükseltmekle meşgu ldüler ve
yahut da gizlice depo larına erzak yığınakla! Zaten , Türkçe rad
yo neşriyatın ı pek dinlemedikleri için bu çok k ıymetli söy levi 
de kaçınnış o labi l irler. 

Yurddaşlarımızın kalplerine sözle nüfuz edebilmemizin i lk 
şartı şudur: Onlara Fransızca. İngi l izce . Almanca, İtalyanca. İs
panyolca, Rusça. Lehçe, hatta Süryanice, İbranice. Esperantoca 
söylemek; fakat Türkçe deği l !  

Çünkü Türkçe onlar iç in asırlardanberi bir kültür di l i  ola
madı .  

Kütüphanemize bir tek eser bırakmadılar. Bu  d i l i  sadece a l ı ş  
verişte kul land ı lar: Avrupanııı her çeşit  stoklarını ve  en  pahal ı 
l üks eşyasını bize sürmede: losyon, krem , pudra. ruj . buzdolabı .  
kürk,  ipekl i  çorap vesaire. 

B izim için müstahsi l  deği l ,  müstehlik bile olamadılar. Ka
zançların ı Avrupa seyahatlerinde yed i ler. Sosyal hayatımıza an
cak tramvayda yer kapmakla girdi ler. Her neyse ... Şimdiye ka
dar olup bitenlerı bir tarafa bırakalım. Fakat, hiç olmazsa bun-

72 M. Çağatay Okutan. Tek Parti . . .  , s. 284. 
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dan sonra Türkiyenin bütün refahını ceplerinde taşıyan bir avuç 
yurddaşımızdan, hakiki bir Türk vatandaşı olmalarını isteme 
hakkımız vardır ! "7·' 

Yazıda Rumca ve Ermen iceden söz edilmemesi i lginç bir ay
rıntı olsa gerektir. 

73 Orhan Seyfi Orhon, "Yurddaşlar", Akbaba. Sayı 4 1 7. 26 Şubat 1 942. 
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1 : 3  ll . 11 .  1942 o :  ı 
voriflerdt, tauhttkMtr ore vurruhn!•r taraftn. 

daıı fltllhlan yiiJ•.ek fiy.ttlann Ua öuün• �·· ıı'tdik. BöyJtee.r li)'ll kaı-arlıı·ınus-m yükllnii, 
daha ıi,-ade tiitçiy� )•liJd .. •rie de\••ı• �c.ıik. Jıu 
yokla dr::.m ctoordik. :ralatt baloıtılıklan 1•· 
İltl l•ıtJin� Stoliıh\İf c-bnakfa kabHlfat"Ak, illlıhn. ;;ıı aıat.na.ı aiJ>i. büı·ii� bir lthlikt I� de b"' 
l<•'1•.!1l b""" •••k,lık. 

IJnan iti•. bmıdan tonn d .. ,............., ııo• 
ra kaı.aMın. ızt&r.tb1ild•·riıt. •lın teı·inUa y41'11ıUt· 
(ı oıalutııll<...,, mübalôi&Y• bp'1Nıftksızm, d .. 
ltr !iy.'I!'. v.rrml!'ltri indclnııu dahaa fıı.taUrul)'& 
tal�ataf1a (BUYO N!tltri). 

Ottdonberi bir (4lc. lftZlCllanıeu:, k.ü.rlilıl.üu 
d•l'ılerini u:ı,\U\ak i�iu yaııl.ar, ıiblcr t•ı.ırlar· 
dı. Btndar �ole y�rinde J'lstlanir. Gttriptir, i"Or· 
llnüıı lllr bOytl•n ohtlr hora yılıünUn ;iildüii!i 
buıaün1enle. kaltMltrdeu, bu M\'İıw11 i,ti1'11k: 
td•• bir lttliılle da.,....ıi. Dilm•liyiı ki. \-alındaı 
Adete 1ilr tntY'ftU olaınas 't't: \"&tanda,. tiinlea 
oiyade bak arar. 

811.d.-ı MU!'& da. ah•aeak kAtarlat"ıı.!a, wı tok •rfly•calnrus. eihel,. hu karu)a'1n tatbik , .• )'ikil tabi"' kabili7e&i oluaktw. ÇU.U, biylA o!m•1uı kanrlarm, dratle duaJ'.* iakıl•p ed«ofiR ,.. .. Ul, foııalık ırarataeağnoa fllpht 
19ktar. Bi& im �r .. tatbik bbili1fil ol•n ... ylilıa 
ıclili.. lalrsi• .. ı- karan .. , ahbk. Rv.d111 aonr• .ıa lıöylt ,.,.�,.. Çinlü. nuıbtub Oll· cok ba ı•W�h varaeafıaıu lıalLiiz.. Nitd:iAa, buciia• bür aldıi:ıaıc ve ••hAfHA ettiiinıtı 
kararicnn hit biri...ı., tattilc noktunıdu bir 
k!Stir el"'nı1Jhr. Halnııı.t Tt piri� ylbde. leri tahıit dmtkleyôs. Dil•• l&lıalaııla d .. lara· fıaııdaa liyin olunu fıra tlarda. bir .ı.ı;.;klik 
olıııamıştır. liu böyle oha>lıl• btrab>r. lıt1l•!I· 
•iıtia uit• .. vbtıılni l•tkll eden, m .. ı.kette 
noı111•l ve ını.U .. er!il !i71ta kavapaak itt1tidi ta· lıalıkuk •t.m...,itUr. ('fiıılıfi, kor .. ı-. rllim•ıı, 
bath .. 11dam11 olan bub11bat fiyatları aldı fe· 
riidll. Hulmba!la bvai>t? veya onn ıalıitı.n 
difor rıd• •addeleri !nblld• ı>•lıalılqtı. 
O kadar ki, bu&iin lmnlarnı bir �+. d&nkil Ju. 
u ,. ... ı;�ı ...... bile cmd• ı.ır•k•11 bul•tnt· 
.,.... 

Daha ı<Q-ade, hubalıaı. tel'IJ•ft ,,. •I silri ,.. 
ela -dd•lui fiyallannda cöıiilon ilti•th arl'fta, öttdonbert 11ıulıtekirln nı•1111 Y�rcli!t•iı 
t.."llrflft twiri yvktnr Yf'ya yok denaeek kadar U· 
dır, ffinkli. fi1aııa. ut •• �... lnıbııhat. ........ 
••• kiylüniin tliııdı l>ul•ndııiıı cibl, dJpr '1• 
tla q h•JTllD •tddelt:rinin <1a k.iylinü.n �lintkı ik ... pahalılqıRıt oldııfn roriililyonh. Eftr, h tındaki fl1"1 ytıbe:mel«ri. ıuknl 
dc11<ftt bir kad dahilincle blıo11 ola;dı. lıwnu ı.., pnnclr, lıolki de .. ıuı�ilıı olae•kıı. ç ... �ii. 

a) Bültinıel bi:e, rnuıl fı:rLllan ile biyle bir 1.ı lnt••t bıılıma:rord1t; 

b) Ba yııldaı� ıok diiıok olııı körlii lı•1•I 
M\"iytsinhı bi.ru kalkm .. sı, ,,ınklerl•i� fe· 
toahlandaraoaia kadar, l'ırtiaaaiıiu halkt11tk u 
1,..1.lçillk pı .. nsibiuı dı ıırrw> dü...,ıkıt. 
•·wı nuıal-'. fiı-.llu lıiıie ,..ltul bir tı..ı.ı. 
dnnuadı, billkia lıaı diiıuliirtiell bir riralle 
al.ıı yüı1icki \"t 19ohduı plirlerı ile k1Rdileriııı 
ı•da tt<lari� edtn •ilJ"'11ı,... JOlıirli, biı· ıstırap 
açu11.uımaa cloiru �iiriik&ı:aaııeje bqladı. 

,.\Wlı.tnv•t '1d.ı fiyaılanmn artnanll'kla kt
l:ca Aulil olan, bujda)· ve hububat li,ta!larmm, 
bu ölçibüı yilblliıinJeki JllaHıtliyeti� yaln1• 
kiiı·lüye yülr.let.ıaelL bitalıı lioil'll <letllJir. 

.!lubııbaım " 25 ıiııi, köylıicleı� o ıbn itin ı1l sarılaa bir fi1atla liü\ümeL nı .. ına ıopı.,.. •• 
ia lr.aru verdijilniJ: •illıltr<lt, phh:lerimiı.!11 
hobııbal i•tiy•�llMW pıu rilnilne Vt h•lli. ... 
ati ıuliltc sır yeUfliriyorduk n ._barlarn•ıı· dı ruc hir •lok ...... ı dejildi. l\a vuıy<t, ....... 
B•il\de dm.l'Urk .. , abıttai••ıı ,. 2G ktia abılMaTla
rumıa giNeshıi t•in itila, ba � 2$ l•i idtJ'İll· 
.., .. bdar, her c..ıı ........ t alıt •niıfiı:i ,._k 
ttwekte l.•ı-oddüt -•dik. Bıı 1-k pirle:-• 
ft11Md.&1ta, jaııı-in.e yt t:ru:ı!anaa. �HunflliİM 
111loi oNkia blmatlı ,. 2S llrlt l»nlrıil1tl<P 
bapadıiuatı blıulı&t --.Iuıııı, ııohi• illli· �,lan itin. eritlltfe �i>•• pl'llllk. O kadar ki, atdıiıaııı halıorler, birıııl Ouida1 .Uiı•!ori•i• 
bi.'« daha ·- oldatu it'•· çaqodaıı •llhll ı..ı.
rilrint tılı� .... bin ôjMl.i. Ordu.u ff kala ;ü.af�riaia iıcia, ll•atrl• 
makta old.,.P•oı a.1oklarna, nı orta.ında. tı'i· 
ıaoje lıatlını..., l>lıi ..,. eın.u.ta. -leı·i 
lıir k.,. dıılıa tetkik tttilı . .Alaeoiı,.ıaı alıoadaıı. 
lıubalıat allf , .. ritiıü ae•ı-t ilan eıı.clııtt 1i11• 
telılib pnlik. Sıotıa ....... tritlll- .. fllıi•· ı.... ......ı:. bulu bir �"' a...ı.k. Bıı {U�.ıi. btl• 
dıı-.ttri Dt11•ııkblm İ\IC riınak!a bıılalıileeeti· 
•ili Ü•İI etb1ı. Belodi)...ı.r. •trdiiimiı bıı vw· ftnin ltaşımlal>Uınoai için, 011Lıt • yor l"I' kredilıır 
"'l\lnlık .,. il'•• ..,.....ı. ıaaqyen tarilılenle 
kedilo.-;. hububu nnni.roeefiaıiai bilclirdik. 
h..ı.ı. _..._ yıidereo lııılatliye, lıuida1 amlıarı 
llJ!lan r•rlol'I haunı elti. Rorhoia ka!......ı., kendi ıelıri i4Jn lıir yıllık bir ll<ık ,...._,.,. � iall k&1JI ID6-t d<iildi q biiyl- IMıo· 
)'<M• lıir !iyal ,..,.,.. ...,.._, .,. b� bir fiyat 
"••lan 1antıan \'IS pıvinm.tcU. Bu 70!da11, l.a: 
lıtobat fiyaıları .. .. .... ıa ......... diftt rı<l• 
••4dc1tn rı,..ıı.rı ;i\l.iq< aıt•nlı:, ""sü•lti Mülıaliph raa.ı.ı... ııliıallt trlf\l. Anlqıldı iri, 
lhllltir, titecariaua iılhisan alımda dliild.ir Bıt1 
itin bir .. pklllidir. 

tltin<i cephoııi de. biılıu Lıa ı.ı... ticaret blıi· ı;,.ıı ol1"ayıın v• k.lrilurarta alök- bulun111A· 
)" ... btı..Ji7<1erin. bıı iti -.-i,.-ıorini, ... Ytli•tl ... '6-İf aı .... ıtd .... Fabt '"" ... ii· fiİftrii etptı..i YArd•r ki� o do. 1ıoı sııJıada ... ı. 
rilen raJ?Otlor "" faal'1el!erın. •er .. re ıııtınttt 
lıiııi lıi)'Ü w mispet bir neıioeyı )'Ül&fbm•· 
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ı :  3 11 - 11 . 19'2 0 : 1  
11ohr, cii..&ii. lmcü• eliııuulo, Aİ(bir nkit ... ı;t ı 
ollnadıtmnz Wr '*bal. ttol• Nft" ... tıar n R ı 
�- yakıa •• biııilk koıfculor zal! ol•u1 b"' 
lunmalıtodır. 1 Aı-kadatlu, 

lluı ........ tı.nı., ıı.ı. .. ...... �..ı.sini ... 
)'ti>ilen nd .. lara ..ıı U.rltrwı� Bizim •ıllolinıiı< ! 
bilti• tıu-ih ..., ..... bi7k ltir -ı.ı taıuaudı. 
llİZİIR ıanıdıtıııuı ...ıe: nhi ualoltir iti, o da. 
bi..., r•putuıııı i,ltrio lyUlltleriala, tblltleriein, -••, oçılı:. ft temiz lıir yirolıle o"o,sa dökül-
-•( t•ndcr. (Alt,.ıar) Oaua için, •usüntii 
fiy.ıl...ıati ınauliywtte, Riilı.i"'el"' hioııcııi hu· hutdul1a1ıu röylukln dQdU:mo ı.tırabın yanı 
Jıouıııoda, �- bir ı.u ail0edi7or .. ..  IOoleri
nü milli &..dal kaideleriınir.e urcruı cYrtaiinisi iraiı ••li10nm- (lira,.. ...ıcnı. 

G..ı. m..ı.ı.ımn.ı.ıc; ııolı&Wıtu> illilıoali hf
•ilt odift lıir iyili!i elılııtu da iııkir edi......_ 
Biti,..... ki Wıdiıl..- muvıılıbt ltdbiılerdir •• 
iN ı..ıuuıı ooilaın ,.. btl olaralı:. u..ı. istimi; artlıımıalda 7cııobıliriı. Bnciııkil MidıaliPIJ J� 
yatlar köyliiınil•il top...p baila...,. .. bii7l ... löylllmiia bu .,., w •ddaa dalıe latla loir 
ra.'mlle elılM fuli)"Wtiııe-devaıa etıııelıto lnılnu.... ar. Biı n r .. tiy• """''°' köylilırc :ıo loiıı 
ıon lohaın wnnelı .. ,...;,ı. iflinlı:. aıtilı. 

Bu.HAD. h&fka ker aıı:oe muntuanı ırtaa Dty. I� zorlratı. lıu _., dalı• ...,uı bir ..ı,.. atarak 
rar:en Rlltre nıuı·an '"* ylhıo �·llnn. •ilbet.I• 
bir ı-raı byoı.deen�·. Jtu wııiiuıtıebtlle Jabrtka ,.e nı,.dealeıiı•il\le 
(a�� i?ÇilstiuıiıiıL ı..ealekt:Ucı yarallıfllllıtıc •r� 
l"rdo l$yölı: hi....ı•ri oldııtwıu da sö�·l•ınolıyiııı. 
Aolflleri \'C rlıemroiy.Cleri pn p:tikı;t Colal•n 
Ttht İ!!CJiJcrinin ihtuaatanmn arllnt.ası, adıhi, 
l(timi durumlarının di••ııltn111ıtti Hi:kU.ttini&i �·ılı yuı� ı_lcfleıdiı-.ıı •�im bir .. nuılar. Js bll•mt itıe 'f hayahu ••tlııhüt �••it ola. 
Cuınhıı.riyet UUkiım1'i ltu. kanunu. ieaplannı 
ıama..ıa,..ıı:. iri• btr ,Un claha dilıblli ve <lan 
PTfttli -alclır. 

.ır..,. ;orıllarmm .. ıan (OOaktar...ı.a b.k� 
dijı ftdakirltiı m. l)'i anh1•tt, aa.urlanmu 
olıa .. ıur. Büyilı:. malo..-ı:ren.,.. kall•nanlc � �-a ... kille i>;i..ıt � jyi <:11l-1ar •Mute 
rılıi foııa �.ııwmıılanla hrdır. l)'llerl miıklfl\llaadınıak rt fenelan -1....ı.....ır. ;.iı claha dilı.
btli "" daha ııa- olacaCu. (Bra" -1eriı. 

l>.•ltl olirle :rapılan tıeıııi., IWllr, �-· &o, cllllıir l ... İatl olnlfı* Yilıt eldııfu alyle
n•t ai&ıtiaalltri berbraf etı.k iti• allkah '* 
lıiletltrin dilıbtlffi lıoı ..... iiztti•ılt ıeplu. ....,. 

Artadlflar ; 
Arıauiti• Jibi, ltilb- rıda li•aıları•ın 

lı.ic bir öl<,'ilyı 11P.•r&n bir ıakilde alıp yiirU
al, abiL n •ıhduL bir iratla &eçiııon ai11onlatca ntand..,, bir lllrnp 11ııır•ımu ile ta,... 

k�l'tlf� �ırakta. Btt 11Utuara İl• klı11l•n Hü. 
k.,,....,.,., Mtuıı dil<lta&in� ... •ıutarip ldit
lt '1f:rarıuda l91•!•ııı.aC• karar ftttrek, · bir tM 
iı;lhul111" •lccleuı , .• ••lc:ni• biiUl.a l&fhala. 
rmr. hıı.(tılıMı •'iren bir tttklka. tdti tnuu. 

ıı;,.;. barı.ıana U..riııde �aı,...p -bor 
ııdon •ıeYrıı, 11.rkcoi !wal <ıdm paluılılık, bil· 
ha.ı. SJ(lı uıad.Jtlrri�I ııUahlıJıı: •«'"SUU oJ. 
•lytlnr. 

Bu r .. vıu koııUflıhırkn, dalla ilk oJını.ı., 
,_u_ - t•!:�ar, 1rtn 6tr('U.rn•in, kuaq, iplik 
, ... Uıre C•IN, f)e,,fg 1111İfınNlltri !ftAMUlitsnm 
.acuılajuu•1', diler )".ti n illttliı Ma!latıllla palıabhlt ile 1ıö1iik� bir lcut leolıil eımelıto oldni•n• ıllıdük .., bndi lwıı4ı•İ.. .......,k . 
8C'&ha l>w1'ıt m---.n munulJıtı••• maıı.: 
ııne •1U1n•S fiyl'lUar.a intibak ett.inMk nu • eeab. 
eder, yoka b.-nlan, tevailırriod.ki t10ibtU1nal p· )'1alaı-ma ft Ctlim fi)·d C.ridartua ratmen 111m 
tıUttulk1a tlt\·am euae:ı: Mi dalla jv;djr' 

' 

Bn ıımalf'. hu m�Pri .. ;.n. iti• bir 
lıaklttt �k•rruk "'rtirlt- "'• Nıı .-antri ..._:\· 
lardaıa kftlr aft.lar lteflllıüta tltvam eeYabmı 
TI"nl;k. Tcv.weki •İiılU...llerin tle. aaıaıtla, tollflruıkla aala<aı';.,na inudık. n.11nn vt tÜırıtal1n elindt bulunu, •lelht1-
.... pi& •ao!del•ri ıııııı.htıitııı celioee IMı· 
tnmla •e1' ttrden e1'...a mikıdf.ft ,.._'in lQ .. •�una ka"a olduk. Fabc. onun itin k•fTttl• 
riuuıf, lıatfaaaai l"'liıt lıit' •hada ;,raf ftıaek .. 
�-. oıılıırı daha K!)'•le, bu pehahltita lnu-Ua
l:truım hn1uudutu saha ttrafuula tal.tt ttJc. tftı. t•lı:,maınm daha taydah elatajl " İeri '* 
liroltt nrtffii kAn .. Lma >Ölll oldık. l·:Uwn. Uiikıimet Npn.....-ııi lunmru••• 
da o1nnteu, hu baMe ıauu t&•it cl»aiın .,k
mtkla olduitıomx claddr, ı.ı ııaınal .., biiyi&lı ......... �k lıir ı-'{UH!ıı· .. louau 'C<lial· 
m.. ihtinıali yok dciildir. Birle ııld'lliıt hılıdinlır-, hu )'İlki JUÜLC!ll&YiJ'fR � ft (ektit'• mtıt �Pı, Wilün tııdlJirleri .Jmalr:la kumt etmemt!e -:ol ..... denıi,ıi ... .,\,)'ili beyanııaD1tBin ditrr hir ,-.ıiııdt dt 
c:Zl"9:ia v• p&r•h adamlar �n bir --'e SleY· 
mi dejilclır. J\ôylii YO �� ba ıullann llldt
cv Ulııtdanıbr, •mele- Te aoaf J'ftJllİfelerini 
ft iperiai )'Ohİ ..... lar& dalla .. ,-.klon İlllİblk 
ettirmişltonlln ıll)lel't'lı:, biyl1et, Devlet ,,...ı,. 
••nm, dar •• •"'' Kt"lirli 1ahara ft imulan 
tr."tih nlilmtal liixa-..!dii)ni anlal•lfbm- 8q 
dola .ı., lıalktaa .ı ... n. -n•nlaıo oı..n, dar 
n Mhiı ı•lirli ailehtrı pebahhlc yRkindta mim
kiin oldtıiıı kadar lı:artanııık lmnıdır, lıuar •• 
k"\lı:t:tlma bit k•ro claba ""rdtk. H..wn, htıtMlı 

·kiınoilta tahirlenlıo oh•nnı bu lı&ll< lobolwoıı� 
ı.ı .ı.ıa <lalıı yarnd•ıı tatlıilı cıııt. GVrdialı: 
ki, Tlrkiyı'de. nuran oa hini hıll.nis tdtn .,. hirlnimlaclt otUı'An in:aanlan11 :ı"ek.6•\l 2 5'° 000 
k;,ldir. 8u•dan, lzmir, lotanbul u Ankuo 'dl. 
Of.Utan ltir milyon intaa. dÜflCtk olutak, 
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b111Wı1crdr b\1 lıuiiıl•)'t •lmıp ıriılt<tk. Jlft ı... ...ı;,.,; lrii)olW.Uıı bommn .. uatmmııı iki•· 
tlkanaelltld tıı�illı •• Amtrllıı yardımnıo .ı.. -•ı. oı...... b11ylk niııbolte izale etıaı.tır • ..,, 
••• tdteefini Dııil edi101111. bir k..; ay �...ı. bari\UI' de (50) blıı - 1&· b) Nakil .,..,,,., ttdarilü i(iu h,. tıraf• kıa bııtJıı1 ..Urtt.ilr. Buriln, luıwbıt .. Iİ� 
blrd,. boş rnrdulc. l'ortelti& llmaalarıncl•ki llııılı ...Uif'leri11ill k-•• lrlôfi oım.tı. lJo. 
A lnıan npurlarııu .. ııa aluııia tqolıbld•ıiiz rabcı· Jıer �ı rırot maıı..,nı11na mlllalt bir ... oıuhltUf a!halar pt!rdiklrtı ooon Pattelr.ls ki1do deiildiı-. 
lHküıartlıUn manfakati ısııı...ı <dilmoditi rıanı;;,...... ı.ı, 1111 " !fi !er, ellınld, lı•r et· 
!.:in .,ıkuı ettl ı..oı;�ffl nımr tedariki 1ıoı.,,.,. fil ının..,..yı Y"ııaıala mttaiı bir Nilılor .•ott· 
""''"""''" de .. m .ıllp gllmllı:tıtlit. lln ıu..1.,. mrmlf!ir. Bıı ybl., ?f bir de him.c .,.,..ı ... 
ınılann ıaill;ptt bir netiet)'O Yaro••iına e1nin •I· ıoetıiJiııı, belodi)'tlnin iilçü•ii< .. _,.. , .. 
mak •üaıkin p,.;i�mii)"V< . .Amtrilıı'<lakl Pouo- l•J>l•ri )'iidlndoıı lıoıidar fiyıtar< ılm" Jllri-

nı• b1111lıra� upurlıruı ••tın 11ı .. 11,. l<vl>- ıııü.ıiır Filvılıi •li•l•kt miktarla pl,aM:rıı 
htıırll d• henüz bil uflıar• airnıoını.tl•. ll'nk.ı mıı.ı.1 .. ı. otmı, .ı .. ı·clıtı:, fiy•tl•rdıı � bir 

billiln bıııılora 01ukabil t'r- ile ıoulııripl&- oalih �·oı·aıobll..ıılik. lo'ıkat biı buna 1'0llM· 

rlıı nıılilınatı oUıa<lı yopılan h•u l'tll- ...,.. <l•k .. .timı.leki hnbnlNıt� dalıa kara clln l;in 
purlaı•ııııa ıararııııızılaıı kiralan"''"' ,.llııııkar• :.aklamajı tmolh eti.it. Faka\ ha llllizor .ı ...... 
l,.i kırt ve müııpct 1ılr neUe•.r• varmıık t.lldı· ıd m'IUl\ odtrkeıı lmıl?, lııt .. hul, Aııkara •e 
dııoı �ınıı�ir. �'ahi lıf•iz kati •• ,.isı>K Zoııınıldolr ir;D lcon<lileriııc lnıidaY \odarilıl h,... 
ııeıleoJe \'Uılm" .ı.tı�llr. w..ı_,r ıoon hadbıe- sıı•ruıda tıııbiı •ttiiinıi• IATih �oklatrnata .,.. wrin bu İfİ'"İze •••ar nrm..ı ihti.,ali toktur. llİl)'ll'\'o 1"•1 lrir fiyat IL1ın""' tehlilteal lreadiai 
Ş.•nt ınııv.tfalc olm'Olk ... neıı ., ... ıektlttkl hilllıllirııı.Sı � .. ladı. Bwın ünl..,.lc i'1a teıJl. 
bu�:•l)' ıtoluana b .. 1....,. falq;ıeofı•. na kir\ılı )'•p.1alt 7.11"1\rttlııi dııfdulı: •• ıı.ı ..ııırı •. 

ııu,ıe ol-lıla tıeraber :rıırd,.lann ;rapılm.aıu- "' Lhmı olan hoid.,.., l<Criı edel>iı..o.!inılı bir 
oını ve vaımrl•nn temin edUmenı .. iıl •iisö•Qnd• flraıln ,.. nkı kayıtlarla ftMIJIİİ ve ı..tna ;,.. 

hulnnıla,...ak ,. ıarfi.r•lı oııa ıüre laııai• ••· irin ha.ıl olduk<:& serlıeııl pl;vllt\dıın al&r.\k lrir 
... ı. ı..r ııaı.ı. ınıı.raıh .. Mııııplı bir harek.ı. f::.""�," :tz.::�t�ı··�.t"1�;...�: lir.•) "' ili ı .... hulıobıt Jıakkıncl• " r.; lıA••· 

Ü�:;:,. �ı;,':,"�kl=
d
�'.5 1cn,... faılıuılylc 

nııı •hl'lı:tn ba :rll:ıden eli .. IM _,.k hubuıı..ııa a.,..ı. lKı .. hirlerd•, ııwıft diıt<>r ııelıirl•rde 
htıo Olduyu, hem bliyillı. ıehirlcl'i, lrem de darlık ı....ı.;1 odilen ve t.eab!t etlUınolı� olan •• yekli· 
mıııııkal•""' do,unluklon .. ,,... loeı• Y•rd.ı nu bir lıı..,,k mlly .. u � olan, dor .. .... l•nıılın 411"1\a" yapoblhuk Jçlıı elimlH kAfi hu- \dı iratlı •llJ>ııdaşio.rı ...ı.i '"""' fi>·alla <-iınuılc. 
bubnt ııo�ini ilmi\ .,ı;yenlak. ÇGnkij r.ta. ua ••rn bı>ida:v "� ı,..ıtdık , .. ııu yglda liııtikler, Tllrki .... hulnıl>ıtını 1 • a nıilyoıı ıoıı J.o<anı et•olc brtımıd.t)'fl. 
"lırok l'iiııl••İYM" "' bi• d• bu lı<Mptın ellmiııe Rililn im ı.-plar, .ı.ı.ı.ı hul .. ı..t __ ,_ lıi� •1-ti!., •ır buçuk aıilyon uın ...,.ıııı.t Mİ· . 1ıi 4- ... _L ı. • tftoiiıniai ftnıil NliyOl'<Juk. Rılhıılıl ttdoltl -. •1•'"' •• r ... çlftt;idm mu ...... ; • �,.,,.,., 

.- ıohsillno dıı.Yan119r. '8u aıreıle lımaplır ııoa .. , p"'ya uy .. .ıı n._nflı..de girdalı lıl, çlfı. nnna .., .. k c1euk pı;yor. ş.,.t harleln lıut· til•ria Hlltlıo•te loon:lındıtı nlrı• GCIO hin dıı,Y ;ranlnı .ı..-.m .. 1�. klö)io"\ mAlml r�nt· tenn - hılll)'<\r. r ... Hı! ·- aruın.ı..ki • .  �- .. �.L. • la ile 
farlı. .. ı ... iıılatialik rıkaıalarımn •llhallAtılı 

"""' b-tını --. ...,,.Ti u 11 n\ı 

l•lıil «lilıaif elm.uıııdu ,..ı e11ıı,.,..ı.. Jla. = .:..ı., �1ııı:"!.ul.':'.":,� �,·: Jı.a .ı,...ı. yino çif\�ilmlm iatıı.ı� edllflı ..,ı... ..ıcı. m""8)la olur, .. ririıı ı.atcıq yudtıaı 
.,.IAnnm ptk tabii olarak çi"1;1yl bmmık ....... .ı..aııı eı- "'Yl' ıw;� lıizlM ı..;.. ""'"' 
tarından ileri tıtli.rordıı. Benba O;ydulıla-- ..;. ıailınlıöa olmu ve :!"'ili, 7•İ ih\13'a�r •• dan. Kfirdlllıleriıadtn eılindiiPlı bmate ıriire. ....,,.tlu ka.....,..ra t.ı .. at O:ıınat, .,. wt bu ho�lıııdı""4 iti tolnnn mallllıl lllhari:rl• ı.dlıiriote . """1n.-klln ula �l'-tk. � 3 Yeya "° 5 •iır. ,. 10 nya .,. lS mtııedil, u.. llali!Utda lıir Jıwıgk ınll)IOll ei•uıııdıi tıiiı'ilsl tarafı da ll•llllm lıallf olıralt tubit .mı. diiömiis . ıı.ı du ve •lıl\ ..ıırıı •�rı 
:::.lf!"',..ı"1ı":a::.k. !l::rı!. ��.��ı::�r.: ..ıa mlunııda bı"'ıı..1,..q,x. (Bra•o .ıeri). 
mahıııalüti 1"'!İI .W.rinde yapdaııı olmamdaa 3. �. Bulgıır: 
ileri ııol•�ir. Ba faril, ıulıotılh ı.-1- Bıılıraaın vo pabolıbim u. alır 7ilılnl la· 
dan dola,'l'l hm -1ıc1uı yulm\• � alır lılr ..,.akl& olu du n 111ıit pliıli ttıanda41ara elamın ,antmıtlır. <ıııt ....,. fi7atlı balpr .. ,meıı bruıaı aldık. 

X671n ıı.,ıuıclıls .ıt1Uı lıhi oıemnııa edi- B\llprlar iwırı..,,... ve ye]ıba 15 - 18 mil-
el lıiT tanıla - w...ııtadir. Jto,.. """ kiı.,... .,...aktıı. Oyla -ıyemz ki, boıı aii-lilda ._...... dlarıa llllıtDdıın 4alon ı...ıu lıir aileyo, lıer 17 lıet lıllo lıooi(a• -. 
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••k imklıwu •ld• od-fiL BP loliblMlt• 
,..,., .. •-i ltayli iletlea�r. Orda da Jmı. 
eli bul"n'Gntt ı ... nt'a l11.arlaatakl9chr. 

4. - PM� : 
Piri"' itin araı .,,; d�ndük. llonılllaıt dalıilind•ld ı•irin�ltr!n " il lal ti:rin <ll�•I• fiyaıt.. J.•bnbft.lta olıluju s:ılıi. aat1n ah,. ..... 

Bu phineia bir k•1uıı erdl1,.. a\iilıll• ltb- tr. 
•"n de pôahbk bırbanlanna, ftllJoJd.P ft. yatla <lıiıl«afı.. l'..._.. ti. l....til..-ine ... .....ın.ız ı•lrın.tn ntiklan, hulı.'11111n rafmn. 
an llC olA11;oftt1kln'. 

11. - Vat m-ı.ai: 
Bıt,,;in "'""'ldı..ııe nıemıl .Yol bulıtanı. ıııırlp 1 eldufu ıı..ı.r �-ı.ıır. n.ı... .ıua, mm>l.ı..ıte 

.ııcınaıi,-.tli bir ..,ılıırıılr .. oı.u lıalundui .. n 
ı..ıtı .. bili,-.ıdL Y ıklıqaıı 11llİ - 1111hııulinün 
.ı. '"'" ..W.-.tilmı.,wııl 11.,nlK'l<lifl ıoiyltnl'.•am. llö�·I• eldai• hıkk-. ..,.li•Yııiı fiy•tlnu bl......_ 
hire fırladı. Bu fırlaJ11)11l glbıaluıM <Lı. lıujda;o Te clipr rııdı mad�rini yiildmıt'k ı.tly ........ 
Bu iılı6- daim .... ,.11. yqdııtı _,.. birer cıda 
91Mt •rtin,·af1 l[ibi .. lhi1* llir "'1•t hariet tt-bttJın· fiıihn ve fmdıim da Pi ti�..U.nm lritı ılt-26lıtc t.tJcip tt....S iN\Metdi RaH111lci1 IJll iki mahııullmilııün rı,..ıı, cliirtlerine ....... n .ı� 
M.Pt4 <lc'flM Niyor. Onan �in, JDf'ftinytit 
J'ryatuun •ıiiı..lai-h twfar•n .. , jt\1nahı. -.Htt 
lı• ifia ıenit mik�-..ta tİfl'atttmi ,,.pa• ıaahdut 
i-nlar. aiıtir ,... "'"liklfli *'"'" ...,.... bu 
f..,•llfı yaı .. .,ı.nıır. Bun, hoı-haldo UN ... kmııfA e<ıl ....... (Bn"' ...tori) Biıı, Ylli lnılı· 
nıınntt ""nm.:k i(to. tu todbideri at.yora a) D.�ı.tin aıuınıde ... rg;.; ola...ıt altnılıla oiılıııiw " 1!,fi !arı, bnnllruı _ .. ..,.,,.. yaf ııJa. f'llı11 rt huııv" i�i• kanwn Jiyi�aıı :llttliıe ,.. rildi. -

hl ?�ı.in�"'fl , .. )IOmıılı y>iı mahroliiııün ,.. !G ini de, tobil etttiirııilı: bir riyala rani. SO 
kuru,. utm alınok luırorını TOTdilı. Ba � •1imiıe, ?..S milron«ilo 111 �lni iinut tdi,-.. 
ru. S..,unı,.. beraber. blr taraftan orthımuıua 
ihliratıaı kar.,.latı. .. , diil<'ı· Uınıftıuı, bu�randan 
etı � 1111111lP •luran l 800 000 ••taııdq.a )'iikt. 
nG harıftctnucı >;111-tı" vc,...eiimi• y.pı 
fi1011, 1111liyel tiyotı o1a .. 1t , .. lııır ailı:yt bor 11 
bir kilocloa lada ııoytlnratı vtyıı U.ryaiı ,...;ı.. 
...ııtl� . 

f. - l!ek•r m...ı.iı 
Wtve...ıu tamaıMll Rllktnıeı tlindc lnıl11111111° lllla � . .. ku iııl, Jlll!lıloktıttt nri ldıınlarl• 

!Nr loa�nne delru k...,llıtadır. Cilııkö; ı) Tilrkly.dı ı.ıi•W. edi111ı ..... mlklan, 
- oentlmle lllO mil�oıı kiloya pçmipir. 11) Bıı ...... körlillllıııtln ebe bo!M tara ı;<ıg\itl iti<ı iııtilılihiıı 100 allyonn � ....,.., aıulııklıaJ.tır. 

el Ba - ,.ı<tr nıabauli!müıOa liO nıilyC111 
kiloyu hoılahi'-tini llcltCi 1llHlll•Mi,-.tlt ka�la�·•ala 

tll lfariet.,. ..,._ tedariki itııkfınlan, sün 
-� Hyın-ktaılır. Bıı lıakikatlan ıı.ıtı: .. 
bildlii İçin, ....ıelrotlt �· •\ıılm tlkİIİ plıi 
... ..ıı; r;,..ın-ıe ..ıı.ı ı.. .. u•k olıınat. lılr 
� ı..na ·-n.. ._tar iJi11 bile ,....,. bultult 
11•lıııl<ia olft>ıv..Utır. l.ıo. �ı l.okilıallıın &llCiniitı<le. tuton iıüt<111t.ıimiıı, '""luıld<•k hir L.I• .. nı llir .ıtnnı-.: ka.ıtır t.,..laına\ ;.;.. .. ...ı . lıirlHi .ı ... kt& ........ .......... , 

•) Buhoaı"1ıın ·-·rııı oı... l eoo 000 YA• ••� hoıcii .. ft fi.ırada ller •1 nır ... ı..,.na eıoo 
ıcı-•ın ...... ılait•ıııalı:ı 

bl a.ı....,s ..,. paıı- •iklant1ı anuraıak 
... -· (İ�iıiııi ... _ ...... ...... iglJı, ..... 
THI loa -· """rclild.rı lıer 100 kilo -· İfil� 
ı .... dil<rino birer kilo per n"*'< isli:.-. 

Ucri aa •ilr- kı'la pbı- lıalı1"f. Bn mlkt1r 
-ı.ım ihtlyaıbıa itte lıiriııi ı..ıc;ı tlıMlıt.edi•- lpıı ı... dljtiiı .. lii ııulıtmını btıııüne kldar �. 

'f. - Kuııı-. ıu...ıaıi: 
llqiiıı, k İf ıa.Jdwıd& aindan ...... kulak· ton otala do1- cliııolel• ""luılır: el teırcllı· 

!�""'" ..ı.,,ı; -tanlı; dcı....,le ar1<7or. Jrnnde 
dirt .......,, ola• ti-ı<t blayltkla -siıı ol•ı-oıtar_ Halli llıi ••ıaihı olon bir ldonı, ""alan 
ç•l1"'nnıık !iiıUlllDU dalıi du:ynıaicaı.,ıı, k••· 
•.liaine tok Hntea •niltn itılilderi · utma.iL 9\1"9 tiyle, ralıat ,..,., s•�ııi:rer. Çok ..... Yerİlc:n 
Uevlel kıı...,.ıan, tiden. ele ... , • ..ı., dört bet 
ınioli daha palWı halka 1&blıyvl'. KA.....,n hiiyüklüfü lıiı· �k niistimalltt·t l"'I a�19r. A,.._ 
ba, bqlıtlarınaı hüııts 1m kanıulıkllıtı lııı pa. ralan•Dovkt• k......Wıaak dalı• i)'i olınu ••! 
Ba .._ria lıerbaıısi lıir .. kilıali ifade IUiii
n• fiipbc )'11ltl1ılr. Ba pıı Ikvlel eli.W. 14li7oıı 
ınü.t9ne!erin pek 90İ'\1 r.n-arla itler bir TUi)'ttı dita .. lir. Ba yold& ••••a. btai lıapan. 
.,... sor ıçıklarla bııı kat'fl)'a bınıkaeafc ka· daı- il<ı.iııodi auhem .. ;, olt.11 D..ıe�liii de hırpaloyaeotı için çok lftllkelidir. lllUI& ni· 
ıaeo\, Dl& Dıvltı if!...U.de, bir liyaı ial.ibakını gilıa..U., dalıa mahurlu olduftın lwtiiı. 
Onu içi-. ıail•Mal•iwıW, udect zarar!& ifo 
ltr bir h&ldtn çıkırıaııiı, 90lr ıu�duı ve mileTI· 
ıı, lıir klrl• iktif& etnııti. dalla doina bir yol u:nronıı. Onan iti• 1tlimeti dalıa rirü• t•k· 
ıbn .. ı.v.ı yoll&rm.ın 11lalımdA ııöri»•r.>•. Ni· 
ltlda, kadan ooııra lru•tonaot• ,aı.,.ıııı.11 1 600 000 nlaııdaın� poruıı •trihefk ..ılı l•r 
harilf!ıiııde, taı-afııamd&n. tabiı •c:hleetk k•IUf · ibt.iyaemı noml fiY11tr.rla, lıtadilerine •ilarıı ı n lttatnlll 1'tldu l•i•• çal.......CıL Geri 
kolanlar İ(in, ..ı.ı.a.cmin bir . .voldan aı11mada dt
uın ..ıteetiı. 
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s. - :ıra..ar ._ı..ı : 
� s;;-. � ... t&rafla bir küaür 0>kmı..ı hiS

oolunyor. (ltçn """ ı.,... t50 bin \oııltık bir .tolıl• ıirmittik. Bu ,-ı.ı .t<Jı.uın• 50 IM.ıı ıou r.ıı. d<iildi ııwı<1aıı hafb, tl....,dl!.,. u&ljyau
,.,. artııı ... ralırikıılan• - aibıdiis plıfıaalıı. 
11 \'t lı6ıııit iotib..t edm iloU.rin irim .ı..ha yıpr&lt� kômÜL't olaa ib.�� h111' &ü••artt1r

n..ı.taı1ır. ıs.ınlar � _,. _.., r&llf TOt> le�)i7Üİ;· "="=,.;.::.: �� 
wıeı bir hTe p. .. m�i. Bu lıtU.1! .,-nı halın ••
luıddii• eı.-...ı lç"1 daha ltdbirli7i<; 

b) � w.lilılııo k&>ıllr -.klar� ili< kat til· 

ııo!Jcıı , ... bir düavil utıı ile linJ&M •• fi..... ııı- lıoilan<70C'. Ha iş, k!ııttnllWIİ içinde l>itıult .ı .. aı.11r. 
e) Bll __,. ı....ıar, lufın k8uoür ılıu.P li· 

elan UJ.l\lrlar1 dalaalı hlvaluda bl.rlUfa.k ytt
leri olınadof• <ın. ı.ı•nıo.i ,..,,.. bPıllw-� .J.
l•ni>ul'a ılüııt,...ı.r re lrilyle<ıı çok kıputli, 
llOk _,. t.t.yıı.diyecl&rdı. Ba •- Jlreiill li
Mtaımu �WM.ea tcuıjıltLtik. UOyloeD f&ttm�,.._ 
tıılalu kilıdr n.'"1Cl&nNı, b....,...U bôr Unıu 

""'"1 ep«llk •• vakit bybın•n ;;,,w ptın:<P 
caı"ult. nımın huni- ,..._, l<liıah "'1hra
llt ı...w-aı .. ııı- ki. ... uı..ir-ti llllaıp.1-
nıaktııd.r, Kllmilr ııarfi)'atınm"taııılidi �iıt ted
birlac huırı.dılt 

Kaarıllr jpıod•, ... uılihiUl l>it uı....ı. ele, fı,.ı. 
..-ooi<lir. Zunculdak ıudeııloti, lıir � ... 
1'ldir nnrl• qltf'l'l bir mil- lıllmi alaıt 
tlr. J[li�lltten batiıJIUI 1"' zarar, bu sae ta
h&mmül odlloıoa hlr yekftıuı •armlfU•· Mıı..re..,ı lıund..., kuı·tarlUlı içiu. fi7aUara ,.., 1•P· 
..ak :ıanı"""1l d.,..:ronıı- &IJ'ınu köoıll•. ı>tv
le\ .. ıı-ıerint. t<ınn a lir&)'&, kımıol ıd
.. ...ı .... ,,. 9 lttsıır li,..ya 'l'Orih,..... l� ro.11-
_,, ur&rdrA lmı1am\ü. ht•• dl afak lıir 
... rınan ıtıain -• için, bu fiaılon :ll li
raya 01kumak iot.bıımektt o\dupua kani @l* 
dıılr.. Dalı& ,;yada "'"""it •• ••aalt igiıt kul
lamlaı\ kok l<OOtiirl•iniıı twl&nııda. bıı ...,. içla bir detifiklik y&pauyatıığıL IJ• JUldan 
;rukanda tekrari•dttm l 000 000 ••tand&'fll, 
lt-r todarik etıııol•ri 7ulnnu .. a,.·.ea oldııiu 
lınılar ao;ık Ultaeal"-

'"luıdOflar, 
lliUcudt' edrrıııen.i.t daha l'CDİ:f ve uuııınt.i IH· 

hi}t'li lıAiıt olu TV\ık YtrJİOİ ... slmeden IY

Vtl, but•ıya. kadn tah.a çalıft.ıjıaı. brar 'ft 1:a.ü
ıalôalanı•ur.m 111.bunı• bir k"'l .u.ı.ı. ile �ul.ba (.'tftfffina llaftıtaru •iireıı &rqtınu. Vt mii· 

xakortleriMtd•, 0,.. büyük miaa, Hilküuıoı.iuı... 
rrlıbnlik rtı1114tlr' ,\d>le\, ttnniyot, talbik k•· bm,.u. · 

a) .\daı.t aradık- Oııun için blilln dikkat 
ve ibUnuwıuııaa1 bu babnums en. • JiildlnÜ tt· 
·- • .5 . :l mu,... utanılq etraCıada ıopl&ddı:: 

h) llırınl)'<l al'tdılı. l.sudllt iti, b• yapa .. fı
aa.a i)'ilikler, •iialia&l 4dit..i.a ft tıpkı ma•1 
... uı. ılbi vtr�. N'1&1l bir adan. iki "'&af ılamı70r n n.ud btr ••ur •Ufltı. kdl.ıu)'�, 
yapoeatıuıı> lyilikltr de, bl>y� koli TO 0n>İn bw 
)...ı.ı.u 7'P"lınn. NltW., dalı• tlmdiden ı.u 
imlk&.,otle tall,.atlar �nır!Ana,. bulıı\l\\.'°'·· 

•) Tatbik bbili}'>ıl andık. iSiimi.ide 
uft1t1yt1t hü; biP ttYi vadetwıedit. Sad� tli· 
u.b:d• lnılun.:m 1'e7a lınhıa.aeafm• nahı allPf&ıı 
",.ı.,.; •Ml<ttik. .\}'1lld .. bı, kunıa.ı, butcla1. bul
gur, piri�. Y.I, ljOlrer, lıtp .tlnıizde •tVl'Uı alon 
n1•1Jantır. 

<Ja\\n if;in. Lu,..b.rt.ria,.mmna yirü�hM Y• h•lunttr bir aa>ı� ,rtt•t•caj'w.a entioi.ı. Vn· kıa, olinıi'«lt olmayaıı •ı� IJlı· fOl', •ııclelııoodik. l'r.ltıl yapaeaf<ınrx lrillklerin, bana ıoıuıhbl• bl .. afını iflclt etıaiyonıa. Dililıis, eliı•iıte lıttklrılar 14Üt.�. "Wreeıeiinı iı 11111.Uanu miktarrnt •• ""'iıtl ıl'ltmıuk, �·'-k ,.. lnıcü• �la tatbik ..UılllJ loflıil l'doıı. bir Jıııçuk, iki .,;ı
JOOlıık ••t.aııdq ıı.iktamu eotıllın•k .... ım.ı .. 
yiL Emriı· ki, ,...ı lınklııt.,.. >""' iyilikloı .. Jol -•. 

lla W.rl• harioiııde uı .. ,...letd. de flJalı.,, bqı bot l»rakmı:rat:4ğıL Aı �k faydwıı.ı u.in olduiıumu: hel'han&l bb• lcarrıtJ almakta. .. ı . .. ....ı.ıat _i7oeotil. 

'· - V&rlılt Yerp! ' 
.\rk&dqlar, Al•l4ıaulll .. ,.. !iJ'lll""""'ıı bqüııH· dellct •"'Jıı><la tılnki ialibııal ••l>tmın, ithali! ııo.lı-

• .. mııı, Yanl1t tedbirlerin hlllwoa do)ıaÜ bil • ,.;,..,. ur114 vo lhllklıın fO•İf hilwlffi vudır . l'•lr.ı biilil• lıunlartu leaiti ndar d\iff loir nkıa n,,ı,,. •ı o d• �rildıki 'l'üı>k panw . ""' m.ilemadiyen •l'bnaa •• 100 ,,,n,_. çok · rakl.atııut .ı ..... ..ı... 1''Abtt ... ufak dertlere lif.o: •ranııt:en lııı bii)'lik fOl'Ql ;hmal etınek blıtalıı dofru oıma...ı.. Onun i�i• dlfer ı.ı..ı. h.,.abw bUil11 dikkat •t üıı;._,.,,., hu rara üııtiiudr topl•nıai> Ye W,. ll.lç bııı...yı en � ııol•n bir vulfe aa,..ıılt. Bu ı, �in ltk yol l•dniilo o;ılıan ııu•nın bir İı&aunı ••'1ıl olarak 
R'ri �lllekltn ibarettir Ye bu «<ti lht lıqiıea bari> pllarıt1d• <olı: l'tn hıan"'ıt olıml•hl.., 
;'flpı\nıalıdır, ''' .7llhııı bir ıl.tıyıı maıı., .. olar.ık olmınalıdır_-'lıu miilllıuıılan biııa•n lııı İf 
"-ln bir kıaun li.7ihuı huırlbaalı; aanıntil\i dll,1d·d�. l!aın ktkikı.rcl� llOlU:"a laurrlenau 
bu konun lılyihuı f>athca il� ıaatralıtan para 
t"pb)�Jı:tır. Hu nuw·ah2cr ı0hfm1KİJtt Slhliyt. toıılo...U.-: Tlioeatla>. .,,,lik •• obr ulı!p. ı.ı;, bli:riik çitt�il•nlir. Hatb yıllnnntla. e.u (uk iw'arı liicearla.. ka.� t11ııfıtı i'1u bu .. t1ık v....mıun .., ı.e,ıııı: )'6-
kllnii lıiıtııbi "''l&r llfll'MÜ:ttr. ıı..- anlı-, ırmıllara \'f ziimrdtrt &J'tlloıııı lıulnan 
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\"r \'f"rdUclni ,.f'rsi " �pltklaı:t İt malU. Gu l .,. ��l•t1111 \"\" hu nr�ullata lsn.l"Jfl dit,üııdüiü· 
bu ı11111( r.ı�p!an h.:ık� ıraunchfdırı pa· 1 ..Uı t .. j!fi""1 t.irer hi.ı· .. r '"' 1Jir kül halinde a ... 
ı-alaruı ıı:..,.ııis.1 .. wa tôdir .Jtku bir Su1111ınr i Zt'ft! ... \"•nl11n"9"ttta ,.. ttı•!if1cırinizt. t'C'Mnet 
T"'!"i • .:anıı:ı �tHIM"k�� tıf't"fıdclit '19)":.tnrenu:. ı n kun.d b•n:ı.·llk ol•n ı.,lbiriı.•rıtttiıın IKı MÜ• ı.\1k..,&.,r'• . Eot ,-iı h,.clan •Pit bir 11a;m.. 1 cwlırlnlttı muıl.LU phı� tt�aC:ına k•tl)'t'O m•· �r�tf't 1"tdil d•A"'"it �da&nr.ır.ıı si:-c fatir- ı n:,...nız. ( ,\lktf!m.r.�. • 
!f·n Yr 7.a,-ıfları hı& �ta•ktl �-�-· •••� h1\. ı;nnkli nıınıhuxtıı l1t�i11ki.ı r,:ıııt"ulclah y:lnıc li�!a;\"Ut.. B_a .�·eol'Jtl .. lll�h,.lc y:aptcnnsz �·Ü�·Uk bir 11t-.fi'ft tY1-lları ,ftii!Jir, arnt Q.rııartda 
t!":ttk1�tr hiir•k ıueearlantt ve bau •Unut-le- U!r-ü�il4 di11'f"WU>lftı-ı )'\R•n t.i\�·iik Mı· ttusUn ti. IM.•h• 
nn nr:;.ı.,, ht"'ak yolan11 ... ı bulrıo1t ol- Jioi•lir. \ .\lkrı!-rı. 
du!:.hrt!t1 #Üft'r'fk ha'.\"rft �Uilı: ,.. istikı..lde bu wi!oi '"•11.ıi kl�kt;llıkianna moyd&n \'trmt111ek , 

nıwı - �" mibı1akU �rup ı· .. ts ,·l"kUi AJi iı;:ht ttdhim.-:· Rı"a� ln,;l'ttııı:ı. Otrı\•o ttlffori, . d.,:ıı" •t•1·h.ia11 'mdı" 
Bu «·•·ııl lı;ip il<l"'i ntalıııluı•ıa h.,.l.,, h•· ALI llAll.t TAkllAll (lst.a.•l>"!>. - Muhto-

&tt.utnlar. :tJ'ilr11U11l.Lnltr. Bulllarıa ahipltti ı... l\'lıı •rk<Ml&tlar;  �)·nı llq\"Pkıh•ıua bc-)·ınlıı· 

\"rr�i !� •iiktlleoC kılmm�n. \'a1a.rı aklılı.:ı.rı raaın J.'.lriı \·uru Jlıi.ditc"lC'rin •mi•t tUHli " 
11tt�lik kira )·d:6un :? GOO Hr11.11 lcıtu-Uı l"htıı•-.• -��:üit:k·1i Yl:'�m� !tin yeni lNbir1e\' aJııık aı· 

htnal:ır i .. iıı Wr .wktf.lrfh't't \·oktur. Fı?aa",. ldıtıUI mf'\'C!ldıyıtidır. 

1ıo. ruikt•,:. �YorM lnuılar ·ım.�·a1ıls.re:ı tl."'ın . l!tt ailmiyt'11t )-..nilı1u�H ıiic;Jiik ycakıtır 

..,u!.·u r .. ravı iideıncit' mecbıırJ.ur·lar. �;caJ'"riıue hu Jtinuı.: eiimltsl)'le baflnddıtlan 
1\ii:ı·-l· 

•••lr•lı hilyük tifltilerdir biı'�lı. """'" ııılllımkıt .. it lıil)'iilt ıL;kıı ile <link•lijioıiı 
.;n-:\cl,·ıı lııa..'tlt � Hn.,.ı lıt.içWt ifiue h.i.l lt"tİr• f. .. ;.·aulaı·ıoıla bahhı btl)'\l�lkl.trt iki "" tedhir 

mo-d.1: ""'"'-hHı.ttk 4itLcid!ir. Bunlar •ük:clltltir hak:Cutda, Orupvıunm111 _..,...ıtl'iıti .,.·ıtd.,-in:. 

\"• � 11ıi.iMJ1 .. fi,-t't hJı: bir nTNn Mr tift(in.ia l�uJrih�kli •ur.et ıuı·lukb.rmJ.tn o.n c;:oh: nlı· 
\-atb:iınuı yl•1e '"1\Pl ttrav\U: etm.iyeetktir. tıp ı,-kuklrrm! Jııkh .nlm·�k irınlt buynrdult· \'cı'lrinhı p.lolfara g«e mik.lat-mı alllf&Z' kt. 1.ıtrı, dn .... •hl\ aelh·!ı va\&JtJ_,laı'll ııihnlni• 
t'.lik kNic>·•ılar ..ıail tdt«kti.r. Bu U.�otı.· �.•tı .)-.�nlmu )'a)Muak it;:ia sarfl'Uikt.:r� ca:nvıi 
tara ''ili \'t!' b\·makl.r.ı!ır tiv_.t tdftıtk cldkı·· 1!1:4nuıL: kar,ıııh1"111ı. P;ıbl yalnı.1. bu. yar· 
d.ır \'eya 11ıal,.;ıJdiirtc:ri ııkı italiy.,.-i ıemti! fd... d�m!a rn1Wl..·ııi11 h•llrdit�billftC'ii kau•atinclt df.. 
rtklor, dijrı· Jörı l\2a halk tal'O!:nd•n inli- tıll•. 
b::ı11 rditmi• ol.ıın belıl'di)'f ıieo&ret odası ,......, D· •;ıa '="'.k ı'lttn':I., �lctn)eı·I 1ına:ıuni)"1f lf9:h!t 

n:.at na\a:ı.J iu1Pr1 tnf11�ıncbn lll'4':İlerttkti;.. Rv eLIM•k MW..kibt o!l&ll dahi, •laiıtılae.ık nıaddt'-r 

.c. .. oi,vml•nıa vınliii 'kararlar kati 't'C aihudir. e!ltriıtt ı�incC',. kaJ:ıır. ,.e ct.aCıtaühilfftktıo11 
. bu ttr;inia ı.biti Ye tAJı.Uli icin M .. n C'C· baıJcı lı�>:•lt 

_
l�1iy11çlırl if:in. �t�l-.rini 

.
PiY• 

nq olırı1k l.tnJul1nımqb.r. Çlıdrii Mı ifi, JM\I'& q11m n�� le.urı Jıttada hlh•ııı m1.kan c.rmfi. 
kll\·�Tth•le 111ii•li .. Here 7ol açıhna11ndaıı Yt hıer y.n.:t. H�tt taı-ıftfth :Ufl't'uctu. iM.iyact kınp-

':.-1İ' tririraU.oan IMruırut:k �·oluım tut--.Y• hAyırb lat�•Yk�• fitin lfttırap dfıilnan h•J'Ali twtadM· 

lıuMuk. 4 >rutn i'{iJı z.aır-anı dar l\Ut•k. Bn wbcp. ı .. 1"1-:-. ,.rns çok olanlar ıau lıttdaıt İııt"'f Nil-
i.-rk \-..rıilfl'in ı-hil .... ilanı İ!İ• ıs el• kuy- 1-.-: "' p;ıranuı .ıa �,.lett akıp ciıtttflli. talt!i 

dnk. Blınu taka..dnı ıs ct11 i(iadf tahlili t&rt !ttYiı nU!nMfL Yiikwk fi,.arlann biit'l"re lhiri 

lıoo·Jıol:. Uıı midokti ı.kihf<lon ı.;,;,...; kalı.da clr ba4lca. ". 1 r.�·lt. ikiari haflada ôıe � 2 fuı.;vı. Hayali ınMlcı.lff itin wihliıki iolihal ilo 
ttıftııııi'i �1:rt t411�ıı:llc. • 

!lyarlcınaddtta , .. laıunuıtta hirlikt1t fi7aı •• ,... i'rr.-11 \".....,...kor �ia lııir tnat1en Tai11m �"IM.iai 1•tJ1110cl•ktn: rinitt ''"'•tni hallfdik • .-.ınl ı. .. uaan• haftlteı. ıoc;inn.ıdo .,.,..... .ı;.. "'''"°"lir. 
ıltr ll\raf!aa ntlbJ,.nm amıtft- tetkilitıu eıitl· Omıt••111un -Wr ftnnlt• if1tt!« tltfii ini Jca • 

.ı. ..... ·�i hem lfti ı.dorilrifti ı..... de """ 1oJmi. '1Mli •�ıliwın..,'1!ir. 

ll•i �0!01•Ja,tmn Miiqridolor addettik. (.Allıq. r .. hK ht:7onJakl•t1 (\'orltk Vtrl!'isİ) M ao· 
:.td. linrc:, �7111 tlülıı:üıtıiu bn kaımı. tPldh"ini, ttt:r:li, 

RH bntuı ilf' takip cltitirıiz f...tff ..-d.ı. Uuiadi, İçtieui J•lttmbnl•n 1crirule lrol1tY•· 

Mi Pltnlan •mlUQll; " lllftftltkd iltli11c;lan· JT.L. -'�nı hrf�• urank v-t fa,·dası Utranh .ıa. 

num �-�·ilk laa11ır!r1Makt9J', Bu böyle tlb.;lda bt· tal 1•1lc:a 1&.)ihll"t'I hclı:l� 1•lM"r im kanunun ta&.biksnclan, Türk pıar.vının f\Aıtt:ııum tadrilu ic;hı ,uttlİ• .al�hiyeı iıısllyt· 

lll,\'tntt:nP"fil:İ, JDUhıekitier n1trinde toplaMn N:k lathikt WIMl\11\ytofİtıi altnakt"n ttkinrııeJn(''· 
h•'� hı.ajnıııun ı:l;.una�. veıyUtri önıem.t �n lcr'İHI ıı..n1rn takcU� J.i.'t'1k ,;t1rU.1: iyi tat\wıka 
hiı::arnnJ •�ı .. tıkanlıe.k ıa:llann fiyatıannda ftlUY1tfrıılı: olatAkla11nn iti1Ral .Jrthr \'O •ii� lıa-Mr Uitlat blURllt pLtınNi cibi tJ:li (ayUJarıa ta• !JRrıln dilt"ti:ıt. (Alklf)nr). 
1-ft! cıınui ılı i..Un harlriııdt lddoclil.,..., Urlıt brCI (llalli11.) - lt!t111li•. ..,.,,n 

1 1 2 

ı\rkaa!qJ:ari IH.t •i,\·aai hayı\. t•roııııMı '!.dsi:.imım lcl"t11n· 
l<;iacJ. bnl•ııclııi .. ı•• lkliMcll bahraaın lıoılı- ıla lıcııdimin-, fü••rinıl• dnrıı!ahiln-tlc bir çok 
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1 : S  ll . ll . 19t2 o :  ll 
..-.pıl•• ı.ıcı;ıı...... w. QOia "" "''u.ı"' •·'·· ı ;....ı. .., lııılı.indo uır....ııte lıli. ıı.a• ;ı:ap. 
-klı milletiıı iıJtodlfioi dütündü " .. d!lini 
yapm,. oı.ı.. fAl""'8r). 1 JUUYS V. J'OAD AOULI (l!Uıl) -Aıiı•ılııtbır; llafvelıllin ..,...,tındı .....,,,ı .•. 
lıis <tıaİf olduiU ıektalar<lan � alt b.an 
IArihalan .... ... nıı.. ı. !. 3 DU-talınııdı 1 
ı..iınn-ııııı.ıır. Danlıır4an �ı,;.ı ....ııı. -· 
,,ı.; .. ait lının I� olijorl ft maıa11rlora 
ı.al'MIZ ol•ralt aiyt ... .yuı ••�llMlli Ulclında. 
lıl kanan llyiıı-.lır. �iilU •1'� , .. 
tliPr nelılıli �ailen lilir tdtt1 f•t.ribla.rdan. 
mti�,." ahnaHk 11t••mf'k- YftSisiaju 

�:ı::r:·:� .==.!!Ü ıcan:..ı:t .. ;:::� 
nı!rnda ıaı.ıı.n ını..,ı,.,. olılaCıı �· bıa ._ı•· 
ta ınun "'anazana ltcalunm.P lüuı• IÜnf\ilYO· 
rmn. ltinMUJr�·h isti!°Mm•. hu lwntn liyi. 
b•lAnnan MYllr olu•walı f'MÜarnlrnlm. lf"t'
lliı• lıa:rttNHlr•ıa miktarda ark.W.. ll'fri'c.i)·� 
lla..,lıluıt ..,. ...Wııwn t""il ıluıoralı hıt Mn. 
\-ıtkbf f'lltilmrndt 111izakc-ıw:iyt. ıaüaı.tel. "• 
k�n1111ı•ın• müuade ... Y'•muanlldır. (lfunttlc -ı...;;. .... - �ft1ıdim. pieı• ....... ırumda ı. 
::. S oomarab baua liyihalanınn ru&nll"'l'Y.
ıdın1nlı Adliyt. Meli:rt, Bil(" , .. llıtiPt -'I· 
mlRlrrinl:lft mitcıpMı:il 1f11Yaklt•t bh tM'ÜllM"ll• ,.,. •iiltateltn miıakf'l'llilli t.fklir tdir...t-... fo:n"f'li r. ::. :ı ttt1maraıh ll!"ih•laın• "11M_, ... 

U : l lf C t 

alın1Nwaı kahtll ..ı..oı.... EtınlyH1l•r .• Kı""I 
t'tiilaıiftir. 

Adlı,-., .N.l�• .. llılisal .. Bit<• tMilıaenlt· 
rinıloa ıuiiı ollıep bir ı.tu•o•ıı.ı ollril- ıe.ııi
liyle ı.. li7ibl•rnı nw.ı-luı aiizalı4nol hll
lnııddi ı.llifi ,-;.ı.ı..• re7ini• ar-ıi-. 
Kabul lauiuranlır... l\aPl ehllİyl"lller .. Kahul 
..ın .. ı,ıı.. 

RRl'il_, fuliyttiM lıoflıy-'ıbr. 111.u.lS l'llKBL (Tobd) - Xııcar ki.a olı
nanıkhr! 

11B111 - lloı ••ıtlıo .. ı.rdon ı....r kiti alıaank 
INr lhwak•a• eJl\İİ.men t,.kil ediltcektir. llAŞVE:ıttı. fOIJUt lilACOOLV (ı..tr) 
- ft..nd•11iıd•n ••"' .c;ı alarak. bw •lrdde 
kom1.,.n arbdqtan,. Ml•rind• iki l.iiJ'i)E ml
na Prdltl'I. Oanı.rda" hiriai : tu•ip .,....._ 
na plon ııidtrdir. 1111, kalbbaiaWıl llaneli 
ortbnnlflır. Bıı t-1pler. lıelıilt•lla lıdi dü& 
iyi JOl!ara -�..ı-ti iı;ia mdilerine ••• 
kir ederlonı ilin <ta1ck ioliyonıa ki, ilıiael 
flliİınP1nın d•lht •ttitk ffr.ler - ki ikaa ...ıedha· 
dodir • k ikudaa. kondiı.riııl ••doıli7en111, 
ııyuık dıınııııla tol.....,.., iııtifııdt ııdeooiiL 
Yolnız hi• lıtUıı4o llnliy-tb, •flftltklti d• iolifııde ottiroeoi!L !Bra� ..ıerl vt •l""1ar). 

uta - Hlıelim.., ça .... •lann• vakit �ırak· 
-• .., uat .., lıttte toplonılıuk iaert .. ı..,.; kıtp'll)'M'll•. . 

Kapan .. a saati : Jl,4S 

O E L S E  
Açılıu. .. 11 : 15,05 

uıı - �� 11111aaı1a1 
ıı:.A.T!PLU: ıı:...ı hnn (!aparıa), Jl&ıadl lelplı (llaıq). 

&.iti - Cel11 a�ılsa)ftır. 

'· - 11.lTAllBT DİVAllDml" BIY!IT! VJIV!ltft'R IU&VUTI 
ı. - Emırv• ••hn •• Dclıilir• ııMili o,. j Anlıora 'ela nl• etıiii Dıılıili,.. .. tm;ı;..ı.. elı

.ıb • ..ı l'ari ""'"'i• rc(ol daiı .ı.ı.;ı..ı. ti.;, ... � .  Xl . 19f2 tarilıli -. 522302 • '4/27ffJ 11· 
R•ft't'lttllrt tı.ı.l'•rui ,\'Ilı lt'll::f'l"ffko hlMirilmiftir. T��l'IM. 
lir.� -;,,:;::�":;r:�:::·u.ı:� �=·.,;��:� ş. S...oofl• 4ılcuyonıı. . utı - .\rkeclaıp'"1D• kiflnatn& bU.,.ttn 

B�,iil ıtillot lılerlisi Ylilııoelı Koiıl;fiııo iki olalıib oyolıta du.-.loı-111 taklit �nını. 
5 .  xı . 1942 (iki dalıiluı ayıkla ııitrnt edildi) . 

!lal>•k IJııhm,. ..tıili llnunıııı ııırlııı• l>r. i �- - ır.ı..ı,.. ....... Dr. Hiı.oi o,ıııç•,. ,... 
�hmnl l'ikri 1\attr'bı lG. Vlll . l!N2 tı.U.i"'lf : /.ı •l•iı .ı.ı.,.. •• üir ..,...t.llcf t..ııcrui 
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ı : .  11 . 11 . IMI  C : 2  8� lliJlrt lMW T- a.;.uıı., 
11 . X . 1"2 

.llalel) .. •"'- I>.. Hlbol o,-tlt"• S . X .  
iM! siM lolUllıal"da mıl otlltl Ualıftl:w ..-. 
kiUIJindrıı lıildlnlno!tür. -rl• a-ıoriıo. Botnkll ıı. ıı ...... ıa 

' ... lrttt6 r,•,r9i• """ '''•it .u.,. .. ..,. 1 1.·;p-.fi l"••lt•r ,,,,.,,.,. 1 
1 Hfi)ill< llm ... ll.,.titıl \"il- lleillliı• 

J7. \"Ill . IN2 
1 l.tihlıl ..ı.. t;,..,,.., _.., ... ur. Alı- Pıt. 
ı r1 ,._.,. • ..., oeıloıı ıı.ıım� ..u;Jliilnt latnkii lbo l•t- \°qllll• Kilt•ll.ft -- ..__ l'.ıı.r'ln JUda-lkrkwıı aılaıdoftmgıa Wtı- •ir· i ..,.. .. ıihlıtWıl .,_...,.._,. ........... _,,, iki .ı.ı.ııı. •.rö•• tlıını'-• ıoııur..ı;,-. 

· Ro....;.ı.v ....... . ,_t lnüoıi 
(iki dıılıih ........ ... ..tildi). 

8. - 111.1,.., ........ Danl.t s.t.,.,.·.,. rofal ol•it .ıü#•N dair ....... W/tl IOlk ..... 
B!lrik llilll't :ıı...ı;,; \'i\lıork R<iollliıı' 

l!S .X . l!Nı 
•lilnı...,.. .-.. , Uıı..t ııu...,. ···� ıı . X .  

1!14ı fli•i kolp .......... ... _ •• ...,... ·� llolrili)oo wklUiiadn ılı .... ıı. X. itil? ıorihli 
.. ;wm . 2MM .. ,.. .. ...ı.....ı. hılılirilılİflİr. 
,._ .... ........... llar•lril lJ. !latlcoflw 

am - x..ıımo .... ........... •ıır-... ıı.; ilıltlb .,.. ..... , .. .......... """ -
ıııu dllcib çatta oülıll ..W�ll). 
4. - /Jdillp ıt<tili .... ..,,,, .,, ... ......... .,,...,_. 1'r. Nri ,._,.,.. � Kita,. ••'-

f.\lk,.ı.r, ,\IJak ••nriık ""°' ...ı.nı. 
5. - t.·• ... t,f.tl�r Ra• .. •••• # ... ; •lllltü-• 

m fıtn. iHr-• �.;.. ... ........ ,.,_ pri Nril•uıi ••tb-"' Jt.ııd:Mel t••rni 

Bil!of. Uill..t Alı..tbıi \'(- ll•lııliin.. 
20 .  VW . 1"2 :ı:ııı ..,..ıı c-;,.ııer ............. . ııli --......... iki .. iiıılakil lılıra il1noi lıakkı..ı. ehp 

3 .  JI . 1Slt ıari•li ..,. Cf'15S M1'h t� .. .,. i&a 
_...1 ... olaa bnMH L\7i--UIDH1 �nW. t9'Jdk Nil••lı: iul'lr � at.maa•t MHrif \'fftHiti .... W•nit11 .. •lı:lrdir. 

aı .. ı.ar li7ilıııoıo iadoııiıw .......... ... ,.. ..... 
...... n... ..a.m. 

,,ıı/i ;;,;::,.�a:. :.=.=-...: .::r.::a:tt: ı ;ı:. ·=6=�=...'7::-= .. � 
Hrlll'fllar,.ıı ı.ıtı•ı tlt'iitııtoi _..... (l/!UJ ..,. ilıi ,......,. dıı v...a- � ..... eıli� ı.ı-1 IJ. ""' lrahooltr lıannollı....,.. ... uı.ıı lılr , ... ı .. 

lllHhll• CJkurMhı). 1.1%1 lttıla •iıal ......... 
J. - lliiıi! Jlillrl Jl«Ni IH.t ı�ı .- " 

_., •""'1 tt.Nı Wto..ı. licdM Hc•p/tu
lrWlrı '"'"*••I ••""'"" (5/11 I ltJ. 

ıı.ıaıl•lo alıuııdıı). 

Qts - iı .. ıo.ı. ltllla ..... , aclilaiftlr. 
J. - lliiııMlı 111/lot JlerlôA /Hl ''' .U.. " 

_. .,,.,. ,.,.., HHtıul• Jl""'hplJı ,_... (l/U) (3). 
LOTrl GösD �) - Ma�I- llrlr.aflııtlar, aı .. ı;. H-pl•M (9'1ıiln - ... .. ıpıidııııınılo ı..aıı..ıa -... ı .-.....ııı; ,.... 

ile. 1iM ruuUWMdc 11aıh .a.a ••akıp ra,...... 
lll 1 -'' -- .. ,ı .. --"· ıı ı •• ·- .. ,, ... ......... ,. ıaı J .. .,,, ""'-" ,.,,,. -""""""· 

••m:a JW de ohu h.-pur. Biri-i 11•11 .,.nta f' 
kodnr kah,... d�vor, n biti ı.ı kodıır ltlllJW eli,. 
rutıı P.tttifor. F.ılıal lıertlri ...,.. . .ı., ı..ıılıa ..._rl•naa 11ycı•ndur direr. !SİUc'nllqh ••n-�;_:'l=�=:.:·ı::= t 
lln-ı it- \ollU�. 

l.Stl - r-u ..... ı.ır .., illy ... & nıil 
JUCıJa IDIA7LllDJDI' nrmı :ıı.. 

Ul8J ILUILU llt1J1'r Ulllt1 (9trfllı) -
&rtMli•. nwfüııWM � klrllrun •ta 14tkllı: edf... 
li•. azta - ��ıwiİblf'lle ,..,.;,_..,. .. 

4. - Varlık •••rüi lıo......,. ......... li,;ıı... (l/wr.) {I) 
Ull - -- lıo.... bu.ra...ı.ıtVaılık ...,..lıoi bn•• li.•U.. t"'- ıaı. ft ....ı 

edilıniflir. 

lll ' .. ,.,. _,.,, ..., ... ............. . 
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t : 3 11 ' 11 . 19'2 c : ı 
�;��ik

k
�u!ü��U:"�ici ���i:i,.:�!·�':hn� 1 ��t\�:.u:\11\;�b·����i��:· �:;:,� rlf'lilim. ntn hfllki 1atbilu hirH ela �dkınlş r bir ifadfllir. Gerti ba)'Urıcfu1ctaa'1 \•a.rbt ••fhu

addl'diltbil�ff'k olan hu. ç..t yaınrh�i, nuikul, � m'lll'l\I da ifade etnııktt iııe th U.nna ..U bir DMf'-
ha.t1:&.. adakta ,,,. !Wrlel klar�ndt Ukiııt ol- IUıl olmak 1-kıınındu Tt kö:rltn kada:r 1*'· 
B\A.'tl fls:unplt'll U)1ınıkhk ,., iyi Pnl<t \"atıf· llŞftlif lti:r 1ihir olııını itikri,-1• \•arlık 'kelim ... 

!arma �rcım .ı .. unu• liı•iiwı•ıa biliin el- ain!n ipkuıııd& fald• f6l'illıniitliir. ıı.lki b11 
h&ııca n Tlrk milletince ne nıah�....Ut olı:lu,.._ lzııha.hmn. tn .. tleyı tavai\ ettiği tih.ıle wı�h .. 
nn kuııo• beHrtm'tk, v.tlk-tiyte keadimi ıtek terı:I"\ Orntral de aynu bunan dtji.f111e:1...n.ni 
f("rtt tt:ind. aaydıiınt Nillt'firrıt kartı kk taıtth UIU,\"tıNt cl>rürler_ 
vniteJl'lİ bir dıth& )"&p .. ık isıt�ria. lhılıtttf'!ttt r.eneral Klıım l\'atabddr l:nından 

Aı·hdn!l&r ; tUln7ınm t(iııd. hı;ıhınchıfn Ta· l�a, bir ı;ek husm1a.rn d-. ttD'IH buyurdular. 
aİ7ft maH\mdur. Jlttn.a. :t"k kefimt- ilbt f'dft•k hha.lil 1!$h!rlndu. ittlhq.l�u, paradan, kum.ar· 
tlpğifün. Bnmm it:tbı •lara"lr lçladt huhmdufu ıla1t, \frttten, israfto, kua.rtı: hıtımtlıım n aairt 
vui,..ı Türle millctinet- ın•ltln.dur. Rtmun ea. ki her hiri 1nü•i• bire::�· '"''n tlıft. n"*eleltr· l>iıriı TC nıttıtrı dUıMıtt f"ı.ıl��t'ft kitü a.fha- dtn IMhis bnyu1'dular • . .mH!aki Mfütbai an.mııtt1• yani •rürk C"tnti)'t"fi Y&lu.u Tük* Beydiftiııre de takdir �ru· 
ıı;j�A;v-"'i h::imlı tcn,.Cfii.At"ltiiimi:1 1'.an)'l k:ıu� nhırk.i, l>Q h•tihintı mcı&e1�Prin kamman meuuu 
ını<lıh!ıııi. Yıt.tJrm�k bı.tidAt ve tt•ayü)iinde buJu. hi� hir .a1Akuı yokıur. R• ılojnwb.ıt doi1'Ya 
luın haP i�,.l:trm tue,•tnt hulnnıq.lı•.,ı •nlaak. Ali.it bir kaau• oJvaL; t.OHlti etuı.9kt.t"<Hr. Bu iti-
hk �h"ı�(lnr. Rn ha"k ib.tı. bUtüıı. •iJ.atin �- barla iıhaltı ,., iı.tibsnlltla \·• ic;1iaai va. 
tafmdt knıetlenip kay.'lbnıht• Bii'."ik 1d..illl Şa- slyetle ailevi "uiyetlertt "(.1oitthlan dol-fi•lı- ltüyiik a.ulukTarmd:ı bütün mi!ltt ve f"fha· m,.-.- bir irti'lta.b yoktur. J\n h�kıwlaa f'ncii· 
na anlıttmrf b.lnneycn-. Yi.rtt•k � ıi�ek "'" '""'"; bu kı.rmetll. tntltali:alarm bu ka-
r•l2nn&a. H:;t�cli kAnnnlann, flün71- 'l"1tl!liyt>t!.-. n11u<la. y�i ı11lmıyaeaiı luuıutindedir. Hu riniıı k-aplın oluM ha-Mi tMli.ku16 aşan ı4'-ef. p&ha\chk nı.attl•i de defUdlr. O (la Tfflil�ria 
ftl}tr" 1rnluwinja ıH1imtlur. R\tula.n hililtiaıım inikht hn�ı- U11ı-a.d1t df'tlik11l"rİ bir iı1ibat Mb 
:'--.rııtanhtM. lMAl'll&rnı tfnf"f!da ("Uifi lıavl\yı ıwl�dir ki. i11tihnUi.t, ithılit ve ı .. ihli.k ile 
llA"!U bir kar..anq 'tftiksi ,-Apmnk illi,-en kütii aa\ o unı.a•\ hukWı& S4'bt!lriy•'- v�iltlıilir. u.._ b&--
v• ıreori rJ•ııi,rt1.li ulınbn. bcı kanun hil' fülııı.r- kmuia1' da ttteümeu kAllunun n•mnt kalau.ı 
�lır ki. kfl!.di :ttk..'ıhıırı:nm. atnıııAY"'hrinin Yt ı... dabıt ra1da!ıd1r kanuUıtdl"tfü·. flt\ıntılc &fi&... �hlıfüıleriniıt t'ttri n1ruya'ft fnslk ttükttıMh..'ltt. Itri). 
111illM *'' mf'!'lllırkı-t alf.;ıtltint bşıtlıldırı 1.ih11Jytot. Gl IAzıx JCA1ABEXII. (İlıaaftl) -
\'"ti: .kunlnklatı hil:·lı�I' ftdhiı:terlf «>M". e!�tk. l ..-:r�ndin1ı ;  lftyeti (',ı:·Uh ilmi uuıt ka!Jıu.t f('kıı"M � �vftltM't 1•1�•11ıyrcık1t'r<lır. Rn •ıtmı,t'>a 1 tahii a..,.� ulur Yatma ikiMi t.ahial• l'Kn'an rt· 1: ul�,,.!1 iııunb.n. tıııı�:lftllılti �.t�niyC"t! hr- \ilim t.shabt bıat-iht}'"t •mrun ki. arkaclq:muz � .tO_ltırlt'r alııwaar 1ntmfl'f'M1cı bıtMh vat· dikk•' tt'l'M'<lilf't' Ktndil.f'titMlen vergi alaca-�'!· hın.ıt��rı.ı, .uym ti�ulyetl•. aidiltnıt tb.ha tıumı: iman!.ann NUc>n ııncml•krl•, qm bnffl!-ti.yftk tf'dhtrlt'�t\ rıl11ıAC!l.ı:'IYIJ\ bır •nhtıra.111 la, M kadar Mr1U' verdjJclffl ortadadtr. Dwauu ::e-luı.�•n r�ln1 t-der . • Bt� kan�an t'fl hiı,-ü� i9irtdir ki, bu teılbirle tnlanrı lra,.a!arına �kt· ınt11�)'d • hi.iyitk hU" nll"ftlKt no�tu lf1kr1 ynM&ı. Onlar- 1tu11n göriilh!e d•rhal dlffind.eld tdtn hır Jcan�tt �muuhr. Onnn itın kamımıın ••lla.nn fiyatlanın a..ıuttiii11'l ,.ol.Jıl'flan ciderek: ��eti \ltr111rıı.yM1 hakkmtb�i

. mii�kPrrfİ. Hfi tı:kr.-r yilktel&cet-kler w ba •wrttle de 14iı 'bunlardan N 11'"W'k uı:ıftrielfırt �f'('il•HUU ttkhf t>dtr1m. aıdıjmıuı uudJltrtuı parayı yiM fakir •al.km 
kUVA.llAT lı:lfCtlJOllr M. X. ııtıfASI aM•ndan alın•f ol"".ai'· lluiv<'<lo ı... •nr.tle 

nxvm (Zoap;lUk) - l':ltndim, V-.rlık Vf"" F.araı· eılettii mtitaliundayıN Aı-uUifi• me· 
f!iıın kınuMn1111 bf'yıdi 'QmttmiJ'Mi lrıtk'kmda. IÖ% Mtf" ... bu kanun �ıkuker. siiıy�M.iii• t«lhi.rletin� 
.,,,.� lıu!unan tnuhtfttm �eral ark.ad-.lan. do tlnhal. 1lıı\lll211 limm:ud\ır. tul� k:muau tv\ yt>ı-İ.nık, .hakka. TI' acJaletf! 111- a.&11 - llcytti umımıiresi ltakkmd&ü 111ti-
Jt•U ;aa.�i hir U�lftir ola:r�k twrir b\lyunlul:u- ttkfl'fyi ltZfi görilp ınaddtltrt l'->tilmtlini ka� 
,., b,1 ltiharla httrli nnmmiyes� btlummdan hul ftlcnl..r .... Elmly1111er - Kıbnl eı.lihai@ıı.it. 
tnefür�ll• tam. bir •nhı.hakat blindt bu1undaklrı.Nl\t beyaa bınyunn,.. oldular. Bandttn do111.71 k�-.cbltrin. •nctiJrJen namına te,ekkir ederim. 

Bund..n IAfk• n:wlt1cttM G�nl Kıhım K•· 
t�ı�lrir, nml1! .. lif huımllart. teruıııı lmyutduler. 
n,o,1ardan lııiriıtei&t ; kaııatnı.u iM.İl, varlık nr� 
�lir. Bu t'ihtt tnfbwKlı 1le kmn..-ıM11. 
ıafüakern m.•nllQ oklt1, YfikH.k iı.c,.tiniıe-e tle 

Va�ılı: vetciai h.-ldnnila. kam-m 
ı. Yrı-rcinia D1•vu• ı JltADDJl 1. - ıı..v.ı "" U..ıı, ııahipl•rioôn 

ro.erwderi ve fl:\·b.Jide haaııııla.rı ülelrindeu alın.· nulk "Ye bir d"f•�"- m•"-"• "'nıak Unrc (Varlık 
vıırıciıi) oıli1I• bir .. ııı.tetiyet ı.oi• edilıııltfü. 

- · -
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İ : 3  11 . U . 19f2 0 : 2  MADDB 1. - K-"'>"°"""· tirkctlttık •ıi
U!kofiyettnhııt lnlıh f'Uilı:ltri sırada tniklft·iM 
ık '"'Y\IPıi dı-rTt•t..J"i ,. (ni.;4;1.19. .... k11an�l.ı· 
nnı •r;ll!ICınntJc lı11•lıın• dıı tüiıb-11..r..Vl'lh-rirai 
1;ılu.lir ,-dr.-ı·k-r. nfS - Alfüal&a rntı au !. U:adth•yi kalJul 
all"lllf1'- El•i�T'lllrr ... l\.&•ul rdilnı4ıır. 

Jü.DD� 9. - K1tn1i�nlar, •nhleliC lilnll"t'· 
lcıriM IQ�ltftr<t. det1W'lerini lclUNl qini on ı..t ıll• l�laık- lnıııc: ile o.aıı.ıı.nırı .... Bıı ,.üoJ. 
J...'1. Mrlını.la iışini biıiıı.1"İf"'ll lr:OhlbytJtılaı-m 
ı.emur .tnn,·aJı kus d�ir.i.�rft ytr�rine 
l8ttı la<'lma ittli'b.hıntla n.ıiiıtlcbibi .aııni 01-hltır 
aruuul:m hc-lnlirt ttıialt"rİ.Act> •tf1""k ılühk-r 
ut alnnıı•L MW'f'ti�·Jc JumrıiqPhlnıu İUlll ı.ı.. 
111ı.ı11 lau1r 

UiS - )IAt:Jd va ıın! )[a..tdtri k:ıbul 
N..ı...,. ... Rhli�"f'tlltt_ K=1hal nJilati�Ur. 

IUJIDZ 10. - �rnkrll<fleriA ... bili 11ruın° 
cla toın�nııa unnta!sauı ola11lanıt llliı:nferi 
komil)'entenı tlofılmumdaa iti\Jrl.TQn • � iki iıY "indi': varidftl. dni.n.'4criurr t�ı. oluçı-;ık 
'7 n.ei ın:wlı:hı hilutıü dair.....JnJı ,-e.ntdtn t� 
tdikıeelr. bmi:ıııronl.ı'& hihliritlr. KOblisyonlar 
tıuw.ı ""' '"'' -'* ":;rıt"ı. ha ... ük<'IS.fltt•tmı wıyt 
nliktarbınru. lnı�t1'11\� JMCıburdaıiar. 

l.lUa - li'ut41:.a nr •ı! )ıladc"'ri b?Mıl buyunnı.r. .. 1>1 .. ;,..ıı ... _ 11..ı.ı. bbnl .. ın .. a,. 
u.. 

(_ Vttfinin ta'bllıt we ta.Mili 

JIADDB lL - Komi,,,yon tan.rlan. !lhir v• 
kuabalarda wridt,t dıit'('Jnlnin bp1lmna v(' 
kÖ)")eN ıaü ..... p ı..ı.aıı... ·- ;rapqtmbnak •rtıl1lo Dün .. teLlic olmı•r. U.W.n. ...ıı1ı. 
ir. (bdtlik ...... çıkan 1trl<rd. c-ı.ı..ı. , .. 
gi!lllklik ptolc tıbu- ..u.ıı.ı.ı. beledlyo 
frllillatı .. .-.riC�i,.Mı !uılh arnc-a habtt YfriHr. 

Kau.t.you k:n-.ırl&ı1 ttibt Ye k•U naalliyftW 
ohıp lıunluıu b�1 ldtui w aılli kaza �rinde 
dlva tılılama.ı. .Atttak bir Mü\e1ltC naauua. 
.,,.. ınukelldi7tt .....-awıdan dol01t •illıemır ''!TCI tarlı eclD.U. olduiR Ukıllıde lnmlardn .. yllbelc olur lpb odilerdr diie.!eri lal1\iyııll ,._ _..,.onJ=ıı. ..ur. ciird&fi -ı..neria 
• loiyik .,..,.,.. ıaralıııdan aiiblletlerİ11 ıai· !'lıQ&t.l iberbıe silitir. ll1JV illiT llL il X. flll'ilt DB7J.lıl (Zoapldt.k) - llGTllda bir taba "- ..... 
Sonda• ;ı.;..,; 11&1.ınlo (m biiyftk m..,..nı) dcAil•lı (m bU)'ilk .W-vru) olocaktır. Ula - lılııddeyl bll aunllo T<)"İ•iu &n<dl
'°"""· 1t.ı.d ocl...ı.. ... Kmlrenl•r ... l\Jhul ,,ı;� •ı.ır. 

IUDDZ IS. - :llik.ıı.n.. ,...,'t<rlni t•lit 
tuihindı.-n itill\1..-ett cı.J � elin f.tiıtılc mal MDılıfnaa �-a.lırtn.P mıM•bnn1uıUr. Ob bl-e Siitılük tnÜtMc!tin P.'N"İni bırlctAımc· 

ıklt r.hlıllin m hiişük 1M.1.htK1tnıro. liiıatn ,ot'� dılğli ıtıftkcHc·rkria menkul \"9 �·riırı.mk1tl 
Nll.llııni�-lr M1'1f'?lkt kr:ık \"\" rıtmfutlrti.Hi11. ibti,111-
ıl'fl h•Hİ'l"\' luınır \l'n-INlir. 

t�ı h·:� !{111tUYc .. i&ıt.lır:t tı;iı11'-ı ;nıtıı,ltu:,.ı;n11 
\'t"l"!rıforhı T .t�iti t.'Hl\"111 kımuht.uı.o fO\·tik..u tah· 
lliUlU' l�·.-t �liha�JL' bltralııor Tergi •ilı.
\atma midılL:tia clulııaomndftn itiblıl'ftl birmri 
hafta it\ı1 ,'in:M hir � ikinf'l hftfta itih yiiı.ılo 
ılri vanıh .. hunır. 

't.ltk. tarihindeu i\.ilillıı'411l bit 11 artında bo1ı::l.ıı'llu ideMiyt.11 mikclh:flcr �amı •• 
manll"H f.iıl�)iaot) .. ,..,bdar mftnJ.kolin bıerlauci llsr yeı:iaulıl lıeıleni bblli�'alleri11e IÖ1'6 a.kcrl 
natluyvti ll&b uılnuyan u11u1.ml J.Uwetkt-de n:,.a 
bct.....liya ııiııUt.·Utriudt pi1'ltnhrLtıt. AM.ak 
tlt;:ünei ııliı\JJ.:nin .cm hk...uıd• yaı:.ıı ohuthtr
ı .. u itlM maı:ldrdıı:k.J Mtikdlef.İy"'ole tabi buJ• 
awılıaria bdudarm n cUi U.. ,,_..,,. •it.tt.&vi:ı •rtKleri• ı..,..ı.n ı..kı.UK!& 'l'alıoıiH ... eı 
k.1mı1111 tatbik cıdiltut.*1- !Jret'ihtt blııtlaıc:wı._.. ıu\ı.tcUefl)'d.U. tabi ıutulMl)'abdirlu. 
U\l fllı,q hUktLlilne siİrf; çÜflll11aal&n. n'1'İIL .... 
c.1:1.. üetııtiıı yanın boıtf.ıınua mırüıaup uhuıw . .  �..,� aıoc:bu.dyvllıU. tatlııik l a.ru  IJikÜ· 
-.er'* ku:ırJıı.aauk ltir l•futtatnnnıc il• li.1ın 
.ılunar. 

lli?Wi r.ı. .... ı. ,...,ıı oa ı... cüaluk •ild.ı.< 
;.tıMlc vasileri.iti l'UnUf1Wtl ınükclı.fitt, "'"11l 
11.1u.lı.k.-'\ &aıimda veı-cilıtri miktunıa JlaıcıM 
kumallıllit.ot>Mtn IAlt•i 1111ilhın•ıtlftan mırur t.\ml-
'"''� <<liklori tokdltde ı.,. mükdJ.l'ltt holılat" 
da 'hbciH tunal kıumııunun Ye � JMO. 
bvriyathıiıa tathlkt hir ay nı.ilddıct.le geri ı,,.,. ·(.ıaltilir. uta - llüt.Jia nr ıaıl Rahat .,ı.,,,kr _ J!t. 
ıntyf'nirrl' ... K.ınd oılilıt. .... ir. 

llliDDJ: 13. - Koliolrtlf n lıoınaaılit fiılttl· 
lcft •İl nrPkria. italııt ltaln.ck ortalan• \ .. 
b•aıldi.C.l•ritt .. h.ııi mallarnıdan l.aLifuı J111..,. 
ı1011d1ı tlııı Talntili·emnıt ltanuau hWı:lhııltıd taıltik 
olunmakla bcrabı:,. ortak \'W kDtaandik-lff c-J.,_ 
nuı MN"hariyd itw ı\f tlılıoi Lutnlahilirlc.T � .,.. 
ilünti rıwidttthı ildrıcl. !tkl'Qt hil:ıuü 1nm1at 
hnkkıttdıl t'4 tıatbik ulwı•r-

Bu tııad.lr i� Otl Ekinci .UdtlM ,7Ulh karar 
"" M'lutmlt"ldtt b&t ol•p hunla1-. tar.ı idari Ye 
au\1i 1'a111. natttilerlwle di'r'a "'ılaıuu. 

uts- �it.Ua. var uı1 Kıthal edmltr ... Kt-
ıul.ı·ııııınlf't'- l\'abul mlW.iıJCir. 

!i. "lrnüaal 
JUDDB H. - \"oıiık ... rp;yk ıoiiltdM in· 

lnlıuıfatın ibiıwts;ıilııl-.ı·mJa, pnk kendilttine ,.. ıı.·M lhltt ft)"a kor.laMua wya �diltoriyle 
lıirlikt• 9'tu'iltl \Mal ft ran1ii7le brdetlıtri� 
ait dükkJ.aıı, JUfaa:a, dıt� aıat.r, lahıika " 
iınalithaııak-nJıo Y•)'• bunlara "'8.zrt' )"Wıierdct 
htılnnan lıULün IMtnlcul mallarla tapuda ff)'& 

- 81 -
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i : 3 11 . 11 . l!lt2 c :· 2 
,·Cflicle bunl&ı-du heılı1l9'i biri aaama b_\"Jtlı l 'ıJrr, ha �ilddttltr RM:ti!ittıt .-111"3.. )'fl'llılt-rt cUa p.yriMflllml M.1llar bu kuaun •114':1..iMf' httk , .. ıah&il tdiltNex. 
ılrn1tak "'H'si Yt ı:unlarut. ?unu•i ttminmh Uu �nun llltW'lhtlld' ıaUtku?4: •lli .. ıh:1Pfı oltıırı 
lıüknlflndt olut.1 ı.u m;ıllama_ ınt.ıleıta�dA ıJ.ıı. i wrtill·r lv.J.1 nıali ytlındna itıMnvll br-, yıl ""•tt· 

!:�\:r';�:ıı11 �::fr:ttrubü�:;�r���ı� .. ���: ! :kı:��i �;;"�=�i; �:ı:.::;:ı!:ı'."'!�'nr��,;:�:!�; 
lııı'<tıın. mtikcJitfin kendisine •CJ'& kar' •• k� ,. kıe:•r. 
'". auaa a�L �1arılaır �l'i� olmak �� d'i'er Ull - ),fUtdMıa nr .-.ı ! lfıut.!,.ri lı:a.hul 
ınt.tlar ı.uıcrııw kom.ta)'Olllare& nrsıu:11 ı.U· tıdt-nlt't.' . . J:t..-ılYf-nk'r . . .  K•lııtıl f"clilMitlir. 
t::d.ea��itw��i��!:���::d��-�e :1. ! i. llrrlyt-t nw1dcleri 
lar l.aerindtki telfliaai. ı..iık•i ıou erer. 1 MADDE lt. - D.tı bntm nHti ııarihim'."n 

llübH�Oeriu zil)'fllliği allJ-1• ",.... 11'· 1111\ft'htt.Ur. ' 
karıda yasalı

. 
�WHttde �lttna11 ••f!;�ttl. aal· •lfl - :arıtldeyi kabnl ed•ılıl'I' , . .  l:tkııl· 

l&ra mitaalUlc l&llft t411tılık ve rclU• MldJJılan ytnlcr , . 1\.,'1ıı.I tc.Elmiflir. ��.::;. .. "!ı'�:::ıkt ::ih1:� m��ı!ı��k::�t J . !1'.�DDE 17. - ım k.wumın Mikil•lerini yü. 
>ıflıla. ! ı�it•t'� icra VtkilJrtri Rr::tt: m�manJ-ar. ısu hnum.ırı "*htden m.uk&ddtı:a. bıışla· j � - . >ladttf>:i 1'.ıh� tt1eult'.ı- . . .  Rl1111i-•11 oJıa yt bir ilim& Tt�I bu, Jı\ikiUtf. ve kG\'- , ralr..r ; · · J\::ıhul r�almllf!ll'. , vtltt 1'0tt't·hk(t tam:.inl edil.U. •nkadlMM ta.o ! l.ıuyıl.anm hertıı t;nnııni1eıııul IM!tk reye ke· 
'l'ihli f'flSat bir .. �*İt ıa6sttnii olmlJ"&Ulı: ya- 1 1'9)-U� • • pdJWf bulwu.au tWıt üetiellrinde icra �- 1 .A.ır:ık �-f' "ltnk t�tetıy.,1 vana. l!Ufcn l"tY-
�rlnee kod".ılmnt ola11 ihtıysti \"t ic1"1ti lt�-ciıı:!er ! l.t:'uu wr-ıo.ın!tr 
bu tA:aıinnt h:ülrnuia• hald vtnııcı. n.. IKıei•• ! � 1ıı.:ııt)l�ına �u.sı�•.lıtti b.ihu'1tir. 
k-r encak vtrcl ı16C!liınuı taltt.i.Jiı�ıı tohr.t 1 �ı;ık r.�ym t.ı.tırer.mı U"lt'ri.l.nnıatı : 
lııakı<te lcakhılı ırı!:dir.\ıt" lna laNın ha:Cknwl:ı , \ Arlık Vt'rı'llU k:UMlhltM {!l!°,(J:'. n:ı•bıtı wv iurll� olunur. � ,·r11n!f1.it. N't"19 f'a:ı-drr. l\:ınnn (af.O) N·rtı· ,.e 

Oa.ni�kull�rin salJf*tıda bw.alaruı Varlık jl ırç,.<'U•lcın i1 liCııkiyle bbul fl!iiınift.ir ( Alk� 
nııri.u ııuikfllırAyet.i iM dıısitı olmad.lğl a�kAr latJ. 

varidat claıl't'lli•cı tasdik eılilırıeJilu;e tapu t!:t· ı ırıı,..kk-,ı enl"funt'ftr !ı,,.,.:aıe ,..ınm lHitı' }) .. 
jrırltri� tf9r.il yap.nııı;ı, Y•pd�n tucıl&c- !tii· Y�_nlar Mkktae!2 tııc:Ütnf• hmliı tırdd:C:)tri'li 
kil.Dtıu aydır. ı hLh"'*'".rta..ıır. r.unlan caMa rfitt:_ı n'18&11\l"'Jf 1.ı:tl - >httae.ia \"JU' '"' f )(:wl-Yi ltatr.ıl al\-onn. • 

i"Clt"ı.lr .... Btrı• i)"f"llct' .. J\ahcı: ecUlınitu.·r-. • llu:ün fft�ııakttt Ni!�k ltafka bir f!CT yok-
d. lılünıııı.Mm"-11 1 tHr. < 'uma ıiinit IA&t 1.'i te top'4ndnuılı: Üttl'e 

MA.DD& 15. - rt ıı.•e tO ttl'\l ıtı.adıtet."le y.a- i n"�!'M'J'f nillA)'t't Vfl'i)'otum, 
1.1lı ıniidclfl ıre �:u11sr �intlt l.'lrhMi!t'tılİY1'fl 't'tt'· ı J\a�tı'fla aııli Hl,1f"> 

�>-9<� 
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Varldt ... ,..;.ı lıalcladaki a. ... Yerilea reyltria aeııc.eı 

A/,.,. KGl'ııAiolır 
Ali Çeliakaya 
Bert Türker 
Hayılıır ç.,.ı 
1- Akoomm 
Melıro,.. G""-4 Ş.Ylıel U.\Ot .llallpoiıtu � 
Dr. lllisauıolliıı 11.-1 
GL K<ınal Doii>n Halid llaynk 

11. .... ,. 
EAd Uru l.WI Dallı ıı ....... 
:-l'ICiı Alr.tuı A10Urc 
Aknıed UILll Aka oııa.ıw 
A.ri! Ba7tı• 
llell<il Baykau Eknm E ...... 
Eıre! Deııalrtl 
!'eni T>ıldol 
Ol. Nih•t Aaıloı" 
Jıhı1m1Mr l'lrif 
•ıö111u nı. ..... nıtıt An< Aııl.ı,.. 
llr. Jlllnir �·b"' 
N.....,. Aboy tluull&h EMd s-
Bo.h Kepleu 

..tr.ı.,, 
.&dııea 11...ı... .\Ph Sun ı:-.ıcı Dr. Dwllıli Aleı.t 
Dt . lhdıer O..... 

(ICan1t lııbul ..ı.ı.,.iıtorl .lza adodı 429 le7' lttirek ..ı.nı.r 3�0 
][alıul ..ı.ıı.r ıso 

ıı..t.locl.wııtr ı O 
llfbkokiOtt o ıt.ye iıllralı etmeyenler 76 

lliiııhaller 

fllohl odofır} 
l)r, Şülı Şoııer Dr. Oalib .Kelırııaua tô-i 'J' ........ Dr. lldlt Gilnıı 
Nuri <lôktopo Dr. s.di Konult 

.a.ı.u.;, Falia Gb....U-t•ahmtia Tıritotla Ut. Naci Tıııu •·.,.ı ııo-r .ltuhiıliu llolıa l'uı 
Ol· KU. Oaıp .l{uotafa ....... ı ue11.ııcr 
Hııayrcltin 1.'.&raa N.....ı A711 Hiloıi Şermotlı ç .... �,. lJP11ıUl l lakkı Uıu.car Aut K_.t 
tılı Aml Tubrag 
:11 ... ır..- A);pıııar Uilıai l-li 
O.an Niyw Baft'U R..,.b; Bola,rırlı y .ııy. SMai u.., 7.:iy• Gn"-tr l:llli 

Biücı'i. Çııı.lıın l)r. lluhüo S-.. Avni ııotan 
Kuım Oült!t Dr • .Akil Arkan �....SWı Şltbt hrıdal Fud �ıouııi Rü.iiıı Bisfil lılmala Abilülbalik 
l'ıridua F1tri DilfG-1 -· N-ıcddi" Sehlr &lan ç ..... 

Bldie Ab R- ıı-:lilft17a O_.... Aoııa Uo 
..... •t..ı.ar Mufid ltahla 

c.w Salt Siıe ç.n.. C..il Ooı:oilar l!Jllb Süri Akail 
Or. Zihni 11 .... 1-t Ektr BU Tvlib.Ja aliıair Çalı! 
u-n c-n Çaıalıtl Nuri ıı:e,...ıp 
ı.ou; o- Siileyau ltiio!Sticıtl• 

-.. Şelıiı -Dr. Aıı...ı 11.ı.i Ttfll. D...VU 
''"' Dr1 Bcı.t U& 
ııını.ı... tıomı na- l>r. Ha...ıi BorkmM Mn<d 8aah Fıılıri Aqaı.- � 

:ıı .... Rıyder Gb,... 
Atıf Akılı Tahir � 

- aı -

\'-( llqka,ı 
Diıorklı• Cllıit Çıılnıqa 

Or. Şütrti -
CI. Kı.- Stvükı<i<•n ı:ııp Bollit 
z.� ».- .& ... 

.ı:.w.ı. 
m·. nurıa Jl.Ulllt >'uik Koltaklıırm 
r'llıll l:blkan 
Qoınn Ş&hinlıaf ?001tl Oliklol 

ıtUMI Faııl .!bıııod AJkat 
J'othi Ah1ı7 
raad Atraı> 
Sebit llolınıil• 

&:rn.ıın 
Abdillıak Fııat 
A•O. Solllilı hter Soliyiittlıı Jlrd ... Sellh s.ıec ŞQkrll Sölnnenoüor 

lr'11UMIM 
Ol Pertev Dtnıirlıaa 
Al. !C.tlıi So1demlr 
)IU.•i' HU.rey OCJl:e 
Naf'ıt Deıola Nokly. Elch 
"Alia Altui Şeıut ICoçtt ır.ı.;p1ı;. r...,ıa s-ıc lstuıat G.ıı-ar 
lmt A-0..0 .... 
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v-r Ziya Özer o.-...,,,, 
U.llir Kaleli 
Dr . .-\bdurnhaı"ıı llcJ 
IJr. 11.,.cJ ,\lj Apkıı.• 
ıı .. ....ı Şolıia Omu Al>m Aboy 

GiruııA 
Dr. ll-.. VuıC &xııyiırek 
uı. llaNn Siiluııtıı loınaU Salıwıoa llWılr Aku,& 
l\aii Alal Kı..., 
'ıaliı Oaay Cii ........ 
Kdib Senet Tiı< 
r. ... , Ziya r .. rt .... //dk.iri 1- Ilı.! AykınJ ll•lq Dt."c.ir ıitlkı KWıl 
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3. BÖLÜM: 
Varlık Vergisi'nin uygulanması 

1. Vergi Takdir Komisyonlarının bileşimi 

Yarlık Vergisi mahall in en büyük mülki amiri başkanlığındaki 
bürokrat, mahalli eşraf ve yeni yetme Müslüman burjuva karma
sı komisyonlar tarafından takdir edilmiştir. Yasanın zihniyetine 
göre teşkil edilen komisyonlarda bu misyona uygun kişiler gö
revlendiri lmiştir. 

Bazı i l lerde bu komisyon üyeleri açıklanm ışsa da İzmir gibi 
bazı illerde komisyon üyelerinin isimleri dahi açıklanmamıştır. ' 

Bu komisyonlardan İstanbul 1 Nolu Takdir Komisyonu'nun 
kompozisyonu zihniyeti göstem1esi bakımından önemlidir. Ko
m isyon üyelerinden Topkapulu B ican Bağcıoğlu.  Tevfik Amca 
ve Hamal Ferit ' in  ortak paydaları İttihat ve Terakki 'nin önemli 
kadrolarından olmalarıdır. Mithat Nemli. gayri müslimlerin İs
tanbul Ticaret Odası ' ndan tasfiyesinde önemli rol oynadığı gibi, 
1 923 İzmir İktisat Kongresi " nin etk in grubu Mi lli Türk Ticaret 
Birliği üyesidir. Nuri Dağdelen. Cumhuriyetin yeni yetme par
lak müteahhitlerindendir.� Belediye azaları ndan Vakıf Çakmur, 
Ürgüplü 'nün Gümrük ve Tekel Bakanl ığı  sı rası ndak i yolsuzluk 
davasında Yüce Divan "cla Ürgüp lü i le birl ikte yargı lanarak 1 y ı l  
1 O ay hapis cezası almı ştır. Faik  Ökte, Ürgüplü ·nün  Vakıf Çak
mur'u  1 Notu Komisyona yerleştirmek için çok çaba sarfettiği
ni söylemektedir.' 

Komisyonun kompozisyonu "alt düzeyde İtt ihatç ı lar i le Ke
ırnılistler arasında kadro devaml ı l ığın ın ilginç bir örneğ i ni ver
miştir. Bu noktada şahsi düzeydeki kadro devamlılığının da öte-
1 Muhammet Güçlü, "Varlık Yergisi Kanunun Çıkarılması. Uygulanması. 
Kaldırılması ve Sonuçları", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 42-43. 
2 A. Aktar, Varlık Feıxisi . . .  , s. 1 65- 166. 
3 Faik Ökte, a.g.e., s. 95. 
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sinde azınlık karşıtı pol itikaların devamlıl ığından da söz etmek 
mümkündür".4 

Gerek Yarlık Yergisi komisyonlarındaki üyeler gerekse gö
revli bürokratların Yarl ık Vergisi  çalışmalarından dolayı kariyer 
basamaklarını hızla tımıandıkları görülmektedir. Daha Yarlık 
Vergisi tahsilatı devam ederken, herhalde başarı larından olsa 
gerek. Ferit Hamal ve Suat Hayri Ürgüplü vekil liğe atanmışlar
dır. Ürgüplü daha sonra Gümrük Bakanlığına yükselecektir. Ha
lil Ayan DP döneminde Mal iye Bakanlığına getiri lir. Vefik Pi
rinççioğlu5 da İnönü'nün 1 960 sonrası restorasyon hükümetinde 
bakan olacaktır. 

Bürokratlar açısından da Varlık Vergisi. uygulayıcılarının 
önünü açmıştır. Varlık Yergisi uygulayıcıları daha sonraları 
önemli görevlere getiri lmişlerdir. Bu nedenle Varlık Vergisi pra
tiğinin, uygulayıcılarına bir çeş i t  referans olduğu rahatlıkla söy
lenebil ir. 

Hal i l  Ayan (Eminönü Fati h-Maliye Bakanı). Cahit Kayra 
(Samatya-Enerji Bakanı), Memduh Aytür (Galata-DPT Müste
şarı, Merkez Bankası Guvernörü), Burhan Ulutan (Şişl i-Hazine 
Genel Müdür Yardımcısı), Esat Gürsü (Kasımpaşa-İstanbul 
Defterdarı, Gümrük Bakanlığı Müsteşarı), Derviş Gılava (Mül
hak kazalar-Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyeti Başkanı. Sa
mi Şehbenderler (Tophane-Gel i rler Genel Müdürü), Şükrü B ir
gi l i  (Yeni Cami Eyüp-Gelirler Genel Müdür Yardımcısı). Arif 
Arıkan (Mercan-Mill i  Emlak Genel Müdürü). Münir Mostar 
(Alemdar-Merkez Bankası ve Bankalar Birl iği Başkanı), Fahir 
Tigrel6 (Bayezid-Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Brüksel Orta 
Elçi l iği)  ve olağanüstü dönemi n  Başbakanı Ferit Melen de yük
selen bir diğer Varlık Vergisi görevlisidir. Bunlar sadece İstan-

4 A. Aktar, a.g.e., s. 1 67. 
5 Pirinççioğlu da önemli bir İttihatçı aileden gelmektedir. dedesi 1 896 kat
liamlarının, babası da 19 15  soykırımının aktörlerindendir. Babası Feyzi Pi
rinççioğlu Malta'dan geçen politikacılardandır. 
6 Tigrel Ailesi politikanın devamlıl ığının bir örneğidir. Hazine eski Müs
teşarı Ali Tigrel'in babası olan Fahir Tigrel' in babası da 2.  dönem Ergani 
mebusudur. Ailenin politik kariyeri Zülfü Tıgrerie İttihat ve Terakki'ye 
kadar uzanmaktadır, Zülfü Tigrel Malta'dan da geçmiş bir politikacıdır. 
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bul uygulamalarına nezaret eden maliyeci lerdir. Diğer il lerde 
kimlerin bahtının açıld ığını bilmiyoruz. 

Kısacası Yarl ık Yergisi, sadece Türk burjuvazisinin değil 
Türk bürokrasisinin de önünü açmıştır. 

Ancak bunların yanında Varlık Yergisi 'n in acımasızlığına 
dayanamayan. itiraz eden ve görevden ayrı lan müfettişler de 
vardır: ''Fatih şubesinde çalışan İhsan Arat mükelleflerin ıstı
raplarına. gözyaşlarına birkaç aydan fazla dayanamadı .  Bu işten 
affedilmesini istedi. Şubesi munzam vazife olarak Rifat Onat 'a  
verildi .  Bütün varlığı satılan mükelleflerin çalışma kampına 
gönderilmesine en evvel Ekrem Türkay it iraz etti. Dinlemediler. 
Türkay ayrıldı. Şubesi Vefik Pirinççioğlu'na verildi."7 

2. Vergide orantısızlık 

Varlık Vergisi "gayrimüslimler söz konusu olduğunda ayrımcı 
ve keyfi bir şekilde tatbik edildi. Aynı gelir ve servetlere sahip 
tüccar ve sanayiciler arasında Türk-Müslüman unsura kıyasla 
gayrimüslimlere çok daha yüksek vergiler tahakkuk edildi."x 
Yarlık Yergisi 'ne ilişkin bir incelemede orantısızlık açıkça gö
rülmektedir. İstanbul 'da IOO ' ün üzerinde rasgele seçilen aynı 
güçte olan mükelleflere uygulanan verginin, firmaların gücüne 
kıyaslanmasında şöyle bir sonuca ulaşı lmaktadır:9 

Etnik köken 
Ermeni tüccarlar 
Yahudi tüccarlar 
Rum tüccarlar 
Müsl üman-Türk tüccarlar 

Kapital gücü-vergi ilişkisi 
%232 
% 1 79 
% 1 56 
%4.94 

Yukarıdaki oranların da etnik kökenine göre kayrılan-ceza
landırılan yurttaşları açıkça gösterdiğini kolayca ifade edebili-

7 Faik Ökte. a.g.e., s. 147. 
8 Rıfat N. Bali. Deı·letiıı Yahudileri .. . , s. 1 29. 
9 Office of Strategic Services. The Capital Levy: A Key The Understan
ding Of Current Trends İn Turkey 3 May 1 944. Akı. Rıfat N. Bali, The 
"Varlık Veı:�isi" Affair, s. 325. 
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riz. Müslümanlarla gayri müslimler arasındaki orantısızlık ya
n ında gayri müslimler arasında da bir orantıs ızlık ve keyfilik 
söz konusudur. 

Varlık Vergisi 'n in  keyfi bir vergi olduğunu söyleyen defter
dar Ökte, ''Yan yana iki dükkanda çal ışan, aynı kirayı veren. ay
nı istidatta olan Müslim ve gayrimüslim iki vatandaşa tarh etti
ğimiz vergilerin arasındaki ölçüsüz fark, verginin i lanı günü fo
yamızı meydana vurmuştu""' diyerek ölçüsüzlüğü ve amacı or
taya koymaktadır. 

Varl ık Vergisi mağdurlarından ünlü hukukçu Gad Franko. 
Banque Française Des Pays D"Orint'e yazdığı di lekçede. Varl ık 
Vergis i 'n i ,  ayrımcı l ığı ve başı ndan geçenleri şöyle anlatmakta
dır: "Başımıza Nazilerden esinlenen beklenmeyen bir bela gel
di .  Varl ık Vergisi adı altı nda bir kanun kabul ed ildi. Bu sadece 
özellikle azınl ık u nsurların ı  mahvetmeyi amaçlayan bir soygun 
kanunuydu. Hitlercilik ile hunun arasındaki tek fark orada sade
ce Yahudiler hedefti ,  burada ise Rumlar. Enneni ler ve diğer 
azınl ık lar da Yahudilerle aynı yere konulmaktaydılar. Bu meş
hur kanunun hiçbir matrah temeli  yoktu. Esrarengiz ve gizli ko
misyonlar her mükel lefin ne ödeyeceğini tam yetkil i  bir şekilde 
tespit ediyorlard ı : diğer yandan keyfi bir değerlendirmeyle ya
pı lan bu vergi tahakkukuna h içbir i t iraz mümkün deği ldi. Böy
lece manifatura tüccarı Mehmet Efendi 'ye 1 0.000 l ira verg i ta
hakkuk edi l iyor, diğer yandan Mehmet'ten on kere daha az ser
veti olan Moiz ad ın ı taşıyan manifatura tüccarına yüz i la yüz el
l i  hin l ira vergi tahakkuk ettiri l iyordu. Bu yöntemle aynı düzey
de veya daha iyi bir düzeydeki meslektaşlarım bin ila bin beş 
yüz lira vergilendiri l i rl erken ben 400.000 lira gibi inanı lmaya
cak bir vergiye çarptır ı ld ım. Bununla bitmiyordu. Bu çı lgın ver
gi ler on beş gün. ek hir cezayla da bir aylık bir süre zarfında 
ödenmeli lerdi .  Aksi halde mükellef bedenen çalışmak üzere 
uzak bölgelere gönderilmekle tehdit edil iyordu. Hükümet, ne 
kadar kararl ı olduğu konusunda bir örnek vermek için i lk gön
derilecekler arasında ben i  seçti ve diğer azınlıklarla birlikte 
2000 metreden yüksek rakımlı bir bölge olan Kafkas sınırına 

10 Faik Ökte. a.g.e., s. 15 .  
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yollandım. Bu yüksekliğe i laveten kışın ortasındaki korkunç ye
mek ve hayat şartları (ahırlarda yük hayvanlarının yanında yat
tım) kalbimi zayıflattı ve çift taraflı zatürreeye yakalandım. Bu 
da matematiksel olarak beni ölüme kıl payı yaklaştırdı. B u  ce
hennemde kaldığım iki  ay boyunca hükümet. kardeşim ve oğlu
mu bütün servetimi nakde çevinneye mecbur etti. Maliye yetki
l ileri halka açık müzayede ile evdeki eşyalarımı sattı. Evde bu
lunan iskemleler ve y ataklara kadar aldılar. En azından 750 i la 
800 bin l iralık bir gayrimenkul servetim vardı, ancak satıcıların 
çokluğu yüzünden (birçok mükellef kurtulabilmek için binaları
nı satmak zorunda kaldılar) bu gayrimenkullerin satışlarından 
sadece 400.000 l i ra gelebi ldi, bu paranın tamamı da Maliye'ye 
yatırıldı. Esaretten ağır hasta ve bitkin bir şekilde döndüm. He
men doğrudan hastaneye gitmem gerekti. Birkaç hafta boyunca 
tabiatın ve hastal ığımın bana nasıl bir akıbet sakladığını bilme
den orada kaldım. Dolayısıyla bir gece yatağa zengin yattım er
tesi sabah servetimi ve üstüne üstlük sağlığımı kaybetmiş bir şe
ki lde uyandım."1 1  

3. Vergi uygulamasında ayrımcılık, keyfilik, 
ırkçılık ve kayırmalar 

Yerginin etnik kökene göre ayrımcılık yapılarak uygulanmasına 
i l işkin araştınnaya yukarıda değinilmişt i .  Bu ayrımcılığı ayrın
tılandırmak . ayrımcıl ığın boyutunu daha iyi anlamamıza yar
dımcı olacaktır. 

Aktar. bunu, Müsl üman Türklerle gayri müslimler arasında
ki ayrımın yanında, " IG ]ayrimüslimler arasında da açıkça telaf
fuz edilmemiş bazı kri terlere göre ayrımcılık yapıldığını göster
mektedir"' 1 ' şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca keyfiliğin bir bo
yutunun siyasal olduğunu. komisyon üyelerinin azınlık karşıtı 
politikaların İttihat ve Terakki döneminden beri takipçisi olduk-

! !  Centre Dcs Archives Du Monde Du Travail, Kayıt No. 1 20 AQ 998. 
Dosya 4. Gad Fr.ınko "dan Ch. Hausknechı"e gönderilen 1 Ağustos 1945 ta
rihli mektup. Akı. Rıfat N. Bali. Deı·letiıı Ya/111dileri ı·e .. Öteki"" Yalıııdiler. 
İletişim Y .. 2004, s. 1 47- 148. 
1 2  A. Aktar. \farlık E ... s. 157. 

1 3 1  



!arını vurgulayarak, bu eski İtt ihatçıların "Taşnakların başıdır" 
diyerek Kadıköylü Asador 'un13  vergisini 4 misline, yani tam 
400 bin liraya çıkardığı örneğin i  vermektedir. 14 

Faik Ökte de i lginç bir keyfi l ik örneğinden söz etmektedir. 
Vahram Keseryan'a  takdir komisyonunca hem en yüksek vergi 
tahakkuk ettirilmiş hem de Aşkale'ye yollanması için Vali Lüt
fü Kırdar tarafından takip edilmiştir: "İlk kafileye girecekleri 
böylece tayin ile listeyi hazırladık. Tasdik için Valiye gönder
dik. İmzadan sonra Emniyete tevdi edecektik. Derken Kırdar te
lefonla aradı : 

- Beyefendi, l istede Vahram Keseriyan'ın ismi neden yok? 
Hikayeyi derhal hatırladım. Varlık Vergisi 'nden az evvel, ga

liba asker ailelerine yardım için, Kırdar 'ın başkanlığında bir he
yet toplanmış, şehrin zenginleri birer birer çağırı lmış, Keseri
yan 'dan 1 000 gibi miskin bir para isteniyormuş, o da bunu faz
la bulup 500 liraya indiri lmesini dilemiş, Kırdar kızıp ismini l is
teden çıkarmış . . .  Bu hikayeyi komisyonda kaç defa dinlemiştim. 

Keseryan 'ın vergisi bir milyonun üstündeydi. Şubesinden 
gelen cetveli gözden geçirdim, İçinde ismi yoktu. Ben de ken
disiyle temas etmemiştim. Demek borcunun yüzde 30 unu öde
mişti . Kırdar 'a  durumu bildirdim. Bana: - İnanmam, dedi, o 
adamın vergisi 2 milyona yakındı. Senin hesaplarına göre en az 
yarım milyon ödemiş olması lazımdır. Parayı yatırmış olmasına 
ihtimal vermiyorum. İşi tetkik edip bana bildirin, rica ederim . . .  
Bu sual vel inin itimadı, hikayesiydi. Teşkilat bir hata yapmış 
olabil irdi. İşi gücü bırakıp makbuz köklerini tetkik ettirdim. 
Mükellef bu kadar bir para ödemişti . Makbuz ciltlerini Valiye 
gönderdim. Cetveli tasdik etti ."15 

Vergi uygulamasında etnik ve dinsel ayrıma en iyi örnekler
den biri de avukatlarla i lgili uygulamadır. "Azınlık ile Müslü
man ve yabancı gruplar arasında ayrım yapılırken, her grup 
içinde aynı işe sahip vergi yükümlüleri arasında da ayrım yapıl
dı. Örneğin, bir binanın aynı katında çalışan Jak Hateme isimli 
13 Asador 'un Kadıköy'de tenekeci-lehimci dükkanı vardır. İşi. sac soba, 
soba borusu, mangal, maşa, kürek vs. yapmaktır. 
1 4  A. Aktar, a.g.e., s. 157; Faik Ökte, a.g.e., s. 99. 
1 5  Faik Ökte, a.g.e., s. 1 50. 
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avukata 1 40 bin. Bensiyon Garin'e 90 bin, Sadi Rıza Dağ"a 
6000 lira Varlık Vergisi tahakkuk ettirilmişti."16 İstanbul Baro 
Başkanı 2005 lira vergi verirken, Milaslı Gad Franko 377.000 
lira vergi ödemeye mecbur edi lmiştir. Baronun çalışma izni ver
mediği Mr. Perkins'e 4000 l ira vergi tahakkuk ettirilirken. onun 
Yahudi ortağından 225.000 l ira vergi istenmiştir. 17 Şekip Adut 
ve Gad Franko 27 Ocak'taki i lk kafi leyle Aşkale'ye yollananlar 
arasındadır. 

Varlık Vergisi ayrımcılığın yanında ırkçı bir karaktere de sa
hiptir. "Alınış yönteminde gayri müslimlerin hedef olarak belir
lenmesi vergiyi ırkçı uygulamanın bir parçası haline getirmiş
tir ... Edward Clark Müslüman kesimin, resmen ilan edilmeksi
zin, gayri müslinılere uygulanandan daha düşük oranda vergi
lendirilmesiyle, savaş dönemi vurgunculuğuna duyulan kamu
sal tepkinin resmi yoldan, gayri müslimlerin birkaç yüzyıldan 
beri süren ticari üstünlüklerine duyulan özel tepkilerin de gayri 
resmi bir biçimde yatıştırılmış olduğunu savunmakta ve görü
nüşte bu verginin artan savaş dönemi karlarına karşı alındığ· nı, 
ancak aynı zamanda, Türk iş dünyasındaki gayri müslimlerin 
öteden beri süregelen üstünlüklerine ağır bir darbe indirdiğini 
vurgulamaktadır. Vergi tasarımında ve uygulanmasında tümüy
le ırkçı bir vergidir; k imden alınacağı ve ne kadar alınacağı ırk 
temelinde belirlenmiştir."'8 Clark'ın açıklaması da yasanın özü
nü anlatmaktan uzaktır. 

Kanunun uygulamasında yer alan ve vergiyle i lgil i  önemli 
belgeler bırakan defterdar Faik Ökte de kendince "Varlık  Vergi
si piçini doğurtan iktisadi, mali ve siyasi icapları ana hatlariy
le"'9 sıralarken, verginin Nazi Almanyasının ırkçı politikaların-

16 Nevin Coşar, "Varlık Vergisi Konusundaki Yolsuzluk Söylentileri", 
A.Ü. SBF Deı:ı:isi, Sayı 58(2). Haziran 2003, s. 1 8. 
1 7  From Britsh Embassy, Angora (for the ambassador) J.C. Stendale Ben
net, l st January 1 943, To Foreign Secretary Antony Eden. Akt. Rıfat N. 
Bali, The "Varlik Veı:ı:isi Affair, A Study Of lts Legacy-Selected Docu
ments, lsis Pres, 2005, s. 261 .  
1 8  İlksen Dinçtürk, a.g.t., s .  1 20- 1 2 1 .  
1 9  Faik Ökte, a.g.e., s .  39. 
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dan etkilendiğini ve ırkçı bir karakteri olduğunu söylemektedir: 
"Varlık Vergisi 'ni doğuran sebepler arasında ırkçıl ık da yer al ır. 
Alman mektebinden su içen bu çelimsiz nebat o devirlerde çe
şitli çiçekler açmış ve meyve vermiştir. İşin kayda değer tarafı 
bizim bu mevzuda da geç kalmış oluşumuzdur. Varlık Vergi
si "nin meriyete konulduğu günlerde uzağı görenler Alman yıldı
zının ufukta parlaklığını kaybettiğinin farkında idi ler. ":?O 

Nedense Jöntürklerin, Alman yıldızının söndüğünü görme 
konusunda körl ükleri süreğendir. B irinci Savaş sırasında ittifak 
yaparken de yıldızın söndüğünü görmemişlerdi. 

Dinçtürk, yaptığı karşı laştırmada Saracoğlu ' nun söylemi ile 
Hitler ' in Kavgam adlı kitabındaki söyleminin örtüştüğünü ör
neklerle göstermektedir. Her ik isi de ötekileştirdiklerini "misa
fir" olarak tanımlamaktadır: "Varlık Vergisi 'nin uygulanması 
süreci ırkçı düşünceyi besleyen biz ve öteki karşıtlığını yeniden 
üreten bir süreçtir. Başbakan Saracoğlu"nun 2 1  Ocak 1 943 tari
hindeki sözleri dinleri, d i l leri, etnik kökenleri ne olursa olsun 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına rağmen azınlık ola
rak tanımlananlara bakış açıs ını da gösterir nitel iktedir. 'Bu 
memleket tarafından gösterilen misafirperverlikten faydalana
rak zengin oldukları halde, ona karşı bu nazik anda vazifelerini 
yap:naktan kaçacak kimseler hakkında bu kanun bütün şiddetiy
le uygulanacaktır. · Saracoğlu'nun bakış açısının Nazi Almanya
sının lideri Adolf Hi tler ' in  Kavgam kitabında yazdıklarının bir 
uzantısı olduğu şu cümlelerde ortaya çıkmaktadır: ' Para işleri 
ve ticaret tamamen onun tekeli ne geçmiştir. Fakat fazla faiz is
temesi ve tefeciliği de mukavemet görmeye başlamıştır. Onun 
tabii hayasızlığı gittikçe artar ve serveti kıskançlığa sebep olur . . .  
Yahudi' nin tahrik ettiği antipati açık nefret halini alır. Böylece 
ev sahibi i le misafir arasında bir uçurum açılmış olur. "'21 

Ayrımcılık ve ırkçı l ığın yanında kayırma örneklerinin de 
çok olduğunu DP iktidarı döneminde Sinan Tekelioğlu'nun 
Meclis'e sunduğu soru önergesine verilen cevaplar dolayısıyla 
resmi kanaldan öğreniyoruz. Gerek dönemin Maliye Bakanı 

20 Faik Ökte, a .. f?.e., s. 39. 
2 1  İlksen Dinçtürk, a.g.t . •  s. 1 28- 129. 
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Hali l  Ayan (kendisi de bir Varl ık  Vergisi uygulamacısıdır) ge
rekse Başbakan Menderes' in cevaplarında yolsuzluğun içindeki 
kayırmalar itiraf edi lmektedir. Ancak Seyhan Bağımsız Mil let
vekil i  Tekelioğlu daha sonra bilinmeyen nedenlerle bu konuda
ki ısrarından vazgeçmiştir.22 

Bu tartışmalarda Hilmi Uran ' ın listesi ortaya çıkmış, bakan
lıkta oluşturulan bir komisyonla bazılarının vergi lerinin kaldı
rıldığı itiraf edilmiştir. Varlık Vergisi komisyonları l isteleri açık
lar açıklamaz Müslüman Türk girişimci derhal Ankara 'nın yo
lunu tutarak zaten devede kulak olan vergisini düşürmeye ve 
kaldırmaya uğraşır. B u  konuda Hacı Ömer Sabancı örneği öğre-
ticidir: 

· 

"Yemekten sonra öbürleri kahvelerini içerlerken, Nuh Naci 
namaza durdu. Tam namaz biterken de kapı çaldı. Gelen Hacı 
Ömer 'di. 

Odaya girer girmez: 
Komisyon anamızı iyice bellemiş! dedi .  
Nuh Naci son dualarını sesli sesli okuyarak selamını verdi 

ve teliişla seccadesini toplarken: 
Ne kesmişler bize Hacı Ömer? diye sordu. 
Hepimizi sil baştan yapacaklar dedi Hacı Ömer. 
Nuh Naci daha da meraklandı. 
Listeler tamam mı? Ne kestikleri belli mi? dedi yeniden. 
Hacı Ömer besleme kıza kahvesini söyledikten sonra kendi-

ni koltuğa bıraktı. 
Tam kestiklerini söylemiyorlar ama dörtyüz b inden az de-

ğelmiş bizimkiler. 
Seyit ağa Yuh be . . .  diye homurdandı. 
Mustafa ağa: 
Listeler ne zaman açık edil iyormuş? diye sordu. 
Hacı Ömer: Çarşambaya, bi lemedin perşembeye diyorlar 

dedi. 
Üç güne kadar elimizden bi şey gelmezse yandık çıra odunu 

gibi dedi Seyit ağa. 
Hacı Ömer: 

22 Nevin Coşar, a.g.m., s. 20-23. 
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Hem fabrikadan alacaklarmış. hem de şahsi servetten dedi 
Mustafa ağa Nuh Naci 'ye döndü: 
Ne dersin ağa, Ankara ' ya gitmenin bi faydası olur mu? 
Düşünüyom dedi Nuh Naci . 
Saracoğlu 'ndan korkusuna/' kimse kimseye el venn iyonnuş 

dedi ortaya Nuri ağa. 
Nuh Naci: 
Bir umudum, dedi, bizim eski Vali Hilmi bey. Ş imdi Parti 

Grubu Başkan Vekil i .  Sözü geçer. Saracoğlu filan da dinlemez, 
eski adam. Üzümü yemekle bağcıyı dövmenin farkını bi lir. 

Aman bir umut varsa bu geceden tezi yok, yola çıkalım de-
di Seyit ağa. 

Hacı Ömer: 
Sabaha tren var dedi. "2� 
Yukarıdaki anekdot Hi lmi Uran listesinin hikayesidir. Anka

ra 'ya g iden heyet etkil i  olmuştur ki, Hilmi Uran bir l iste hazır
lamış ve bunu komisyona kabul ettinniştir. 2� Liste muhteviyatı
nın heyetin ödemek istediği miktar olacağı kuşkusuzdur. 

Ancak buna rağmen Varlık Vergisi Hacı Ömer 'de bir iz bı
rakmadan geçmemiş: "Varlık Vergisi 'nde. ne oldu ysa dişlerine 
oluyor. Çok sıkılmış çok üzülmüş. Nerde hesap kitap var ki? . . .  
Vergi tahmin üzere. dostluk üzere, düşmanlık üzere konuyordu 
(abç) sanki. 

Oğullarının birine: 
Oğlum galiba ceketimizi de satacağız, demişti . 
Yabancılara: 
Var ki benden al ıyorlar, herkesten almıyorlar ki diye omuz 

silkmişti ."26 
B u  şekilde ödenen vergi ler, gazeteler tarafından mükellefle-

23 Yarlık Yergisi sadece vergilendiri lenleri değil, uygulayıcılarını da deh
şete salmıştır. Rıfat N. Bali, Bir Tiirkleştirme .. . , s. 452. 
24 Tanju Sadun, Hacı Ömer, Apa Ofset Basımevi, 1983, s. 60-6 1 .  
25 "Hilmi Uran mahallinde bir tetkikat yaparak bu mükelleflerden her bi
rinden ne kadar vergi alınması lazım geldiği hakkında hükümete bir liste 
verdi." Faik Ökte, a.g.e., s. 1 34. 
26 Nimet Arzık, Ak Alımın A,/tası, Hacı Ömer Saba11cın111 Hayatı. tarihsiz, 
s. 87. 
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rin büyük bir memnuniyetle ve güle oynaya ödedikleri şeklinde 
yansıtılmaktadır. "Verginin ilan günü sevincinden kurban kesen 
M mükellefler vardır. "17 

Müslüman ve yabancıların vergilerinde teciller yapılırken, 
Faik Ökte, "Vaziyeti kurtarmak için misal olarak birkaç G [Gay
rimüslimJ nin de vergi leri tetkik ettirilmiş, fazla vergi leri tecil 
olunmuştur"1" demektedir. Ancak bunlar devede kulak bile de
ğildir. Gayri müsl imlere salınan fazla vergiler incelenmemiştir. 
Yine Faik Ökte 'ye kulak verirsek, Müslüman gruptan 378 mü
kellefin vergisi incelenmişken, gayri müslimleroen sadece 
37 'sinin vergileri incelenmiştir. Gayri müslimlerin incelemeye 
konu olan toplam vergi miktarı 2.255 .550 liradır ve bu miktar 
1 .3 1 6.5 1 6  liraya indirilmiştir. Ökte, "İstanbul 'da G grubunun 
vergisi 279.9 mi lyon l ira olduğuna göre, bunun 2.25 i üzerinde 
tetkik yapılmış demektir. Bunun bir mana ifade etmediğini iza
ha hacet yoktur"19 demektedir, bu sözlere bir şey eklemeye ge
rek yoktur. 

Varlık Vergisi ile i lgili bir raporda, Varl ık Vergisi 'nin o yılın 
kurban bayramına rastladığına dikkat çekilmekte ve, "Bu yılın 
kurban bayramının bir özell iği koyunlardan ziyade Hıristiyanlar 
ve Yahudiler kurban olacaktı":1ı1 denerek bir gerçeğe işaret edil
mektedir. 

Varlık Vergisi aynı  zamanda bir cezalandırmadır. Bu ayrı bir 
inceleme konusu olabilir. Biz burada sadece sanayici Mihran 
Yarman ve B. H. Kori örneklerini vermekle yetineceğiz: 

" 1 942 yıl ına gelindiğinde dönemin İstanbul Defterdarı Faik 
Ökte, Mihran Bey ' i  çağırır ve ' Yeni etüv ihalesi açı lacak, ama 
sen katılmayacaksın ' der. Mihran Bey'in nedenini sorması üze
rine, kendisinin bir yakınının ihaleye katılacağını belirtir. [İha
leye emekli olacak olan Defterdar Faik Ökte 'nin eşinin akraba-

27 Faik Ökte, u.g.e., s. 1 29. 

28 Faik Ökte, a.g.e., s. 1 3 1 .  

29 Aynı yerde. 
30 Memorandum On The Varlık Vergisi Or Capital Wealth Tax. NARA RG 
59, Records of The Department Of State Realing To İntemal Affairs Of 
Turkey 1930- 1944 Document Dates 2nd February 1 943. No. 867.5/2-243. 

Akı Rıfat N. Bali, Tlıe Varlık V. .. , s. 299. 
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sı olan bir paşa girecektir.] Mihran Bey ise etüv işinden çekil
meyeceğini söyliyerek ayrılır. Kısa bir süre sonra Varlık Vergisi 
Kanunu çıkar. İstanbul Defterdarının başkanlığında kurulan ko
misyon Harutyun ve Mihran Yarman'a çok yüksek miktarda 
vergi yazar. Baba-oğuldan istenen miktar 1 milyon liradır." Bu 
kadar çok vergi istenmesini etüv  ihalesindeki çekişmeye bağla
yan Mihran Bey bir hışımla Defterdarlığa giderek Ökte'nin gırt
lağına sarılır, masanın camını yumruklayarak kırar. Ökte masa
nın arkasındaki zile basıp jandarma çağırır. [Faik Ökte utancın
dan olsa gerek bu olaydan hiç bahsetmemektedir. ) Mihran Bey' i  
Moda'daki toplamaJ� merkezine götürürler. Üç gün tek başına 
kal ır. Varl ık Vergisi 'ni ödeyemediğinden ötürü ilk alınan insan 
olmuştur. Aşkale'ye ilk kafilede sevk edilir. Harutyun Yarman 
oğlunu bulamadan, M ihran Bey Aşkale'ye gitmiş olur. Arsen 
Yarman, bu olayları anlatırken 'Üzücü olan yanlardan biri, ver
gi miktarına i l işkin rakamın hiçbir yerde doğru olarak bulunma
yışı ve babamın kafile 1 ,  no 1 götürüldüğünün hiçbir yerde ya
zılmayışı · diyor. Mihran Yarman, bir yıla yakın kaldığı Aşkale 
çal ışma kampında Kop Dağı ile Aşkale arasında posta görevi 
yapar. Yazın atla, kışın köpeklerin çektiği bir kızakla posta taşır. 
Arsen Bey' in babasından duyduklarına göre. kampta insanlar 
genelde yol inşaatında çalıştırı lmaktadır; özel bir zulüm yoktur. 
Savaşın seyri değiştikten sonra çalıştırmayı da bırakırlar, ser
best bırakılana kadar boş biçimde bekletirler. Mihran Yarman ' ı  
Aşkale · de en çok etkileyen 1 924 Anayasası 'n ı  hazırlayanlar 

3 1  Gerek Faik Ökte. gerek Muhammet Güçlü. gerekse de Tcısı·iri EfkiJr ve 
Tan gazetesine göre Mihran Yarman 'a tahakkuk ettirilen vergi miktarı 
200.000 liradır, ancak ekte bulunan Yarınanların yaptığı ödemelere dair 
bazı makbuzlardan görüleceği gibi. bu miktar 200.000 liranın çok üstün
dedir. Mihnın Yarman · ııı 27 Ocak tarih inde 1 numaral ı  tutuklu olarak Aş
kale 'ye gönderildiği, sadece 28 Ocak 1 943 tarihli Tcı11 gazetesinde yer al
maktadır. 
32 Faik Ökte'ye karşı bu şekilde direnç gösteren Mihran Yarman, Moda 
toplama kampına değil de Sirkeci 'deki Demirkapı toplama kampına götü
rülmüş olmal ıdır. Çünkü Moda'da şartlar nispeten yumuşaktır ve basın 
(Tası·iri Efkar, "Aşırı Nezaket", 24 Ocak 1943) bunların burada gayet kon
forlu bir şeki lde ağırlandıklarından şikayet etmektedir, buradan Mihran 
Bey 'in Moda 'ya götürülmediğini çıkarabiliriz. 
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arasında bulunan ve Türk Ocakları 'nın İzmir şubesinde yöneti
cilik yapmış olan 80 yaşının üzerindeki Gad Franko'nun da ora
da bulunmasıdır. Yarl ık Vergisi ve Aşkale sürgünü Yarrnayan ai
lesini maddi anlamda bitirir. Aşkale'den döndükten sonra 1 943 
yıl ında Mihran Yarman Ortaköy 'de yeni bir yer kiralayıp her şe
ye sıfırdan başlar. Harutyun Yarman ise Varl ık Yergisi' nden 
sonra çalışmayı bırakır. Hayata küsüp ölümüne kadar hiç konuş
maz. Ağzından günde en fazla 1 0  kelime çıkar.").• 

Bu konudaki bir diğer örnek de Ağralı i le kavgalı olan mü
teahhit B. H. Kori 'nin başına gelenlerdir: "Müteahhit B. H. Ko
ri bir iş dolayısile Ağralı ile kavga etmiş . . .  Bu  adam müteahhit
ler içinde nihayet bulundu. Şevket buna o kadar sevindi ki bu
lan müfettişin nerdeyse boynuna sarılacaktı . Çünkü Kori 'ye 
Varlık Vergisi tarhı imkan altına alınmış oluyordu. Tabii derhal 
Ankara'ya telefon edi ldi. Müjde haberi yetiştiri ldi. Bu teahhüt 
dolayısile Kori'ye büyük bir vergi - galiba 90 bin - tarh olundu. 
Ecnebi vergilerinin reviziyonu bahismevzuu oldukta Cafer Tü
zel işi gücü bırakıp nüfus kağıtlarından Kori 'n in Türk olduğunu 
isbat etti ve İspanyol sefaretinin müdahalesin i  önledi. Notalar 
üzerinde yapılan tek inceleme budur. Belaya bakın ki, Kori otel
de ikamet ediyordu. Bankalarda, bir yerde yatırılmış beş parası 
yoktu. Bütün icraatımız beş on kuruş tahsilatla mumaileyhi Aş
kale'ye izama inhisar eyledi."·'4 Tahsilat yapılamamıştır, ancak 
Aşkale'ye sürgün edi lerek cezalandırılmasının sağlanmasıyla 
Ağralı intikamını almış olmaktadır. 

Kuşkusuz gayri müslim dostlarını korumak isteyen bazı iyi
niyetli komisyon üyeleri de vardır. Minas Süreken kuru kahve
cil ik yapmaktadır ve işi de iyidir. Yarlık Yergisi l istesi yayımla
nıp da iş yapmayan dükkanlara 1 6  bin lira vergi saptandığını gö
rünce, kendisinden istenecek vergi miktarı ve ödeme gücü ko
nusunda endişelenir. Kayınbiraderini vergi miktarını öğrenmesi 
için vergi dairesine yollar ve "sakın birden bire söyleme, alıştı
ra alıştıra söyle" diye tembih eder. Kayınbiraderi vergi dairesin-

33 Gülay Dinçel. "Yarmayanlar, Üç Kuşak Sanayici Bir Eımeni Ailesi", 
Toplumsal Tarih, Sayı 69, Eylül 1 999. s. 30-3 1 .  
34 Faik Ökte, a.,f?.e., s. 96. 
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den sevinçle dönerek, "Enişte, müjdemi isterim, sana 3500 lira 
vergi koymuşlar" der. Minas Bey inanmakta zorluk çeker. Gider 
bakar, miktar doğrudur. Daha sonra mesele anlaşılır; Minas 
Bey'in dostu olan komisyon üyesi, 36 bin l ira takdir edilen ver
giyi, "Ahbabımdır, o kadar veremez" diyerek 3500 l iraya dü
şürtmüştür. Ahmet Bey, yalancı çıkmamak için Minas Bey'e 
vergiyi taksitle ödemesini ve eve kontrole gelirlerse görmesin
ler diyerek kıymetli ev eşyalannı başka yere göndermesini tem
bih eder. Minas Bey, gümüş, seccade, halı gibi eşyaları kapıcı 
Dursun Efendi 'nin evine taşır. Vergiyi de yedi taksitle öder. Kı
zı Sirerpi, o günleri, "iyil ik de kötülük de unutulmaz" sözleriy
le anmaktadır. '-' 

Vergide yapılan ayrımcıl ık  hakkında bir fikir vermesi için 
İngiltere Konsolosluğunun Varlık Vergisi raporunda yer alan 
karşı laştırmalı örneklere göz atmakta yarar var:36 

Al'llkatlar ı·e Hukukçular 
Gad Franko (Yahudi) 
Şekip Adut (Yahudi) 
Y. Eskenazi (Yahudi) 
Mekki Hikmet (Baro Başkanı-Türk) 
Münir Birsel 
İbrahim Edhem Postacıoğlu 
M. Beram (Y. Eskenazi'nin ortağı, Türk) 
M. Perkins (İngiliz, çalışma izni olmayan ) 

lastik Fabrikaları 
İstanbul Lastik Fabrikası (Yahudi) 
Arman Biraderler (Ermeni) 
Alekopulos (Rum) 
Mehmet Rasini (Türk) 
ismet Biraderler (Türk) 

35 Sirerpi (Süreken) ile 25 Şubat 2008 tarihli görüşme. 

377.000 
375.000 
225.000 
2.005 
1 .000 
1 .500 
5.000 
4.000 

300.000 
620.000 
900.000 
35.000 
30.000 

36 From British Embassy, Angora (for the ambassador) J.C. Stendale Ben
net, 1 st January 1 943, To Foreign Secretary Antony Eden. FO 
37 1/37400/48345/R.645 dated lst Jan 1943. Akt. Rıfat N. Bali, The "Var
lik Vergisi Affaiı� A Study Of fıs legacy-Selected Documents, Isis Pres, 
2005, s. 256-265. 
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Ecza Depoları 
Şark Merkez (Türk, tah. ser. 300.000 ) 
Galip (Türk, tah. ser. 20.000) 
Danon-Marguanto (Yahudi, tah. ser. 1 50.000) 
Parali (Yahudi, tah. ser. 80.000) 
Stoc (Ermeni. tah. ser. 40.000) 
Hacilos (Rum, tah. ser. 15.000) 

Yağ re Sabun Tüccarları 
B.A. Gomel (Yahudi, İzmir) 
O. Muharrem (Türk, İzmir) 

Tüccarlar 
Leblebicioğlu (Türk, Bel . Başk. ve akar zengini) 
S. Sanver (Türk, Yaş Mey. Üre. Bir. Bşk., zengin tüccar) 
Hakkı Balcıoğlu (Türk, zengin . . .  , tah. sermaye 3.000.000) 
C.J. Giraud & Co. (Fransız) 
R. Politi (Yahudi) 
D. Sidi (Yahudi, yaklaşık sermaye 25.000) 

Dokuma Fabrikaları 

50.000 
6.000 
500.000 
225.000 
1 50.000 
220.000 

400.000 
50.000 

500·" 
4.000 
1 72.000 
1 75.000 
500.000 
100.000 

Defterdar Dokuma (çoğun. İng. ser., tezgahlı) 450.000 
İbrahim Ziya (Türk, 60 tezgah, İng. şirketinin 4 misli) 100.000 
Karamürsel (Türk. 80 tezgah, Defterdar fob.sının 20 misli) 130.000 

Yağ Fabrikaları 
Şark Yağ Fab. (%50 İngiliz) 
Şark Boya Fab. (% 100 İngil iz) 
Sibir Yağ Fab. (Türk, kap. Şark Yağ Fab.nın %_'u) 
Bakırköy Yağ Fab. (Türk. kap. Şark Yağ Fab.nın % l 30'u) 

Yün Ticareti 
J. Eskenazi (Yahudi, İng. vatandaşı, yak. kap. 20.900) 
J. Eskenazi&Oğlu (Yah., İng. vatandaşı. yak. kap. 70.000) 
S .  Sourasky Fills (İngiliz, yak. kap. 229.379) 
Hüsameddin Eren (Türk yak. ser. 500.000) 
Mustafa Yücat (Türk yak. ser. 300.000) 
Zeki Rıza Sporel (Türk, yak. ser. 200.000) 

300.000 
100.000 
14.000 
38.000 

90.000 
1 20.000 
75 .000 
30.000 
20.000 
25.000 

37 Gayri müslim bir odacıya uygulanan vergi tabanının 500 lira olduğunu 
hatırlatalım. 
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Petrol Pompa İsrasyo11/arı 
Halil (Türk. Shell İstasyonu) 
Reşat Pompa İstasyonu (Türk) 
Avin Pompa İstasyonu (Türk) 
A. Mercicca (İngi l iz )  
A. Gal lia ( İstanbu l Şb .  İngil iz) 

Dehha,�lar · 
L. Tabah ve Şürekası (2/3 İngiliz) 
M. Rassini  (çok büyük finna) 
İsmet ve Kardeşleri (Türk) 

Armatörler 
Barzilay ve Benjamin-" (Yahudi . 5 gemi tonajı 1 9.300 ton) 
Kalkavaıı (Türk, 5 gemi, tonajı 2 1 .500 ton) 
Aslan Sadıkzade (Türk. 2 gemi. 4 1 00 ton) 

Otomohil Yedek Parçan/arı 
Ototürk (Yahudi,  sermayesi 65.000) 
Christo Armand (Rum. semıayesi 25.000) 
Bedri Tok (Türk. sermayesi 60.000) 
Nihat Bozkurt (Türk. sermayesi 60.000) 
Osman Kutay (Türk, Chcvrolet acentesi ) 

Toptan Ticaret 
Chatan ve Elizoıı ( Yahudi. kiiçük bir firma) 
İsmai l  Rasim (Türk. büyük hir firma) 

Genel Ticaret'" 
issac Modiaııo (Yahudi, talı. ser. 97.000) 
Vehbi Koç (Türk. talı. ser. 2.000.000) 

500 
500 
6.000 

1 2.000 
1 5.000 

1 80.000 
35.000 
30.000 

2.000.000 
60.000 
1 .200 

1 50.000 
75.000 

2.700 

1 0.000 
500 

200.000 
35.000 

2.000.000 
60.000 

Yivo Document ' in verdiği bir örnekte40 vurgu landığı gibi, 

38 "Gemi işletmeci l iği yapan Barzi lay ve Benjamen adında Yahudi müte
şebbi slere ait bir denizcilik şi rketi tüm gemilerini satmak zorunda kaldı. 
Resmi makamlar şirket sahiplerine, ataları. Osmanlı topraklarına ayak bas
tıklarıııda tek bir kayığa dahi sahip olmadıklarını söyleyerek tahakkuk edi
len Varlık Vergisi 'nin haklılığını savundular." 

Rıfat N. Bali. Bir Türkleştirme . ... s. 45 1 .  
39 Rıdvan Akar. Aşkale . . . , s. 1 02. 

40 YIVO DOCUMENTS. Report Dated Sept. 1 943, Aıınexed To Letter. 
Dated July'20 1 945. Mailed ıo AJC. Akt. Rıfat Bali . Tlıe l'arlık \� .. . s. 36.l 
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toplam 100.000 liralık mal varlığı olan bir gayri ınüslimin sap
tanan 250.000 liralık vergiyi 1 5  gi.in içinde ödemesi imkansızdır. 

"Son derece yeni ve iyi donanımlı Amerikan hastanesi 2500 
l ira vergilendirilirken, fakir ve perişan acınası Ermeni Hastane
si 39.000 lira vergi lendirildi ."41 Tahmin edileceği gibi Amerikan 
Hastanesine tahakkuk ettirilen bu vergi tahsil edilememiştir. 

Defterdar Faik Ökte hastanelere tahakkuk ettirilen vergilere 
il işkin aşağıdaki bilgileri vermektedir:•� 

Amerikan Hastanesi (Amerikan) 
Jeremiya Lazaridis Hastanesi (Rum) 
Balıklı Rum Hastanesi (Rum) 
Balıklı Rum Hastanesi (Rum) 
Yedikule Eııneni Hastanesi (Ermeni)  
Yedikule Ermeni Hastanesi (Eııneni) 

1 .250 
2.500 
2.500 
69.000 
2.500 
9.000 

Bali ,  "Vergiyi ödeyebilmek için eşyalarını ve gayrimenkul
lerini haraç mezat satmak zorunda kalan azınlıkların müşterile
ri Türk ler oldu. Bu kaosla çok düşük fiyatlara gayrimenkuller 
ve sanayi tesis leri el değiştirdi .  Bir yerde, köklü bir Türk burju
vazisinin teme l leri atı ldı"4-' demektedir. 

Fai k Ökte. yapılan kayırmalarla ilgili azınlık mensupların
dan da iki örnek vermekte ve bir de yapılan haksızlığın düzelti l 
mesi olayından söz etmektedir: "G grubundan vergilerini öde
med i kleri halde hak larında haciz ve icra yapılmayan, kampa 
sevkedi lmiyen mükel leflerin başında Mişon Tekinalp ile Kara
bet Devletiyan gelir. Tekinalp' ın iyi duygulu bir Ti.irk vatandaşı 
olduğunda ittifak edil iyordu. Atatürk hakkında kitabı bunun bir 
delili idi. Devletiyan ·ın Fransız matbuatında lehimize yazılar 
yazan bir kardeşinin şefaat ine mazhar olduğu söylendi .  Bu gru
ba benim de ithal ettirdiğim bir işportacı vardır. Bu bedbahtın 
ismi Çıkvaşil l i ,  Elvaşilli gibi bazı büyük G mükelleflerin adı gi
bi ·vi l l i '  ile bittiğinden, zühul eseri olarak 1 50 bin lira i le teklif 

41 NARA RG 59. Akt. Rıfat N. Bali, The \farlık V. . . .  s. 300. 
42 Faik Ökte. a.g.e .. s. 247. 
43 Rıfat N. Bali, Bir Tiirkleştirme .. .. s. 45 1 .  
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edilmişti. Durum anlaşılınca Merkezi ikna ederek kendisini ha
ciz ve sevkten kurtardım.""" Çıkvaşilli kadar şanslı olmayan 
kimbilir ne kadar bedbaht vardır! 

Ancak Rıfat N. Bali, Faik Ökte'nin Tekin Alp'e i lişkin söz
lerinin yanlış olduğunu, Yarlık Yergisi 'nin hışmından Tekin 
Alp'in de kurtulamadığını ve Fenerbahçe'deki muhteşem yal ı
sının ve eşyalarının haraç mezat satıldığını kaydetmektedir.45 

Tekin Alp'ın Türk mi l liyetçil iğine katkı ları kendisini Yarlık 
Yergisi 'nden kurtaramamıştır. 

Aşkale yolunu tutan bir kurban defterdara şunları demekte
dir: "Müslüman olsam böyle ezilmezdim. Ecnebi olsam bunu 
bana yapamazdınız, beni sürgüne gönderemezdiniz.''46 

Bu arada yakınlarından dolayı ortamdan faydalananlar da 
vardır. Bunlardan biri Ürgüplü 'nün kardeşi avukat Münip Hay
ri Ürgüplü'dür. "Münip Bey kardeşinin nüfuzundan istifade 
ederek Adalan ' ın ıztırarı [ çaresiz] tavassutu ile birkaç büyük 
mükellefin, bu arada Faraci 'nin işlerini takip ett i .  Faraci Aşka
le 'ye47 gönderilmişti . Mallarını ,  hassaten depolardaki deri lerini, 
münasip fiyatlarla satıp borcunu kapatmak işini Münip H. Ür
güplü üzerine ald ı .  Yani biz icraya gitmedik. Mallar uzun zaman 
bekledi .  Bu arada mükellefin evinde icraya gidilmemesi için 
Ankara 'dan bize telefonla emir tebliğ edildi ."48 

İnönü 'nün kardeşi Rıza Temelli de Yarlık Yergisi kurbanla
rından faydalanmak isteyen kişilerdendir. Ökte üstü kapalı ola
rak Temell i 'ye değinmektedir: "Hasan Rıza Temell i  Kırdar 'a 
gelip giderdi. ldrofil pamuk fabrikası sahipleri verg ilerini ödi-

44 Faik Ökte. a.g.e., s. 1 60. 
45 Rıfat N. Bali, Bir Tiirkleştirme . . . . s .  463-464. 
46 Faik Ökte, a.g.e .. s. 1 24. 
47 Ürgüplü 'nün kardeşi Faraci 'nin işlerini takip ederken, Faraci Aşkale 'ye 
giderken, Ankara garında onu karşılayan ve ona hazırladığı yol nevaleleri
ni veren eski Teftiş Heyeti Reisi ve eski Maliye Müsteşarı Ali Rıza Rey
me'nin Faraci ile tokalaşması Ulus gazetesi muhabiri tarafından fotograf
lanarak Saracoğlu 'na yetiştirilir. Bunun üzerine eski müsteşar gözden dü
şer. (F. Ökte, a.g.e., s. 1 53) 
48 Faik Ökte. a.g.e.,  s. 1 1 3. 
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yemiyorlardı. Aliikadarların sıkıştırılması için Temelli iki defa 
bana geldi. Nihayet arkadaşlarım dediği grup fabrikayı satın al
dı. Temelli ' nin bu gruba dahil olduğunu o zaman söyledi ler. Te
melli aynı durumu bilahare küçük bir gemiyi satın almak için 
tekrarladı. Aliikadarın ismini şimdi hatırlamıyorum. Fakat li
mandan tesbiti gayet kolaydır. Gemi 300 tonluktu. Temelli ge
miyi, galiba kömür nakli için, satın almak istiyordu. Temelli bu 
iş için bir çok defalar Kırdar·a gelip gitti. Her defasında Kırdar 
vaziyetten beni haberdar ederdi. Zaman zaman: - Bu adam ba
na yine geldi, ne yapacağız? diye şikayette bulunurdu. 

Nihayet Kırdar'a: 
- Ben bu işe karışmam. Defterdar doğrudan doğruya Maliye 

Bakanlığiyle temastadır. Onu görün deyin, dedim ... 
Temelli çok geçmeden çıkageldi. Arkasında bir de sivil po

lis vardı. Kendisine mükellefin merkezden verilen vadeler dahi
linde taksitlerini zamanında ödediğini, hakkında haciz yapama
yacağımı söyledim. Temelli bana bir sual sordu: 

- Merkezden verilen mühleti herkese vermiye mecbur musu
nuz?"49 

Varlık Vergisi'nden nemalananların başında kuşkusuz ban
kalar gelmektedir, bunların başında da Osmanl ı  Bankası, Emlak 
Bankası ve Milli Reasürans vardır. Emlak Bankası, "Sağlam te
minat mukabilinde mükelleflere bol bol ikrazatta bulunmuş, kı
sa vadelerle yapılan ve cehennemi bir sür'atle işletilen bu ikraz 
mekanizmasiyle bir buçuk sene içinde banka sermayesine yakın 
temettü temin etmiştir ... Varlık Vergisi '  nden istifade eden milli 
müesseselerin başında Milli Reassürans gelir. Bu  müessesenin o 
zamanki müdürü Rebbani müzayedelere girmek, ağır vergilerle 
teklif edilenlerle temasa gelerek borçlarını yatırmak suretiyle 
Reassüransa ehven bedelle gayet kıymetli g. menkuller satın al
mak imkanını bulmuştur."50 

Osmanlı Bankası ise görevlendirdiği memurlarıyla tahsilat
larını günü gününe yapmaktadır. Osmanlı Bankası Tarih Araş
tırma Merkezi arşivince Edhem Eldem ve Esra Danacıoğlu ta-

49 Faik Ökte, a.g.e., s. 1 75- 176. 
50 Faik Ökte, a.g.e., s. 1 6 1 -1 62. 
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rafından Ali Rıza Kınay'la yapılan bir müliikatta şu satırlar yer 
alıyor: 

' 'E.D.: Peki efendim, Osmanlı Bankası deniyor ki çok gayri
müslimin Yarlık Vergisi 'ni ödemesine yardım etmiş, onların 
dükkanlarını, evlerini ipotek ederek. Öyle bir şeyler duydum, 
acaba siz teyit eder misin iz? 

A.R.K. :  Olabil i r. Osmanlı Bankası'nın çok iyi müşterisi 
olur, çok zengin bir adam olur. Üçyüzbin, dörtyüzbin isteyince 
tabii veremez bu sefer banka, bunu bil iyorum, bunu gayet iyi 
hatırlıyorum, banka o zaman Orient Mağazası vardı meşhur, or
da Osmanlı Bankası 'nın bir memuru vardı, nedir bu, bu dediler 
efendim Osmanlı Bankası 'na borçlu bu adamlar, Osmanlı Ban
kası bu alacağı için efendim bu işin başına memurunu koydu. 
Yani alış-veriş onun vasıtasıyla yapıl ıyordu. Bunu gördüm yani. 

E.E. : İpotekli ticaret gibi. 
A.R .K. :  Evet, öyle. Öyle yapanlar da oldu yani. Eskiden be

ri müşterisiydi, mağaza elinde, banka kontrolünde, banka açığı 
kapatıyor, sabahleyin memurlar geliyor mal alıyor, mal satıyor. 
Parasını veriyor, şey ediyor yani. Böyle 1 -2 sene bu adamlar bi
lahare borçlarını ödediler, geldiler. Ama çokları işini tasfiye et
ti, beraberl ik yaptıkları o Türklere mağazalarını devretti ler. On
lar iş sahibi oldu. Çok para kazandılar ve yani o Varlık Yergisi 
olmayaydı, İstanbul bugün bu kadar tüccar olmazdı."� ' 

Bu müesseselerden biri de Kiğılı müessesesidir: "Bir kısım 
mükellefler dükkanlarının yarısını veya bir kısmını yeni müşte
rilere devrederek borçlarını kapatmakta idiler. Hatta çalışma 
kampına gelenlerden de bu şeki lde borcunu kapayanlar çoktu. 
Kiğılı Beyoğlu'ndaki mağazayı bu şekilde devir almıştır."�2 

Borçlulara baskı yaparak, yok pahasına satmaya mecbur bı
rakarak Rıza Temelli gibi fırsattan istifade ederek bu mülklere 
konanların yanında, büyük miktarda borçlu olan gayri müslim
lerden müesseseyi devralıp daha sonra bu vergiyi Müslümanla
rın vergi düzeyine çekerek mülk sahibi olanlar da az değildir. 

5 1  Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme .. ., s. 462-463. 
52 Faik Ökte, a.g.e., s. 1 70. 
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4. Hacizler, toplama ve çalışma kamplarına sürgün 

İstanbul 
Varlık Vergisi Kanunu 'nun en önemli zorlayıcı silahları haciz ve 
zorunlu çalı ştırma mükellefiyetidir. Bu sayede daha önce 20 
Kur'a İhtiyat uygulaması ile gözdağı verilen azınlıklara salınan 
vergiler kolaylıkla tahsil edilebilmiştir. 

Yasa gereği, "mükelleflere" tahakkuk ettirilen borcu ödeme
leri için 1 5  günlük süre verilmiş, bu sürenin sonunda borcunu 
ödeyemeyenlerin tüm eşyaları ve mülkleri , hatta yakın akraba
larının mülkleri haczedilerek satışa çıkarılmıştır. 

Satılacak eşyanın çokluğu nedeniyle, İstanbul Belediyesi 'ne 
ait Kapalıçarşı-Sandal Bedesteni ' ndeki mezat salonunun yanı 
sıra, İstanbul ' un üç ayrı yerinde geçici müzayede salonları dev
reye sokulmuştur. Taksim Dağcılık Kulübü, Mahmut Paşa Ha
mamı ve Kadıköy Muvakkithane Caddesi No: 3'teki bina mezat 
salonu olarak hizmete sokulmuştur.�) 

Tahakkuk ettirilen borcu "ödeyemeyenlerin malı-mülkü alı
nacak, kendileri çalışma kamplarına gönderileceklerdi ... takdi r  
edilen vergi, çoğuna göre astronomikti. Birçok kişi her şeyini 
kaybetti .  Fakirler arasında yatağını yorganını satmak zorunda 
olanlar çoktu. Bundan da feci olan korku mevcuttu. Bu konuda 
tanıklıklar çoktu".s.ı 

Varlık Vergisi 'yle her şeyini kaybederek Aşkale 'ye gönderi
len Parseh Gevrekyan başına gelenleri şöyle anlatmaktadır: 

"Benim için belirlenen vergi miktarını bize tanınan 1 5  gün
lük süre içinde ödemem imkansızdı. Val i  Lütfi Kırdar 'a  gidip ri
ca ettim ve süre istedim. Bana 4 ay daha tanıdılar. Borcumun 
önemli bir kısmını ödedim. Ancak yine de vergi borcunun tama
mını ödemem imkansızdı. Benim için artık geri sayım başlamış
tı. Bir gün kuyumcu bir arkadaşıma iki sivil polis gelmiş beni 
sormuş ve ' Bursa'dan borcumuz var. Ödemek istiyoruz' demiş. 
Kim olduklarını hemen anladım ve o gece eve gitmedim. Aile
me de evde kalmamalarını tembih ettim. Çünkü o ara evde an-

53 A. Aktar, a.g.e., s. 193. 
54 Avner Levi, Türkiye Cumhuriyetinde Yadııdiler . . ., s. 142. 
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ne, kardeş kimi bulsalar gözaltına alıyorlardı. Daha sonra Em
niyetten bir tanıdık bulup beni direk sevk merkezine almasını ri
ca ettim. Kabul etti. Böylece o tıklım tıklım nezarethane aşama
sını atlayabildim."55 

Hacze konu olup mezatta satılan gayrimenkullerin tahsilata 
oranı, Faik Ökte 'nin verdiği bilgilere göre, yüzde 1 'dir. Bu ra
kam İstanbul 'un en değerli gayrimenkullerinin birilerine peşkeş 
çekildiğinin ifadesidir. Bu son derece değerli gayrimenkuller
den elde edilen meblağ bu derece düşükken, ev eşyaları meza
tından elde edilen gel irin hiçbir öneminin olmadığını söylemek 
abartı olmaz. Toplamda bir kıymet teşkil etmemesine rağmen 
bunlara da el konulmasının nedenini gelir elde etmeden ziyade 
başka yerlerde aramak gerekir. Ekte yer alan l istede hacze konu 
olan gayrimenkullerin ancak sadece bir bölümü verilebilmiştir. 
Bu l iste bile yapılan soygun hakkında bir fikir vermektedir. 

Haciz işlemleri son derece acımasız bir şekilde yapılmıştır. 
Vergi mükelleflerinin her şeyine el konulmakta ve hiçbir sınır 
tanınmamaktadır. Kış ortasında yapılan hacizlerde sobaların, 
bebek arabaları ve perdelerin de mezat konusu olmaktan kurtu
lamadığını özell ikle bel irtmek gerekir. Aile albümleri bile me
zat konusu olmuştur, yani Varl ık Vergisi kurbanlarının anılarına 
dahi saygı gösterilmemiştir. Yasanın tamamıyla azınlıkların 
ekonomik ve kültürel olarak yok edilmesine yönelik olduğu me
zat uygulamalarında açıkça görülmektedir. 

Hacizler önce vergiye tepki gösterenlerden başlatı lmış ve bu 
yöntemle dirençlerinin kırılması amaçlanmış, buna rağmen di
rençleri kırılmayanlar ilk kafi leyle Aşkale 'ye gönderi lmiştir. 
"Varlık Vergisi 'ni ödeme süresi dolduktan sonra, Aşkale kafile
lerinin toparlanması ve haciz sonucu satış yolu ile tahsiliitın 
başlaması sürecinde basının katkısı daha net olarak ortaya çık
maya başlamıştır. Hacizler ve satışlarla i lgil i  haberler bütün ay
rıntı ları ile İstanbul basınında yer almaktadır. Bazı gazeteler (ör
neğin Tasvir-i Efkar, Tan) müzayede salonlarında satılacak eş
yaların listesini okurlarına hizmet olarak yayımlıyorlardı. 

İlk günlerde, İstanbul basınında, Varlık Vergisi 'ni bir anlam-

55 Rıdvan Akar, Varlık V. . . , s. 1 06- 107. 
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da protesto ederek çok cüzi miktarlarda tediyede bulunan fevka
lade mükelleflerin evlerinde yapılan haciz ve satışlar tüm can 
alıcı ayrıntıları ile yayımlanıyordu. Bir anlamda, borçlarını öde
mekte geciken diğer mükellefler için, bu haciz ve satış haberle
ri İstanbul basını tarafından birer ' ibret dersi ' halinde sunulu
yordu."56 . 

Kendisine tahakkuk ettirilen 375 bin liralık Varlık Vergisi'ne 
tepki gösteren Avukat Şek ip Adut'un evinde yapılan mezatla il
gili i lginç ayrıntı larla süslenen haber, alıcıların ruh hiilini de 
gözler önüne sermesi bakımından ilginçtir: 

"Tuhaf tesadüf Varlık Vergisi 'nin kanuni tazyik yolu i le tah
si line başlandıktan sonra hangi haciz ve satış yerine gittimse 
karşıma hep Şekip Adut'a ait eşya çıktı. Hakkında haciz mu
amelesi tatbik edilen ilk mükellef Şekip Adut'tu. Sandal bedes
teninde eşyası ilk müzayedeye çıkarılan mükellef de Şekip Adut 
oldu. Taksim Palas'ta 3 numaralı dairede ev eşyası satılıyordu. 
Meğer bu daire de Şekip Adut'a aitmiş. Yirmi şu kadar gazete
c i l ik hayatımda bir kere bile karşılaşmadığım bu naml ı  avukat
la bir gün gelip de bu kadar meşgul olacağımı h iç hatırıma ge
tirmemiştim. Apartmanda satış saat I0 .30'da başlamıştı . . .  
Apartman dardı. Odalar küçüktü. Koridordan gelip geçmek 
güçtü. Nohut oda bakla sofa içinde en azından 1 00- 1 50 kişi top
lanmıştı. Hiç kimse önündeki kadının veya adamın arkasından 
i lerisini göremiyor, tellalın sesi gayya kuyusundan çıkar gibi 
derinden ve görünmez bir yerden geliyordu. Çamurlu ayyak
kaplarla kuştüyü koltukların, kanapelerin, maroken sandalyala
rın, lake masaların üzerine çıkıp birbirlerinin omuzlarından aşa
rak satılan eşyayı görmeye çalışanların hepsi de kelepir mal al
ma sevdasına düşmüş insanlardı ... Satılığa çıkarılan mallar ara
sında topyekun bir yemek odası, bir yatak odası, iki oturma sa
lonu, bir kütüphane ve istirahat odası ve bu odalardaki eşyanın 
kaffesi vardı. Aile albümleri elden ele dolaşıyor, resimler ince
den inceye gözden geçiriliyor, kıymetli ve stil eşya ayrı ayrı tet
kik olunuyor, antikalar, biblolar, yağlı boya tablolar hayran hay
ran seyredi l iyordu ... Eşyaları muhtelif kimseler alıyorlardı. Fa-

56 A. Aktar, a.g.e., s. 1 93- 194. 
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kat en hararetli alıcı Hüsnü isminde bir zattı. Her mezadın so
nunda onun ismi işitiliyor . . .  Hüsnü paraları ödüyor, eşyaları yi
ne eski yerlerine itina ile yerleştiriyordu ... Bay Hüsnü hemen 
hemen hiçbir eşyanın başkasının eline geçmesine müsaade et
miyor, hepsini kendi alıyordu."�7 

Adut, özel olarak seçi lenlerden biridir. Vergiyi uygulayan
lardan Ürgüplü anılarında, hazine aleyhine aldığı davalardan 
dolayı maliyecilerin Adut'a düşman olduklarını ifade etmekte
dir: "Bir akşam üzeri avukatlar arasından en zengin ve isim yap
mış olanlardan biri olarak tanınan Şekip Adut ağlayarak odama 
girdi. Maliye müfettişlerinin, Hazine aleyhine aldığı davalardan 
ötürü, kendisine düşman olduklarını, ödeyemeyeceği kadar ağır 
bir vergi koyduklarını söyledi. Tesell i  etmeye çalıştım. Ödemek 
istemediği miktar o kadar azdı ki, o yaşlı halinde, vergisini öde
memek için Aşkale'ye sürülmeyi göze aldı. Gad Franko da ay
nı şeyi yaptı. "�N 

Gazeteler bir amme hizmeti olarak Varlık Vergisi ile ilgili 
haberleri gün be gün vererek kamuoyunun ilgisini sürekli canlı 
tutmaya çalışmaktadırlar. Bunlardan bir örnek: 

"Haczedilen menkul eşyanın satışına bu sabahtan itibaren 
başlanıyor 

Varlık Vergisi 'ni ödemeyen mükelleflerin menkul eşyaları
nın haczine dün de devam edilm iştir. 

Bu sabahtan itibaren haczedilmiş olan menkul malların satı
şı başlıyacaktır. Satışlar mağaza ve evlerin önünde yapılacaktır. 
Tahsi l i  Emval kanunu muc ibince gayrimenkullerin borçtan do
layı satışa çıkarılabilmeleri iki aylık bir zamana mütevakif bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan dün Defterdarlıkta defterdarın riyasetinde ya
pılan bir toplantıda mükerrer tarhlar ve maddi yanlışl ıkların tes
biti ile unutulmuş olan mükelleflerin tesbiti üzerinde çalışılmış
tır. Maliye Vekiileti tarafından dün Defterdarlığa gelen bir emir
de haklarında mükerrer tarh ve maddi yanlışlık yapılmış olan 
mükelleflerin sevklerinin geri bırakılması ve bunlar hakkında 

57 Said Kesler, "Varlık Vergisine Karşı Haczedilen Eşyalar Nasıl Satılı
yor", Taıı, 5 Şubat 1 943. 
58 Rıfat N. Bali, Bir Türkleştirme Seriiı·eııi. .., s. 453. 
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hazırlanacak raporların Vekiilete gönderilmesi bildirilmiştir. 
( . . . ) 
Evvelki gün ve dün polis tarafından nezaret altına alınmış 

olan ve borcunu vermiyen suiniyet sahibi mükelleflerden hiçbi
ri borçlarını yatırmamışlardır. Yalnız avukat Gat Franko'nun 
kardeşi müracaatta bulunarak biraderinin borcunu ödeyeceğini 
söylemişse de henüz bu borç da yatırılmamıştır. Kadıköy 'deki 
toplanma yerine sevkedilmiş olan bu mükelleflerin bugünkü Er
zurum treni le Aşkale 'ye gönderilmeleri muhtemeldir. 

Haciz muamelesi devam ediyor 
Başlamış olan haciz muamelelerine dün de devam olunmuş

tur. 1 5  haciz heyeti şehrin muhtelif yerlerinde haklarında mu
amele yapılan mükelleflerin dükkan, depo, ardiye, ev ve garaj
larını polis nezareti altına mühürlemişlerdir. Defterdarlık pey
derpey listeleri verdikçe her l istenin muhteviyatını teşkil eden
ler hakkında aynı şekilde muamele devam edecektir."59 

( . . .  ) 
"Bir fotoğraf altı: 
Kendilerine tarh edilen vergileri ödememekle suiniyet sahibi 

oldukları açığa çıkan mükelleflerden yakalanmış olan bir grup: 
1 - Manifaturacı Yahudi Leon Taranto (aklı sıra paketle yüzü

nü örtüp tanınmamağa uğraşıyor) 2- Manifaturacı Yahudi Leon 
Moiz Benbasat (400.000 l ira borcuna mukabil zenginliğine rağ
men 47 bin l ira vermiştir, resimde şapkasının arkasına gizleni
yor) 3- Manifaturacı Yahudi Bohor Benbasat (450 bin liralık 
borcuna karşı 37 bin lira vermiştir) 4- Yahudi kırtasiyeci Nesim 
Alaluf. 5- Yahudi manifaturacı Josef Bazaldo (290 bin lira borç
ludur) 6- Yahudi camcı milyoner İsak Siyon (240 bin l ira borç
ludur) 7- İthalatçı Hamparsum Erkman (390 bin lira borçludur) 
8- Yahudi manifaturacı Samoel Varon (230 bin lira borçludur). 

Defterdarlıktan Emniyet Müdürlüğüne ve haciz heyetlerine 
verilen listelerdeki suiniyet erbabının eşyalarının haczi ve ken
dilerinin kamplara sevki muamelelerine dün de devam olun
muştur. Perşembe ve Cuma günü Moda kampına sevkolunan 3 1  

59 Tas\'iri Efkar, 23 Ocak l 943. 
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kişiden dün de daha 4 kişi bu kampa gönderilmiştir. Gündüz 
ikametgahlarından alınan bu suiniyet erbabı bir müddet polis 
nezareti altında bulundurulmuş ve 1 0.45 vapurile Kadıköy'e ge
çirilerek kampa iskan olunmuşlardır. 

Bunların isim, meslek ve meşguliyeti ve kendilerine tarhedi
len vergi miktarları aşağıda gösterilmiştir: 

Kostaki Papazoğlu (kolonya fabrikası sahibi) 260.000; Ha
yik Kazancıyan (kazmirci) 200.000; Moris Taranto (ithalatçı) 
300.000; Davit Hananey (yağ, peynir tüccarı) 590 bin lira. 

Sevkedi lecek olan mükellefler arasında bulunan Moris Ta
ranto Ankara'dan şehrimize gönderilmiştir. 

Yahaskiyel oğlu Gabriel ve Avram ise polis nezareti altına 
alındıktan sonra 4 10.000 lira tutarındaki tediye edeceklerini be
yan etmişler ve bu hususta derhal müsbet teşebbüsleri görüldü
ğünden serbest bırakılmışlardır. Ayrıca Moda kampında bulu
nanlardan bazıları da birer istida ile hükümet makamlarına ver
giyi tediye edecekleri hakkında müracaatlarda bulunmuşlardır. 
Bunların bu müracaatları da nazarı itibara alınmakta ve hakla
rında gereken muamelenin yapılması derpiş edilmektedir. 

Moda kampında bulunan ve miktarları 40 kişiyi bulan suini
yet erbabının bugünkü Haydarpaşa-Erzurum katarile evvelce 
Nafıa Vekfileti tarafından tesbit olunan çalışma yerlerine sevk
leri muhtemel görülmektedir. 

Evvelce de yazdığımız gibi bu ilk parti Erzurum'un 57 kilo
metre garbında Kop dağı eteklerindeki Aşkale'ye gönderi lecek
tir. Bu sevkıyatın yapılması için her dakika emre intizar olun
maktadır. 

( . . . ) 
Hükümetin gösterdiği bütün kolaylıklara rağmen suınıyet 

göstererek Varlık Vergisi 'ni ödemiyen mükelleflerin mallarının 
hacizlerine dün de devam edilmiş ve dün sabah ilk olarak evvel
ki gündenberi yapılan hacizlere ait eşyanın İstanbul Belediye 
Mezad dairesinde satılmasına başlanmıştır. 

( . . .  ) 
Dün öğleden sonra resmi dairelerin tatil olmasına rağmen el

de mevcut eşyaların satılması için geç vakte kadar satış yapıl
mıştır. 
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Dün akşama kadar satılan eşyalar arasında şehrimizin tanın
mış tacirlerinin bürolarından ve evlerinden getirilen mallar 
mevcuttu. 

Bunlar arasında meşhur elektrik malzemesi komisyoncula
rından İzak Donapo'nun eşyası vardır. İzak Donapo 500.000 li
ra Varlık Vergisi 'ne tabi tutulmuş ve bu miktar yüzde iki ceza 
zammile birlikte 5 10.000 l iraya baliğ olmuştur. Çok mühim bir 
servet sahibi olduğu muhakkak olan İzak Donapo bir aydan faz
la bir zamandan beri borcundan ancak 2652 lira ödemiştir. 

Dün eşyaları satılan Varlık Vergisi mükel lefleri arasında 
300.000 lira Varlık Vergisi ' ne tabi tutulan demir işleri t icaretile 
meşgul Gaspar Yarma yan, 200.000 l ira Varlık Vergisi 'ne tabi tu
tulan vapurcu Poldi Yarganof, 450.000 l ira Varlık Vergisi'ne ta
bi tutulan ithalatçı Moris Şayo biraderler, 270.000 lira Varlık 
Vergisi ' ne tabi tutulan vapurcu Pol Niyagarof'a ait yazıhane ve 
büro eşyası vardır. 

Eşyalar nasıl satılacak 
Öğrendiğimize göre Varlık Vergisi borçlarını vermiyen mü

kel leflerin mahcuz eşyalarından taşınabilen kısımları Belediye 
mezad dairesinde, taşınamıyan eşya ise bulunduğu yerde açık 
arttırma ile satılacaktır. 

Belediye, mahcuz eşyanın süratle ve kolaylıkla satışını te
min etmek maksadile Beyoğlu'nda da bir mezad dairesi açma
ğa karar vermiştir. Buna ait müsait bina aranmaktadır. Yeni me
zad dairesinin hafta içinde faal iyete geçmesi beklenmektedir. 
Belediye buna ait kadroları hazırlamaktadır. 

( . . . ) 
Dün Sandal bedesten inde dolaşanların söylediklerine göre, 

Varlık Vergisi 'ni ödemedikleri için eşyaları haczedilmiş olan 
mükellefler, bu eşyaları tekrar akrabaları veya adamları vasıta
sile arttırarak almaktadırlar. Bu vaziyet eğer doğru ise, paraları 
olduğu halde veya tedarik etmek imkanına sahip bulundukları 
halde borçlarını ödemekten imtina eden bu gibi suiniyet sahibi 
mükellefler hakkında alakadarların dikkat nazarını çekeriz.'"'° 

60 Tasviri Efkar, 24 Ocak 1943. 
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Defterdarl ık tarafından pol ise verilen listelere göre gözaltına 
alınan mükelleflerin toplandığı yerler için kimi gazeteler "top
lama kampı", kimileri "toplanma kampı" terimini tercih etmiş
lerdir. Bu toplama kamplarındaki koşulların bu "suiniyet erba
bına" fazla olduğunu düşünerek yetkili lere ihbarı görev bilen 
gazeteci ilgil i leri uyarmaktadır: 

"Aşın nezaket 
Bundan başka, borçlarını ödemedikleri için Aşkale'ye gön

derilmek üzere polis nezareti altına alınmış olan mükelleflerin 
Moda Palas gibi, Kadıköy'ün en lüks bir pansiyonunda toplan
mış olmaları ve buraya bir de ' kamp' lakabı takılarak 'Moda Pa
las Kampı ' isminin verilmesi bizim kadar olduğu gibi diğer va
tandaşların da hayretini mucip olmuştur. Bir ' Palas'da kurulan 
'kamp'da izaz ve ikram edilen suiniyet erbabının başka bir yer
de ikamet ettirilmeleri daha münasip olur kanaatindeyiz. 

Çağrıldıkları vatani hizmete omuz silken ve bu topraklarda 
yaşadıkları, bu vatanın nimeti le perverde oldukları halde, sade
ce bir mal fedakarlığı gibi ufak sayılabilecek yardımdan kaçı
nan bu gibi adamlar hakkında, gösterilmekte olan bu aşın neza
kete artık son veri lmeli ve kendilerine, layık oldukları veçhile 
muamele edilmelidir. 

Bizim kanaatimiz budur ve her Türkün de bu kanaatte oldu
ğuna eminiz. "01 

Bu yazının ardından uyarı dikkate alınarak tutuklular Sirke
ci 'deki bir ambara nakledilmiştir. 

Tutuklularla i lgil i  her türlü gelişme kamuoyuna anında bildi
rilmektedir, bu haberler ve bilgiler aynı zamanda mükellefleri 
korkutmaya yönelik bir gözdağıdır. Böylece tahsilatın hızlandı
rılmasına çalışılmaktadır. Mükellefler bu korkuyla el lerindeki 
her şeyi yok pahasına satıp borçlarını ödemeye çalışacaklardır: 

"Aşkale'de hazırlık 
(Hususi muhabirimizden telgrafla) İstanbul 'da Varlık Vergi

si 'ni ödememekle yaşadıkları toprağa karşı besledikleri fena ni
yetleri açığa vurmuş olan mükelleflerin kazamıza getirilecekle-

61 Ta si' iri Efkar, 24 Ocak 1943. 
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ri burada günün konusu olmuştur. 
Resmi makamlar gelecek kafileleri barındıracak yer hazırla

makla meşguldürler. Büyükçe odası bulunan evlerde umumi ya
takhaneler kurulmaktadır. Ayrıca kazaya uzak olan işyerlerinde 
çalışacak olanların sabah, akşam kazaya gidip gelmek ile vakit 
kaybetmelerine meydan vermemek için iş yerlerinde çadır kuru
lacak yerler hazırlanmaktadır. 

Mükelleflerin barındırılacağı çadırlar bugünlerde bekleni
yor. Dünkü posta i le külliyetli miktarda kazma, kürek, el araba
sı, küskü, balyoz gelmiştir. Mükellefler posta posta çalışacakla
rı için yol ameleleri arasında bunlara iş öğretmek üzere posta 
başı vazifesini görecek olanlar seçilmektedir. 

Kazamızda mükel leflerin çalışacakları yollar son günlerde 
yağan karlarla örtülü bulunduğundan halen burada çalışan ame
leler karları küreliyorlar. Mükellefler buraya geldikten sonra bu 
faaliyete iştirak ettirileceklerdir. "62 

Bu  haberin yer aldığı Tasviri Efldl.r gazetesinde aynı gün ya
yımlanan ve gazetenin imzasını taşıyan başyazıda da Varlık Ver
gisi konusu işlenmekte ve yöneticiler yönlendirilmeye çalışıl
maktadır: 

"Varlık Vergisi güzel bir ölçü oldu 
Saracoğlu hükümeti, rakamların belagatine dayanan bir ada

let hasabile hareket etmekte ve i lk kafileyi mutlak suiniyet erba
bından teşkil etmiş bulunmaktadır. İsimlerden bahsetmek iste
miyoruz, fakat bizim gibi bütün kariler [okuyucular] de görmüş
lerdir ki, Aşkale yolcularının arasında 400 bin l ira borçlu · olup 
da bin lira gibi Frenklerin tabirile (sembolik) denilecek kadar 
küçük rakamlarla ve adeta kanunla eğlenmek istercesine bir ta
vır takınarak borçlarını ödemiye kalkmaları, yalnız suiniyetin 
değil, bu memleketle refahın en yüksek zirvesine çıkanlar için 
aynı zamanda suiahlakın da bir örneğidir. ( ... ) Daha dün yani 
mahcuz malların ilk satış gününde anlaşılmıştır ki, bu zevat 
kendi mallarını bedestende yine kendi adamlarına, kendi para
larile toplatmaktadırlar. Bu  suretle hem mallarını satışa arz ettir-

62 Tasviri Efkar, 24 Ocak 1943. 
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memekte, hem de müzayede neticesinde satışa çıkan malları dü
şük fiyatla alarak yeni bir vurgunculuk ve yeni bir dalavere yo
lunu tutmuş bulunmaktadırlar. 

Memleket hizmetlerini ifa etmektense mucizeler bekliyerek, 
Kop dağında kar küremeyi tercih  eden bu mütemerrit mide düş
k.ünlerinin hükümetin haczen sattığı mallarını öbür elden tekrar 
topladıkları keyfiyetini hükümetin nazarı dikkatine arz eder ve 
bu hususta da şiddetli tedbirlerin ve cezai hükümlerin vaz'edil
mesini isteriz. 

Varlık Vergisi aynı zamanda çok hassas bir ölçü olmuş ve bu 
suretle bu memlekete kalblerile ve midelerile bağlı olanları ayrı 
ayrı cephelerde toplamıştır. Asırlardan beri bu yurd uğruna kan 
vergisi veren bu memleketin öz evlatlarının fedakarlığı sayesin
de huzur içinde refaha kavuşanların bugün takındıkları menfi ta
vır, öz Türk vatandaşların hafızasından silinmiyecek ve ihtikar
la. vurgunla, zincirleme ticareti le ana yurdun öz evlatlarını istis
mar eden bu cephe gerisi bozguncularının yaptıkları işler milli 
hafızadan silinmiyecektir. Yazık onlara ki, son defa Varlık Ver
gisi dolayısile hüsnü niyetini ihzar için ortaya konan fırsatı da bu 
suretle kaçırmış bulunmaktadırlar. Bu arada ufak bir noktaya da 
temas etmek istiyoruz. Çalışma kamplarına giderlerken bile mu
temet eller vasıtasile servet lerini  kazanç ve ihtikar peşinde koş
turan bu inatçı kodamanlara karşı yapılan iyi muameleden de 
muztaribiz. Son dakikaya kadar büyük bir sabır ile doğru yolu 
görmeleri için ikaz vazifesini şefkatle yapan hükümetin teenni
sini [ağırdan almasını] anlamıyor deği liz. Fakat ortaya çeşit çe
şit şayialar çıkaran kanunun müsaade hudutlarını taşıran, ve 
memleket vazifelerini yapmamakta ısrar eden bu insanlara Mo
da Palas salonlarının açılmış olmasını da fazla görüyoruz. Velev 
kendi hesaplarına dahi olsa, çal ı şma kampına sevkedilen müte
merridin yeri pansiyon odası değil, cami avlusudur. 

Hükümet Türk mi l letinin selameti namına giriştiği teşebbüs
te her ne pahasına olursa olsun mutlaka muvaffak olacaktır. 4 
.seneden beri tavsiyelere, ikazlara kulak asmamış olanların şika
yetleri bundan sonra mil l i  kin ve gazap arasında gürültüye gi
derse bunun mes 'u lü ancak kendileridir. Fevkalade zamanlarda, 
olağanüstü kararları yürütmek h ususunda Cumhuriyet hüküme-
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tinin kudret ve kabiliyetini öğrenememiş olanlar varsa, bu son 
misal onlara yeni bir ders olacaktır."0·1 

Bu arada hastanede yatan hastalar bile gözaltına alınmakta 
ve toplama kampına gönderi lmektedir. Mesela Amerikan Hasta
nesinde yatmakta olan Simon Kayserliyan, hastanede gözaltına 
alınarak Ahırkapı'daki kampa konulmuş, ardından da acilen Aş
kale'ye gönderi lmiştir.64 

Vergi mükel lefiyetinin ardından Aşkale 'de çalışma mükelle
fiyetine tabi tutulan azınlıkları yok etmek için her şey zorlanma
ya başlanır, hukuk bile bu işe koşulur. Ünü sınırları aşmış hu
kukçu Gad Franko'nun başına gelen bu açıd�.n bir örnektir: 

"Gad Franko aleyhine dava açıldı 
Ankara'dan gelen haberlere göre müvekkili ile demiryolları 

arasında mevcut ihtilafın halline dair hakimler heyetince verilen 
kararın temyiz ticaret dairesince tasdiki üzerine kararın tashihi 
için verdiği lahiyada, karara iştirak eden heyetin şeref ve haysi
yetini ih lal eder mahiyette yazılar yazan ve kendisine tarh edi
len Varlık Vergisi 'ni ödemediği için Aşkaleye gönderilen Gad 
Franko aleyhinde Adliye vekaletince avukatlık kanunu hüküm
lerince tatbikata izin verilmiştir. Ankara Müddeiumumil iği bu 
avukat hakkında amme davası açmıştır.""' 

Gad Franko, aleyhine açılan soruşturma sonucunda 1 945 yı
lında bir yıl süreyle barodan ihraç edilecek, müvekkili Hüseyin 
Cahit Yalçın 'ın yazdığı itiraz dilekçesinden dolayı vekili sıfatıy
la 6 ay süreyle hapis cezası alacak, ama sabıkası olmadığından 
cezası tecil edilecektir.66 

Gad Franko, dönemin çok yönlü aydınlarındandır, uluslara
rası üne sahip bir hukukçu ve ilginç bir kişiliktir. İ ttihatçı Vali 
Rahmi Bey'le dostluğu sayesinde İzmir Ermeni Cemaatini fe!a
ketten kurtarır: "Gad Ermeni katliamı sırasında İzmir Ermeni 
cemaatini bu dostluğu sayesinde kurtarabildi. İzmir Ermenileri-

63 Tasl'iri Efkôr, 24 Ocak 1943. 
64 Tasviri Efkôr, 2 Şubat 1 943. 
65 Tasviri Efkôr, 8 Şubat 1 943; Tan, 9 Şubat 1942. 

66 Rıfat N. Bali, Deı•letin Yahudileri . .. , s. 139- 146. 
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ni Anadolu 'nun içlerine sürgün etmişlerdi. Gad bu insanların 
hayatlarını kurtarmak için bütün geceyi Yali ile birlikte geçirmiş 
ve gün ağardığında nihayet onu ikna edebilmeyi başarmıştı. Ya
li o zavallıları yolda yakalamak için süvariler yolladı, hepsini 
İzmir'e geri getirtti ."67 Franko 'nun oğlu "Emil Haim Franko da 
aynen kız kardeşi gibi babasının İzmir Valisi Rahmi Bey 'le iyi 
dost olduğunu ve 1 9  l 5 Ermeni tehciri sırasında babasının tem
bih ve ricası üzerine Rahmi Bey 'in Ermenileri tehcir etmediği
ni hatırlıyordu. Bir diğer hatırladığı nokta ileriki yıllarda Rahmi 
Bey'in Gad Franko'yu yazıhanesinde ziyaret ettiğinde sürekli 
kendisine beni bırakmadın, Ermenileri kesemedim şekl inde ser
zenişte bulunmasıydı.''611 Gad Franko milli mücadele yıl larında 
Kemalistlere de yardım eder.69 İnanmış bir Türkçü ve Kema
list 'tir. 711 

Gad Franko sol hareketle de ilgil idir. Franko'nun ve diğer 
Yahudi entelektüel lerinin sol hareketle ilgisini Rasih Nuri İleri 
şöyle kaydetmektedir: "Yıl 1 939"du. Ne kadar da tesadüf diye
miyeceğiın, deınekki ben de aramıştım, içlerinde bir kaçı parti
li olan sol bir grupla tanıştım. Aralarında l 946 'da Türkiye Sos
yalist Emekçi ve Köylü Partisi kurucusu olacak Doktor Habil 
Amado vardı, Behçet vardı ve daha bir çok arkadaş . . .  Grupta 
doğrudan doğruya entelektüel olarak Marxizmi inceleyen, üst 
düzeyde dünya meseleleriyle uğraşan arkadaşlar da bulunuyor
du. En göze batanlar sonradan avukat olan Franko Milasl ı, bir 
iki yıl önce Paris 'de ölen Prof. izak Kapuano idi."7 1 

Franko, Varl ık Yergisi Kanunu 'na şiddetle karşı çıkan ender 
kişi lerden biridir: "Gad Franko, Saracoğlu'nun onayladığı Yar
lık Yergisi ortaya çıkınca, bu teşebbüse karşı çıkıp, sağda solda 

67 Kızı İvet Bigio'nun 16 ve 30 Eylül 2002 tarihli mektupları, Akt. Rıfat 
N. Bali. a.g.e., s. 1 20. 
68 Rifat N. Bali, a.g.e., s. 120. 
69 Naili Moralı, Miitarekede İzmir Önceleri ı·e Sonraları, İstanbul, Ülkü 
Matbaası, 1 976, s. 84. Akı. Rifat N. Bali, a.g.e., s. 1 1 7 .  
70 Mordo Dinar'ın 4 Ağustos 2003 tarihli yazısı, Akı. Rıfat N. Bali, a.g.e., 
s. 1 2 1 .  
7 1  Emin Karaca, Eski Tüfeklerin Sonbaharı, Toplumsal Dönüşüm Y., 
1 996, s. 65-66. 
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söylenmeğe başladı. Bunu duyan Başbakanın Gad'a çok içerle
diğini öğrenince dilini tutmasını, başına dert açacağını, ben ve 
diğer dostları çok söyledik. Söz geçiremedik. Ona onaylanan 
vergi çok yüklü oldu. Hanı satıldı ."72 

Bu niteliklerinden ötürü, kanuna onun gibi karşı çıkan Şev
ket Adut 'la birlikte Aşkale'ye ilk kafile ile gönderi lmişlerdir. 
B u  hukukçular, gayri müslim cemaatlerin direncinin kırılması 
için sembol olarak seçilmişlerdir. "Gad Franko iki kere ölmüş
tür. İlk ölümü Varlık Vergisi sırasında Aşkale'ye sürülmesiydi. 
Orada zulüm görmedi ama manevi olarak öldü çünkü Atatürk'e 
inanmıştı ve böyle bir şeyin meydana gelebileceğini düşüneme
mişti. Bundan dolayı Varlık Vergisi onun için muazzam bir ha
yal kırıklığıydı. . .  Gad bir Yahudi entelijensiyayı, Yahudilerin 
Türkiye'ye entegrasyonunu, Müslüman ve gayrimüslimlerin 
birlikte yaşayabi lecekleri modem Türkiye'nin rüyasını temsil 
ediyordu. Onun için onu bir sembol olarak gördüler ve Aşka
le 'ye özellikle gönderdiler (abç). Gad Aşkale ' ye gönderilmek 
üzere alındığında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Ahmet 
Demir'in yanına gittim. Gad' ı  görmek için izin istedim. İzin 
vermedi. Beni tokatladı da. Varl ık Veıgisi ve Aşkale Gad' ın ha
yatındaki ilk ve son yenilgisiydi . . .  Gad Aşkale 'ye gidince onu 
kurtamıak için uğraşanların arasında ben de vardım. Ancak 
hangi kapıya başvurduysak, o kapı kapanıyordu. Çünkü bu bir 
devlet politikasıydı."n 

Franko 'nun kendisi de bir hukukçu olan oğlu Emil Hayim, o 
günleri şöyle nakletmektedir: "Varlık Vergisi döneminde hukuk 
doktoramı yapıyordum. Bu verginin adalet ve kanunla alakası 
yoktu; tamamen siyasiydi. O dönemlerde çok tanınmış bir kişi 
olan babam bir 'ortaçağ kanunu '  olarak nitelendirdiği Varlık Ver
gisi hakkında düşüncelerini Saracoğlu 'na da söylemişti. Zaten 
kendisiyle ilgili işler o aşamadan sonra daha da kötüye gitti."74 

Emil Hayim, Franko'nun Saracoğlu ile görüşmesinin yarat-

72 Naili Moralı, Miitarekede İzmir . . . , s. 1 30 
73 Mordo Dinar ' ın 4 Ağustos 2003 tarihli yazısı, Akı. Rifat N. Bali, a.g.e., 
s. 1 2 1 - 1 22. 
74 Nana Trablus, "Komando Han'da Zaman ... ", Şatom, i l  Ocak 1 995, 
Akı. Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 1 30. 

1 59 



tığı etkiyle birlikte Aşkale 'ye gönderilmesinin diğer nedenlerini 
de sıralamaktadır: "Özell ik le azınlıklar elinde yoğunlaşmış bu
lunan ticaret sermayesinin el değiştinne operasyonu olarak yo
rumlanan bu kanunun uygulanmasında tabii ki pek çok kişisel 
husumetlerin de tatmini için gerekli ortam bulunmuştur. Bu or
tamda kahramanımız Gad Franko, kişisel husumetleri celbede
cek çok fazla özell iği bünyesinde taşımaktadır. 1 )  Gad Franko, 
azınl ıktandır. 2) Çok tanınmış bir avukattır ve çok zengin oldu
ğu düşünülmektedir. (Bürosunun bulunduğu Karaköy'deki Bah
tiyar Hanı O'na aittir.) 3) Türk Medeni Kanunu 'nun ilk şerhini 
yazan hukukçudur. Federal Mahkeme içtihatlarını izlemektedir. 
Senelerce Hukuki Bilgiler isimli  hukuk dergisini çıkarmıştır ki, 
Cumhuriyet döneminin hukuk dalında ilk özel dergisidir. O, 
adeta bir hukuk alimidir. 4) İttihatçı Rahmi Bey 'le dostluğunu 
sürdünnektedir. 5) Bütün bu kusurları yetmezmiş gibi, Serkl
doryan [Cercle D' Orient] ve B üyük Kulüp gibi salonlarda boy 
göstermektedir. Bu adamın bunca kusuru varsa başına da bir ge
lecek var demektir."75 

Franko Aşkale'de Yarl ık Vergisi kurbanlarına hukuki yardı
mı sürdürür; bir portakal sandığının üstüne koyduğu daktilosuy
la dilekçe yazarken yakasında bitler gezinmektedir.76 

Sabiha Sertel ,  sevkıyat sırasında ve Aşkale'de yaşananları 
anılarında şöyle nakletmektedir: "Hükümet vergi ödemeyenleri 
Doğu Anadolu 'da Aşkale'ye sürmek kararını vermişti. Borçlu
ların Aşkale'ye ne suretle gö�derildiklerini gömıek üzere Hay
darpaşa Garı 'na gitmiştim. Peronda bir mahşer kalabal ığı. Aş
kale 'ye gönderilen kocalarını, evlatlarını, kardeşlerini geçirme
ye gelen kadınlar ağl ıyor, erkekler ellerini oğuşturarak peronun 
bir tarafından bir tarafına koşuyor, kendilerini geçirmeye gelen 
dostları yolcu lara para bulup göndereceklerini, kendi lerini kur
taracaklarını vaadediyorlardı. . .  Gidenlerden gelen mektuplar, 
Allahın çayırında, çadırlar, barakalar içinde yaşadıklarını,  yiye
cek bulmadıklarını ,  hergün sabahtan akşama kadar taş kırdıkla
rını bi ldiriyordu. Kanun, Nazi metotlarıyla yürütülüyordu. Şük-
75 "Varlık Vergisi Kıskacında Bir Avukatlar Ailesi'', Baro Gündemi, Ara
lık 1 997, Sayı 6, s. 38-40, Akı. Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 1 3 1 .  
7 6  Rıfat N .  Bali, a.g.e., s .  1 35. 
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rü Saracoğlu, efendisi Yon Papen'den, Hitler'den iyi ders almış
tı. .. Verginin bu şekilde alınması hem içte, hem dışta kötü tepki
ler yaptı . Dünya basınında Türk toplumu için yüz kızartıcı yazı
lar çıkıyordu. Bütün gürültülere. baskılara rağmen Varlık Vergi
si ,  hükümetin istediği geliri sağlamadı. Ekonomik durum daha 
da kötüleşti."77 

Devlet Aşkale' de çalışma mükellefiyetine tabi tutulanları 
unutmaz. Erzurum valisi Aşkale sürgünlerini ziyaret eder. Dev
let sürgün de olsa, dağ başında da olsa, kar kış da olsa müşfik 
kollarını uzatır! Val ınin sürgünlerle yaptığı sohbetin gazetelere 
yansıması da i lginçtir: 

" ... Soğuktan şikayet edenlere vali :  
- Ben de dedi Hakkari'de temmuz ayında beş gün fasılasız 

kar üstünde yaya yürüdüm ve bu esnada kunduralarımın parça
landığını bilirim. Soğuk bu iklimin tabii halidir, siz de alışırsı
nız cevabını verdi. 

Dağ başının tenhal ığından ıssızlığından şikayet edenlere ise, 
devamlı hoş gülümseyişle: 

- Düşününüz ki siz İstanbul' da iken biz yine bu dağ başların
da, bu karlar arasında memleketin selameti için gece gündüz do
laşıp duruyorduk. Buralarda yaşayanlar da bu memleketin evlat
larıdır. Varlık Vergisi Kanunu 'nun hükümleri sarihtir, borcunu
zu tamamen ödeyinceye kadar burada çalışacaksınız. B izce ya
pılacak başka bir şey yoktur."78 

Mezatta yok yoktur. Alıcıları bir telaş da sarmıştır bu arada, 
Anadolu'dan gelen alıcıların aldıklarını nasıl götürecekleri de 
sorun olmuştur. Demiryolları bu eşyaları taşıyamamaktadır. 

"Anadoludan Mal Almaya Gelenler: Varlık Vergisi'nden do
layı haczedilen ve satılığa çıkarılan eşyayı almak üzere son 
günlerde Anadolu 'dan şehrimize bir akın başlamıştır. Ancak 
Devlet Demiryolları depolarının eşya ile dolu bulunması yü
zünden idarenin havaleli eşya naklini bir müddet için kabul et
memesi, bu gibi lerin mahcuz eşya almalarına mani olmakta ve 
bu yüzden satılığa çıkarılan mallar yine sahipleri tarafından ka-

77 Sabiha Sertel, Roman Gibi, s. 240. 
78 Tas,•iri Efkar, 8 Şubat l 943. 
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patılmaktadır. "79 
Burada şunu da iliive edelim ki, satın almaların İstanbul ba

sınında veriliş biçimi yasanın amacını ve işlevini apaçık ortaya 
koymaktadır: "Bu satışların İstanbul basınında veril iş biçimi de 
dönemin etnik milliyetçilik anlayışını yansıtması bakımından 
hayli ilginçtir. Örneğin, başta 'Sahibinin Sesi '  plak şirketi olmak 
üzere birçok kuruluşun sahibi olan ve AEG gibi bazı yabancı 
firmaların temsi lciliğini yapan Vahraın Gesaryan'a  ait bina, Sü
merbank tarafından satın alınmıştır. Bu haberi Cumhuriyet ga
zetesi şu şekilde vermektedir: 

' Beyoğlu' ndaki Sahibinin Sesi binasının Sümerbank tarafın
dan satın al ınarak, Yerli Mallar Pazarları Beyoğlu şubesine tah
sis olunduğunu memnuniyetle yazmıştık. Bu suretle güzel bir 
bina daha mill ileştirilmiş olmaktadır. "'80 

Kendilerine borç çıkarılan mükellefler borçlarını ödemek 
için mal larını ellerinden çıkarıp nakde çevirmek istemektedir
ler. Gazetelerde bunların satış i lanlarına bolca rastlanmaktadır. 

''Kaçırılmaz Fırsat: Büyükada Karadağ ve Çarkıfelek sokak
l arında cepheleri olan fevkalade manzaralı 3500 m2 arazi dahi
l inde yüzlerce müntahap gül ve meyva ağacı ve elektrik ve akar
suyu olan üçer odalı dört köşk möblesiyle birlikte toptan veya 
ayrı ayrı sat ı l ıktır. İskele başında tütüncü Mihalaki Eskidaya 
müracaat edi lmesi . '''1 

Birinci l istede unutu lmuş olan mükellefler tesbit edi l i rken 
yeni kafi leler de A�kale 'ye yola çıkarılmakta, haciz i şlemleri ve 
mezatta sat ış lar tüm hızıyla devam etmektedir. 

"Varlık Vergisi mükel leflerinden unutulmuş olanların vergi
lerinin tarhına komisyon tarafından devam edi lmektedir . . .  

Diğer taraftan dün akşam yeniden 30 müke l lef nezaret alt ına 
al ınarak Demirkapı kampına gönderilmişlerdir. B u  hesaba göre 
Dem irkapı kampında 1 28 mükellef toplanmış bulunmaktadır. 
Bunların bu akşamki trenle çalışacakları mahalle sevkedi lmele
ri muhtemeldir. Dün akşam kampa gönderilen lerin isimlerini 

79 Tası·iri Efkar. 26 Ocak 1943. 
80 A. Aktar. a.g.e., s. 205-206. 
8 1  Taıı. "Kaçırılmaz Fırsat'", 10.6. 1 943. 
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yazıyoruz: 
1 - Yusufaki Topaloğlu :  Peynirci ;  2- Nobar Peştemale: Dişçi; 

3- İspiro Şitanidis: Dahili kart satar; 4- Dimitriadis: Yağcı: 5-
Bünyamin Berusarmi :  Sarraf; 6- Avram Aledesoğlu: Nakl iyat 
komisyoncusu; 7- Anastas: Nakliyat komisyoncusu; 8- Ahmed : 
Nakliyat komisyoncusu; 9 -Yorgi Damar: Müteahhit; 1 O- Alber 
Kürkçübaşı :  Kazmirci; 1 1 - Ligor Ligoryadis: Kazınirci; 1 2- Ke
ğam Yargeryan : Lastik tüccarı; 1 3- Agop Akşahin: Şahin Labo
ratuarı sahibi; 14- Nesim Abuaf: Tuhafiyeci: 1 5- Yital i :  Kumaş
çı; 1 6- Amos Erdal: Çinic i ;  1 7- Menahem Ral i :  Bakkal ;  1 8- Da
vid Bali :  Bakkal: 1 9- Mordahay Bal i :  Bakkal ; 20- Nobar De
mirdağlı :  Mücevherci ;  2 1 - Salvator Nedi :  Derici; 22- Salamon: 
Derici; 23- Yako: Derici; 24- Karabet Papazyan: Mücevherci ;  
25- İvak Karsona: Köseleci; 26- Bensiyon: Demirci; 27- Koço 
oğlu Dimitri: Tuhafiyeci; 28- Koço oğlu Orseyadis: Tuhafiyeci ;  
29- Torna: Demirci ;  30- Edenesilos: Demirci." 

Hükümete yeni taktikler veri lmekte ve ihbarlarda81 bulunul
maktadır: 

"Kendilerine tarh edilen Yarl ık Yergisi 'ni ödemek istemiyen 
kötü niyet sahibi mükelleflerin malları ve bu meyanda ev eşya
larının haciz yolile satıldığı malumdur. 

Ev eşyası hacizlerinde kötü niyetl i mükel lefler bazı hi lelere 
müracaat ederek hazinenin zararına çalışmaktadırlar. Bunların 
başvurdukları hile şudur: 

Haciz günü ve saatinde i lan edilen yere müracaat eden alıcı
lara apartıman kapıcısı veya oraya bilhassa getirilen bir adam 
Haciz tehir edildi tekrar i lan olunacak! Demekte. onlar da buna 
inanarak uzaklaşmaktadırlar. 

Kötü niyetl i  mükellefin buradaki mülahazası şudur: Kötü ni
yetl i  olduğuna göre esasen bedenen çalışmayı göze almış, para
sını gizlemiştir. Ortada ev eşyası vardır. Bunları da kurtarınak 
için hacze iştirake gelenleri de aldatıp savdıktan sonra haciz me
murlarının karşısına kendi adamlarını ç ıkarınakta, eşyalarını 
pek cüz ' i  bir fiyatla kapatmaktadırlar. Böylece mesela 40 bin l i -

82 İhbarlar sadece gazeteler ve  Müslüman Türkler tarafından yapılmamak
tadır. Bazı azınlık mensuplarından da yetkili lere ihbarlar yapılmıştır. 
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ra borçlu bir mükellefin eşyası 5 bin liraya satıl ırsa borcu 35 bi
ne düşecek, fakat bu 35 bin lira için de bedenen çalışmaya gide
cektir. Eşyaları yine kendisi bin l iraya kapatırsa 39 bin l i ra borç
lu kalacaktır. Bedenen çalışacağına göre 30 bin lira ile 39 bin li
ra arasında fark yoktur. B u  kötü niyetli mükelleflerin yaptıkları 
propagandaya göre de hükümet bir zaman sonra vergi işini gev
şetecek, bunlar tekrar yerlerine dönecekler, eşyalarını ellerinden 
çıkarmamış olacaklardır! Hala yaşadıkları memleketin kanunla
rını oyuncak sayan kötü niyetli lerin bu hilelerine ve düşüncele
rine şaşmamak lazımdır. Ancak bu gibi hilelerin önünü almak, 
hazinenin zararına meydan vermemek lazımdır. Bunun için de: 

1 - Gazetelere verilen ilanda satışın başlıyacağı bildirilen sa
atte muhakkak satış yerine bir tek memur göndermiş bulunmak. 

2- Satıİacak ev eşyasının bulunduğu apartıman kapısına sa
tışın yapılacağı gün ve saatini bi ldiren bir i lan asmak. 

3- Bu ilanın hüsnü muhafazasını apartıman kapıcısının 
mes 'uliyeti altına bırakmak. İlan yok olursa kapıcıyı mes ' ul et
mek. 

4- Hakiki satış tehirlerini yine mahalline i lan ile asmak. 
Yukarıdaki noktaları ehemmiyetle alakadarların dikkatine 

sunuyoruz. 
( . . .  ) 
Borcunu ödemiyen suiniyet erbabından 13 kişi dün akşam 

Demirkapı kampına sevkolunmuşlardır. Bu on üç kişi şunlardır: 
1 - Alber Baruh: Zahireci ,  2- S imyon Haralambidis: Zahire

ci, 3- Nesim Taragono: Zahireci, 4- Artin Sarohan: Mü::evherci, 
5- Mesrop Mancınık: Mücevherci, 6- Berç Genç: Mücevherci, 
7- Aşut Demirci ,  8- İstepen Aris: Mücevherci,  9- Garbis İğneci :  
Köseleci, 1 O- Karabet Taşciyan: Halıcı, 1 1 - Romanas Manyas: 
Şapkacı, 1 2- Ohannes Vegogosyan: Köseleci ,  1 3- Garbis S inek
çi: Kuyumcu ."K) 

Saracoğlu Meclis 'te Varlık Vergisi'nin faydalarını açıkla
makta ve onun yarattığı imkanlarla yapılanları sıralamaktadır: 

"Arkadaşlar, 

83 Tasviri Efkar, 2 Mart 1 943. 

1 64  



Bir taraftan ordunun her gün artan yüksek masraflarının ne 
vakit hitam bulacağının bell i  olmaması, diğer taraftan da Mer
kez Bankasının yükselen sürüm miktarı hep bir arada göz önü
ne getirilecek olursa hükümetin ne kadar sert bir bir darlıkla 
karşı karşıya kaldığı anlaşıl ır. İşte bu darlık karşısında çalıştık 
ve tesirli bir tedbir bulduk .. .  

Varlık Vergisi: 
Bu vergi bugüne kadar 225 milyon lira verdi. Bu vergi saye

sinde ufuktaki bulutlar dağı ldı. Bu vergi sayesinde maliyemiz 
genişledi. Hesapsız ve zararlı sarfolunan bir çok para, yerinde 
olarak, pazardan çıkarıldı. Emisyon miktarı arttırılmadı. Hatta 
bu miktar 767 milyondan 720 milyona düştüğü gibi Merkez 
Bankamız mühim kısmı son aylarda olmak üzere 35 ton da al
tın aldı. Bununla Merkez Bankasındaki altınlar bildiğimiz altın
lardan 1 5  milyona varmıştır. Dikkatinizi celb ederim. Banka 
bunlardan maada son birkaç ay içinde 1 2  milyon İngiliz l irası 
biriktirdi. Böylece Türk parası hiçbir zaman bu kadar sağlam ol
madı ve böylece paramız çok memlekette gıpta uyandıracak bir 
duruma yükseldi. 

Dünya muharebesi dördüncü yılını yaşarken bu vaziyette 
bulunmanın çok memnuniyet verici olduğundan şüphe edile
mez."84 

Varlık Vergisi 'ne i l işkin başvekilin Times gazetesindeki de
mecinin bütün gazetelerin manşetine çıktığı gibi, vergiye i l işkin 
yabancı gazetelerde ç ıkan vergiyi olumlayan yazılar bütün ga
zeteler tarafından manşete çıkarılırlar. Bunlardan biri de Sasat
te de Loussamıe'de çıkan Varlık  Vergisi'ni olumlayan yazıdır. 
Yazı Adana'da yayımlanan Türk Sözü gazetesince radyo gazete
sinden alındığına göre radyodan da verildiğini  kabul edebiliriz. 
Yazı ısmarlanmış veya vergiyi koyanlar tarafından kaleme alın
mış gibidir. Aynı argümanları kullanmaktadır: 

"Sasatte de Loussanne' ın makalesi Varlık Vergisi 
Türk olmayan bazı unsurlar en fazla iş görenlerdir. Şüphesiz 

84 Tasviri Efkôr, 18 Mart 1943. 
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Varlık Vergisi bunlara da şamildir Bu da gösteriyor ki Türkiye 
de yabancılar için çok misafırperverane hareket etmiş bulun
maktadır. Türkler böyle fedakarlıklar yaparken onların memle
ketinde bulunan yabancılar neden bu fedakarlığa iştirak etme
si nler? 

Ankara: 1 5  (Radyo gazetesi) 
Varlık Yergisi Kanunu'nun tatbikine geçildikten sonra bazı 

yabancı radyo ve basını tefsirlerde bulunmuşlardır. İsviçre gaze
telerinden Gazete de Loussanne bu hususta yazdığı bir makale
de diyor ki: 

Türk ticareti ve dolayısiyle Türk iktisadiyatı derin bir deği
şiklik geçirmektedir. Ancak sağır ve kör olanlar bunun farkına 
varamazlar. Yarlık Vergisi 'y le ele geçecek para yekunu 1 40 mil
yon İsviçre Frangı tutmaktadır. Türk Hükümetinin hali hazır 
büdçesi ise 500 mi lyon l iradır. Ancak 4000 vatandaştan temin 
edi len 400-500 milyon l ira çok yerinde işlere zamanla sarfedi
lecektir. Bu para bu gün için Cumhuriyet bankasına yatırılacak 
ve tedavülden kaldırı lacaktır. Böylece milli  müdafaa ihtiyaçla
rını karşılamak için elde bir kredi olacaktır. Böylelikle spekülas
yon yaparak mallarını saklayanlar da bunları meydana dökecek 
ve böylelikle fiyatların düşmesi mümkün olacaktır. B ilhassa 
harp dolayısiyle vücude gelen müsbet keyfiyetlerin de önüne 
geçilmiş olacaktır. Türkiye'de Türk olmayan bazı unsurlar en 
fazla iş görenlerdir. Şüphesiz  Varlık Vergisi bunlara da şamildir. 
B u  da gösteriyor ki Türkiye de yabancılar için çok misafirper
verane hareket etmiş bulunmaktadır . . .  Türkler böyle fedakarlık
lar yaparken onların memleketinde bulunan yabancılar neden 
bu fedakarlığa iştirak etmesinler? Onlar kendi memleketlerinde 
olsalardı hayatlarından, canlarından ve mallarından olmayacak
lar mı idi? [B] iz İsviçrel i ler Türkiye' nin bu işteki isabetini anla
mış bulunuyoruz . .. �, 

İzmir 
İzmir'de yasaya göre Valinin başkanlığında kurulan, defterdar
lık, belediye, ziraat ve ticaret odasından ismi açıklanmayan üye-

85 Sasatte de Loııssane, "Varlık Vergisi", Akı. Tiirk Sözii, 16 Mart 1943. 
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terin görev aldığı komisyonların belirlediği listeler İstanburta 
aynı gün Defterdarlık binası önündeki müzayede salonuna, Em
niyet Müdürlüğünün Defterdarlık  bahçesine bakan duvarına ve 
"mükelleflerin" bağlı bulunduğu vergi dairelerine asılarak i lfın 
edildi. 

İzmir 'de Varlık Vergisi 'nin ödeme süresi dolduğunda, "Ma
liye şubelerindeki Varlık Vergisi listeleri kaldırılarak, yerine 
Medeni yasaya aykırı olmasına rağmen borcunu ödemeyen mü
kelleflerin isimlerini içeren listeler asıldı. Bu konu ile ilgili ola-: 
rak Yeni Maliye şubesinde i lan edilen bir yazıda mükelleflere; 
Varlık Vergisi 'nden dolayı borçlarını ihtar tarihinden başlaya
rak, on gün içinde ödemeyenlerin, malları Tahsil-i Emval Kanu
nu 'nun 9. maddesi mucibince satılarak tahsil edilecektir, uyarı
sı yapıl ıyordu".86 

Varlık Vergisi 'nin İzmir'de uygulamasına i lişkin aşağıdaki 
gazete haberleri yeterli bir fikir vermektedir. Perdeler, çocuk 
arabaları, kış ortasında sobalar haczedilmektedir. Bu konudaki 
ayrıntılı bilgiler Ek 2'de bulunmaktadır. Ayrıca ekte verilen ko
nuyla i lgil i  gazete kupürleri yeterince açıklayıcıdır. 

Borcunu ödeyemeyen mükellefler için Kemer ve Tepecik'te 
toplama kampları kurulmuştur ve Defterdarlığın verdiği l istele
re göre Emniyet Müdürlüğü mükel lefleri tutuklayıp Kemer ve 
Tepecik toplama kampına koymaya başlamıştır. 

Kemer toplama kampına alınan mükellefler kafileler hali nde 
iş yerlerine sürgün edilecekti. B u  amaçla Tepecik'te, Hukuk iş
leri müdürü, Tahsilat müdürü ve Emniyet birinci şube müdürün
den müteşekkil bir komisyon kuruldu. Komisyon, mükelleflerin 
sağlık durumunu inceleyerek, 20 kişiden oluşan i lk kafileyi 25 
Ağustos'ta Sivrihisar 'a sürgün etmiştir.87 Toplama kampına alı
nan mükelleflerden 22 kişi daha komisyonun sağlık kontrolün
den geçerek, ikinci kafile olarak Sivrihisar'daki iş merkezine l 
Eylül günü sürgün edilirler.88 Yine kampta bulunan 1 6  mükellef 
daha üçüncü kafile olarak gönderildi. Her birinin 8000'er lira 

86 Muhammet Güçlü, a.g.e., s. 54. 
87 Yeni Asır, 26 Ağustos 1 943; Anadolu, 26 Ağustos 1943. 
88 Anadolu, 2 Eylül 1943. 
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borcu olan 7 kişi lik dördüncü kafile, sağlık kontrolünden geç
tikten sonra Sivrihisar 'a sürgün edileceği gazetelerde yer alır.89 
Genel likle İstanbul '  da yakalanan beşinci kafi le mükellefleri; 1 2  
kişi olarak sağlık kontrolünden geçti ve 29 Eylül günü Sivrihi
sar 'a sürgün edildi.90 İzmir'de toplam 88 mükellef toplama 
kampına alındı, bu mükelleflerden 7 'si kampta borcunu ödedi
ğinden, iki kişi sıhhi durumlarından dolayı, dört kişi de öldüğü 
için iş merkezine sürülemedi .91 Bunun dışında Varlık Vergisi 
borcunu ödemeyen bütün mükellefler iş merkezine yollandı. 
Hükümetin, iş merkezindeki mükel leflere kendi memleketlerin
de çalışma izni vermesi üzerine, İzmirli mükelleflerden oluşan 
ilk kafile 5 Aralık 1 943 akşamı, İzmir'e döndü.92 

Ankara 
Varlık Vergisi 'nin Ankara uygulamasında,93 Val i  Nevzat Tando
ğan başkanlığındaki komisyonca vergiler tespit edilerek ilgili 
yerlere asılarak tebliğ edilmiştir. Varlık Vergisi uygulamasında 
Val i  Tandoğan'ın gölgesi vardır. 

Adana 
Val i 'nin başkanlığında toplanan Varlık Vergisi komisyonunda 
defterdar, belediyeden Kemal Çelik, T. Kadri Ramazanoğlu, Ti
caret Odasından Hasan Atı l ,  İbrahim Boduroğlu, Ziraat Odasın
dan Recai Tarımer, Halim Savatlı gibi üyeler vardır; Varlık Ver
gisi l i steleri onlar tarafından hazırlanıp ilan edilir. Adana ve yö
resindeki Müslim mükellefleri kayırmak için CHP Genel Sekre
teri Hilmi Uran tarafından bir l iste hazırlanarak Maliye Vekiile
tine kabul ettiri ldi. Bu l iste muhtemelen Müslim mükelleflerin 
ödemek istedikleri miktarı kapsıyordu. 

"Bu kanundan Adana Yahudileri de olumsuz bir şekilde et
kilendiler. Tahakkuk edilen vergiyi ödeyebilmek için mallarını 

89 Anadolıı , 8 Eylül 1 943; Yeni Asır, Eylül 1 943. 
90 Anadolu, 30 Eylül 1943. 
9 1  Anadolıı, 28 Eylül 1 943. 
92 Muhammet Güçlü, a.g.e., s. 1 1 1 . 
93 Ankara'daki uygulamaya i lişkin Vehbi Koç ve İlya Araf'ın tanıklığı ek
te ayrıca verilmiştir. 
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mülklerini sattılar ve vergiyi ödemeye muvaffak oldular. Bu ne
denle vergiyi ödeyemeyen gayrimüslim olmadığı için Ada
na 'dan Aşkale'ye giden herhangi bir gayrimüslim tüccar mev
cut olmadı. Dönemin  gazetelerine göre Adana Yahudilerine ta
hakkuk ettirilen Varlık Vergisi meblağları şöyleydi : 

Tüccarın Adı 
Şaşo Kardeşler ve Şaşol Kohen 
Vitali Strumza 
İshak oğlu, David oğlu Samuel 
Vitali Eskinazi 
Alber Diyap 
Salamon Benyeş 
David Yalman, Eskinazi 
Yako Benyeş ve oğul ları 
Jak Natus Çarniyak 
Gilodo ve oğlu 
Muiz ve İshak Mizrahi 
Gaston Mizrahi 
Muiz Meşulam 
Bohor İsrail 
Viktorya 
Jak Kohen 
Luna Mizrahi 
Nesim Eskinazi 
Alber Bahar 
İ lyas Pinhas 
Marko İkiz 
S imanto Dalyan 
İranlı Davit ve İ lyas 
Davit Yakup Üner 
Samonya ve Musa 
Nesim Yedadiye ve Harun 
İshak oğlu Şimail 
Mihail Simento 
Simon İshak ve Simon Levi 
David İbrahim İ lyas 

Tahakkuk ettirilen vergi (TL) 
600 000.-
20 000.-
3000.-
1 8  000.-
300 000.-
72 000.-
750. -

550 000.-
4 000.-
6 1 0  000.-
5 000.-
50 000.-
5 000.-
6 000.-
500.-
1 0  000.-
30 000.-
1 500.-
20 000.-
8 000.-
30 000.-
10  000.-
1 0  000.-
50 000.-
2 000.-
5 000.-
5 000.-
8 000.-
3 000.-
44 000.-

1 69 



Mihail Refail Levi 1 000.-
İlyas Bahar 500.-
Yasef Ternıin 500.-
Moiz Brokman 500.-
Yako Elmayen 500.-
Muiz Saban 500.-
Yasef Kari 500.-
İsrail Baba 500.-
Alber Civanoğlu 500.-
Nesim Amado 500.-
Edvar Matalon 500.-
Muiz Termin 500.-
Alber Amado 500.-
Meri Kori 500.-
Muiz Amado 500.-
Toplam 2 489 250.-

Adana'da şu anda Yeğenoğlu  apartmanının bulunduğu yerde 
Benyeşler ' in  1 937 yı lında inşa ettiği ve zaman zaman Adanalı
ların ziyaretine mazhar olduğu bir konak mevcuttu. 1 9 1 6  yılın
da kurulan ticarethanesinde kamyon, lastik, pamuk ve inşaat 
malzemelerinin ticaretiyle meşgul olan Benyeşler bu konağı 
Varlık Vergisi sırasında 72 000.- l iraya satmak zorunda kaldılar. 
Benyeşler'in Fransızlar ' ın Adana 'yı işgal ettikleri zamandan 
kalma onbir adet pavyonları da vardı. Bunlar da Varlık Vergisi 
sırasında satıldılar. 

Benyeşler bu olaydan sonra 'Burası küçük şehir. Çok göze 
batıyoruz. Boğulacaksak büyük denizde boğulalım' düşüncesiy
le İstanbul 'a göç ettiler."w 

Benyeşlerin mağazalarındaki malları haraç mezat satılır: 
"Adana'da Varlık Vergisi Dolayısıyla Mühim Satış 
İş sahiplerine-Toptancılara- Hırdavatçılara 
Adana'da Yako Benyeş ve oğullarına ait maliyet bedeline gö

re mevcudu (200.000) iki yüz bin lira kıymet takdir edilen 4 de-

94 Rıfat N. Bali, Adana Yahudileri, http://www.rifatbali.com 
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po ve iki satış mağazasının, mevcut hırdavat, fabrika yedek alat 
ve edevatı ,  alatı ziraiye aksamı Varlık Vergisi dolayısıyla 20 Ni
san 1 943 Salı günü saat 14 de Adana Defterdarlığında müteşek
kil tahsilat komisyonunda aleni müzayede ile her depo ve her 
mağaza ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. Teminat 1 5.000 liradır.'"'� 

Bursa 
Varlık Vergisi Komisyonu, vergiyi Bursa'da da bütün şiddetiyle 
uygulanmıştır. Bursa'daki mükellefler kampa alınmış zorunlu iş 
merkezlerine sürülmüştür. 

Bursa merkezde vergi yüklenen bazı mükellefler ve vergi 
miktarları: 

Nesim Bahar vereseleri 
Moiz Sabah 
Jak S inay 
Medina Todi 
Moiz Medina 
İsak Todi 
Moiz Behmaraz, Davit Bahar, 
Bohur Bahar, Nesini Sinem, 

500.000 l ira 
1 50.000 lira 
1 30.000 l ira 
1 25.000 lira 
1 25.000 lira 
1 25.000 l ira 

Kesim Karako ve B inyamin 100.000'er l ira, 
Şaol Markoz ve Leon Ranyas 80.000 l ira 
Sabetay Kohen 75.000.lira 

Bursa'da normal ve cezalı sürede vergi borcunu ödemeyen 
1 00 mükellef kampa alınmıştır. Bunların bir kısmının borçları 
kampta ödettirilmiş, geri kalanlar zorunlu i ş  merkezlerine sürül
müşlerdir. Borcunu ödeyemeyenlerden 25 kişi 1 5.4.43 tarihinde 
Aşkale'ye, 28 kişi daha Aşkale'ye sürülmek üzere İstanbul 'a 
sevk edi ldi.96 

Varlık Vergisi'nden dolayı Trakya illerinden de 37 kişi de ça
lışma kampalanna yollanmıştır. 

95 Tan, 17 Nisan l 943. 

96 Muhammet Güçlü, a.g.e., s. 70. 
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Diğer taşra kentlerindeki uygulamalar 
Taşradaki uygulamalar da yukarıda büyük kentlerdeki uygula
malarla paralellik arzetmektedir. Küçük kentlerde az sayıda ka
lan azınlıklara yapılan uygulamalar açısından bir fikir edinmek 
bakmından Harut Kurumlu 'nun anısını örnek olarak sunuyoruz. 
Tanıklık hem uygulamanın acımasızlığı hem de yöre halkının 
tavrı bakımından da ilginçtir: 

"Babama vurulan 1 ,500 liralık Varlık Vergisi 'ni, eskiden hep 
'vurulan '  denirdi, ödeyemediğimiz için bilirkişi tarafından lüks 
olarak addedilerek haczedilen tenekecilik ve sobacılıkla ilgili 
takımlarımızın haczine itirazımızın kabul edilmediğini gösteren 
1 9  Ocak 1 943 tarihli Defterdarlık yazısı bulunuyor.97 Ben üç ya
şındaydım, hayal meyal hatırlıyorum , Bir sürü at arabası gelmiş, 
sokağın başına kadar dizilmişlerdi. Haciz edilen malları götür
mek için 36 at arabası var diyorlardı. Ancak haciz edilebilecek 
mallar 2 at arabasına sığmıştı, nasıl olsa araba paraları da biz
den isteniyordu.98 Babam o tarihte hasta yatıyor, abim Çanakka
le 'de asker, bütün varlığımızı satmışlar, 750 l ira tutmuş, bakiye
si yok, onun için haciz ediyorlar. 

Babam tenekeci lik yapardı, Almanlar Türkiye demiryolları
nı ve tren istasyonlarını yaparken, bu tesislerin çatı oluklarını 
yapmış ve işçi l iği karşılığında Almanlardan bu takımları, giyo
tin, caka, sil indir gibi aletleri almış. Hatta üzerinde Türkçe ve 
Eski Türkçe olarak ithalatçısı ' Mihran Geseryan ve Şürekası '  
diye pirinç plakalar vardı. Tabii haciz olayı şehirde duyulunca, 
şu an İstanbul Turizm İl Müdürü olan Yalçın Manav'ın babası 
Fahri Manav, 'Usta üzülme, al şu 500 lirayı, ne zaman verirsen 
ver ' diye vermiş, kalan 250 lirayı da Gaffar Efendi Veysel'in an
nesi yaşlı kadın, kocası ve oğlundan gizli anneanneme (neneme) 
vermiş, 'damadın takımlarını kurtar' diye. Bu 1 500 liralık ver
ginin makbuzu da bende ve net olarak Varlık Vergisi diye yazı
yor. "99 

Bir diğer Anadolu kenti Tokat'ta Varlık Vergisi 'ne ilişkin bu-

97 Defterdarlığın yazısı eklerde verilmiştir. 
98 Varlık Vergisi ile ilgili tüm masraflar da kurbanlara aittir. 
99 Harut Kurumlu ile 27 Şubat 2008 günü yapılan görüşme. 
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labildiklerimiz az sayıdaki azınlıkların es geçilmediğini göster
mektedir. 

Tokat'la en yüksek Varl ık Vergisi'ni veren Ermeniler: 
1 .  Murat Pehlivanoğlu 27.000 lira 
Mesleği: Pervane Hamamı karşısında mağazacı 
2. Mı gır ve Manuk Karakaş 1 2.000 lira 
Mesleği: Demirci 
3. Agop Demircioğlu 9.000 l ira 
Mesleği: Pervane Hamamı karşısında mağazacı 
4. Ohanik Katırcıoğlu 
O sırada 70 yaşlarında olan ve yün, ip ve bez boyacısı Oha

nik Katırcıoğlu 'nun vergi miktarını tesbit edemedik. Ohanik 
kendisine takdir edilen Varlık Vergisi 'ni ödeyemez ve evine ha
ciz gelir. Haciz memurlarıyla eve gelen pol is memurunun Oha
nik'e, "Paran yok mu?" sorusuna, Ohanik "Bayat para taşımam 
(zulada param yok)" cevabını verir. Bu cevap üzerine 70'1ik de
de Ohanik bir ay hapis yatacaktır. 

Tokat 'taki uygulamalara ilişkin Emran Nalçacıer' in tanıklı
ğı da Tokat 'taki uygulamaları ve yarattığı acıyı tasvir etmekte
dir: "Dedem Nişan Usta ve amcam bu vergi nedeniyle yeniden 
çok büyük sıkıntı çekerler. Nişan dedeme 2.525 lira, terzi amca
ma da 500 lira olmak üzere ailemize toplam 3 .025 lira Varlık 
Vergisi koyarlar. Bu parayla o zamanlar üç tane büyük ev alabil
mek mümkünmüş. Dolayısıyla ödenmesi son derece güç bir 
miktar. Rahmetli dedem, 'çaremiz yoktu, ya ödeyecektik ya da 
Aşkale 'ye yol yapımına gidecektik. Kimseden ödünç de alamı
yorduk, çünkü herkes sıkıntı içindeydi ' derdi. Evdeki halıya, ki
lime, bakır kazanlara kadar elde avuçta ne varsa satmak zorun
da kalırlar. Amcam ekmeğini kazandığı elindeki Singer marka 
dikiş makinesini satar ve zar zor bu parayı denkleştirirler. Tabii, 
yeniden yokluk içinde yaşamaya, eski kilimler üzerinde oturma
ya başlarlar. 

Zaten Alman Harbi nedeniyle sıkıntı ların çok yoğun olduğu 
bir dönemden geçmektedirler. Şeker bulunmazmış, çayı bile ku
ru üzümle içerlermiş. Ekmek kame i le verilirmiş. Tabii herkesin 
aynı ölçüde sıkıntı çekip çekmediğini bilemem; çünkü Tokatlı
lar esnafa esmer undan, memurlara ise has undan ekmek çıka-
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rıldığını söylerlerdi. İsmet Paşa'ya memleketi harbe sokmadığı 
için çok sempati duyulurmuş. Hep onun için büyük siyasetçi ol
duğu söylenirdi, hatta bununla i lgili bir olay da anlatıl ırdı :  Bir 
Anadolu gezisinde İsmet Paşa'ya vatandaşlardan biri, ' Paşam, 
açız' diye bağırıyor. Paşa da 'S izi aç bıraktık . ama öksüz bırak
madık' diye yanıt vermiş. 

Varlık Vergisi 'nden sonra ailemiz oldukça zor günler yaşa
mış. Bu sırada Tokat valisi de meşhur İzzettin Çağpar imiş. Var
lık Vergisi 'nin makbuzunu11•1 hata, o sıkıntılı günlerden kalma 
bir hatıra olarak saklarım."101 

5. Çalışma kamplarmdaki koşullar 

Borcunu ödeyemeyen mükellefler 27 Ocak 1 943 tarihinden iti
baren toplama kamplarından alınarak Aşkale 'ye gönderilmeye 
başlanır. Borcunu ödeyemeyen 1 869 mükellef Aşkale ·ye zorun
lu çalışmaya gönderilir. 

Mükelleflerin çal ışına kamplarına alınmaları yasanın en 
önemli si lahlarından olduğu için sürgünler çalışma kamplarında 
kötü şartlar içinde çalışmakta ve kötü şartlarda barınmaktadır
lar, üzerlerinde baskı olmaması düşünülemez. nitekim anlatım
lar ve raporlar bunu doğrular n iteliktedir. "Aşkale 'ye gönderilen 
mükel lefler kafilesine yirmi kur'a gayrimüslim ihtiyatların sila
haltına alınmaları sırasında onların komutanları olan Albay Ce
vat Çetin komutanlık yaptı[ğını)"10� da eklersek sürgünlerin ya
şadığı dehşeti belki daha iyi anlayabi liriz. 

Mükelleflerin Aşkale'ye sevklerinde şiddet eşlik etmektedir: 
"Varlık Vergisi 'n i  ödeyemeyen mükel leflerin Doğu Anadolu 'ya 
gönderilmeleri de sert bir şekilde uygulandı. Kanun, vergiyi 
ödeyemeyen 55 yaşın üzerindeki erkek ve kadınların fiilen ça
lışmaları konusunda istisnalar yapılmasına izin vem1iş olmasına 
rağmen uygulamada buna riayet edilmedi ve 75 ilii 80 yaşında
ki erkekler bile Doğu Anadolu 'ya gönderildiler. Gönderilenlerin 

100 Varlık vergisi makbuzu ekler bölümiindedir. 
10 1  Emran Nalçacıer. 'Tokaı'ta Ermeni Olmak ... Kebikeç. Yıl : 2003, Sa
yı: 1 6. s. 261 -268'den ayrı basım. 
102 Rıfat N. Bali. Bir Türkleştirme ... , s. 456. 
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tıbbi muayenelerden geçmelerine izin veri lmedi.  Kalp krizi ge
çirenler veya yakın tarihte ameliyat olup halen sargılar içinde 
bulunan kişiler de yataklarından veya hastahanelerden alınıp 
Aşkale'ye gönderi ldi ler. Kör ve sakat olanlara da aynı şekilde 
davranı ldı. Anneler, eşler, kızlar veya kız kardeşler o anda evde 
bulunmayan ve nerede olduklarını da bilmedikleri eşlerinin, ba
balarının ve kardeşlerinin saklandıkları yeri i tiraf etmedikleri 
iddiasıyla tutuklandılar, karakol lara götürülüp dövüldüler. Mü
kelleflerin ailelerinden ayrılmaları sırasında trajik sahneler ya
şandı. Kendi eşyalarını taşıyan mükelleflere cani ve suçlu mu
amelesi yapıldı. Mükellefler iki sıra silahlı asker arasında özel 
bir vapurla Haydarpaşa tren istasyonuna getirildiler ve trenlere 
bindirildiler. Trenler hareket etmeye başladığında, istasyonda 
ağlayan kadınları poli s  zor ku llanarak dağıttı."ıo3 

Çalışma kamplarındaki bu yaşlı insanlara çalışma eziyetin
den önce kamp yerine varış ayrı bir işkence olacaktır; "Kendi
lerine tahakkuk ettirilen vergiyi ödeyemeyenler hayvanların ta
şınmasında kullanılan vagonlarda kırkbeş kişi yerleştirilerek, 
dört gün üç gece boyunca seyahat ett i .  Yolculuk sırasında su, gı
da ve tıbbi yardımdan mahrum kaldılar. 84 saatlik bu yolculuk 
sırasında tabii ihtiyaçlarını karşılamak için bi le  vagonları terk 
etmelerine izin verilmedi. Biçer 'deki kısa mola esnasında geç
mekte olan trenlerin kapılarına doğru ellerini uzatıp ekmek di
lendi ler. Az sayıda verilen ekmekleri kendi aralarında paylaş
mak için yarıştılar. B u  yarışta çoğunluğu yaşlı ve zayıf olan ki
şi lerin hiçbir gıda temin etme şansları olmadı. Tren istasyonun
dan çalışma kampının olduğu yere ulaşmak için, otuz kilometre 
yol yaya yüründü. Aralarında Kayserliyan, Kastoryano. Rodrik.  
Alyanak gibi tüccarların yer aldığı ve yaşları 65 i le 80 aras ında 
değişen yedi kişil ik bir hasta grubu pol is koruması altında Erzu
rum Hastahanesi 'nden Eskişehir Hastahanesi ' ne gönderi ldi. Es
kişehir Hastahanesi on ları reddetti. Eskişehir i le S ivrih isar ara
sında bir yerde önce bütün eşyaları çalındı, daha sonra da kor
kunç bir şekilde dövüldüler. Varlık Vergisi Kanunu, 55 yaşın üs
tündeki kişilerin İcra Vekilleri Heyeti 'nin özel kararı ve tıbbi bir 

1 03 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 455 .  
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muayeneden geçtikten sonra çalışma kamplarına gönderilmele
rini öngörmüşse de 79 yaşındaki Ermeni ası l l ı  tüccar Kayserli
yan İcra Vekil leri Heyeti 'nin bir kararı olmadan Amiral Bristol 
Hastahanesi 'nde yatarken tutuklanıp çalışma kampına gönderi l
di . Kayserli yan ell i  bin l iral ık sermayeye sahip bir l imited şirke
tin ortağı olmasına rağmen bir milyon lira vergilendirildi . 1 04 
Kayserliyan ' ın kampa gönderil i ş inden üç ay sonra İcra Vekille
ri Heyeti ' nden kampa gönderil mesi için izin çıkarıldı."105 

Kampa gidişlerinde Tasviri Efkar' dan gazeteci Kandemir de 
eşlik edecek ve yolculukları gazetecie tefrika halinde yayımla
yacaktır. Yolculuk, kamp yaşamı ve çalışma şartları i le ilgili 
Kandemir ' in tasvirleri o kadar dehşet vericidir ki, bu yayınlar 
tahsilatı hızlandırmasına rağmen, Hükümet yurt dış ından aldığı 
tepkilere dayanamaz ve yayını kestirir. "Bu anlatımın mahkum
ları bütün dünyaya 'mazlum bir vaziyette göstermesi üzerine' 
Şükrü Saracoğlu, 'Tasviri Efkar ' yönetiminden Kandemir' in 
derhal Aşkale' den uzaklaştırılmasını istedi." 106 

Sanki mahkumlar çok iyi şartlarla yaşıyorlar da Kandemir 
yazılarıyla onları mazlum göstennektedir! Kandemir 20 yıl son
ra Aşkale ile i lgi l i  yazısında günah çıkannaktadır. bu sefer yazı
larında tutsaklarla alay etmez: "Kopdağı eteğindeki üç odalı ha
rap, ahşap baraka azmanı bina, dar geldiğinden içindekilerin ko
yun koyuna yatmalarını icap ettiriyor, biricik ve küçük sac soba 
ile ıs ınmak bilmiyor, doğru dürüst yiyecek bulunmuyor. Topu 
topu bir tanecik helii, 45 kişiye kifayet etmiyor ve üstelik de -
geceyi orada bu şartlar içinde - yarı aç yarı tok tir-tir titreyerek 
uykusuz geçirenler, sabah karanlığı, si lahlı muhafızların önüne 
katılarak karlara bata çıka bir havi yürütülüp, rasgele bir yerde 

104 YİVO İnstute For Jewish Research arşivi, Türkiye muhabiri tarafından 
Eylül 1 943 tarihinde kaleme alınan ve AJC'ye 20 Temmuz 1945 tarihinde 
gönderilen rapor, s. 8'den aktaran Rifat Bali, a.g.e., s. 457. Ancak 2 Şubat 
1943 tarihli Tasviri Efkiir gazetesinde Simon Kayserliyan·a 1 00 bin lira 
vergi tahakkuk ettirildiği kaydedilmektedir. İstanbul'daki Varlık Vergisi 
listesinde 1 milyon lira vergi tahakkuk ettirilenler içinde Simon Kayserli
yan adına raslanamamıştır. 
105 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 457-458. 
106 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 460. 
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akşama kadar saatlerce kar küremeye mahkum edil iyorlardı( . . .  ) 
İçlerinde altmışını çoktan geçmiş,  yetmişine merdiven dayamış, 
kimi kalp, kimi şeker hastalığına müptela ihtiyarlar da vardı.  
Hele bunlar, bu yaşta, bu durumda maruz kaldıkları bu işkence
ye, dişlerini sıksalar da dayanabi lecek takatta değildir. Varlık  
Vergisi Kanunu ise bunlar için, bütün şikayet kapılarını kapat
mıştı. Bu kuş uçmaz kervan geçmez, kar ve buz deryasında, 
dünyadan uzak, unutulmuş, bırak ı lmış işkence mahkumları ha
l inde idiler."'0' 

Ahmet Emin Yalman ise çalışma kampını bir tatil yeri olarak 
görmektedir. "Sağlığa yararlı olan bu saf ve zinde dağ muhitini 
yakından gördüm ve oraya sürgün edilenlerin halk tarafından iyi 
karşı landıklarını ,  rahat yaşadıklarını ve sağlığa kavuşmak için 
iyi imkanlar bulduklarını haber aldım."'08 

Mizah dergileri de konuya büyük i lgi gösterir; karikatür ve  
taşlamalarıyla Aşkale sürecinde de büyük b ir  heyecanla azınlık 
vatandaşların üstüne gitmektedir:  

"Lapa lapa kar yağarken Aşkaleye ulaştım, 
Eşler dostlar ne yapıyor diye şöyle dolaştım : 

Baronoçi pupa keyif düşünmüyor Balalı, 
Hamparsum da iplik diye büküyor bir halatı ! 

Bay Aptullah hidayete ermiş gibi cezbede 
Küme küme kuru tezek yanıyor her izbede 

Kazma sapı, kürek sapı sağa sola dayalı, 
Hepsi rahat, bir uzunca sarhoşluktan ayal ı! 

Gecikenler üzülmesin, çok yer hazır bekliyor, 
Havalar da kar üstüne durmadan kar ekliyor . . .  

Şeref olsun diye -dotlar buralara göçeli-

107 Rıdvan Akar, Aşkale .. .  , s. 1 33- 1 34. 
108 Muhammet Güçlü, a.g.e., s. 1 1 2  
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Çakallar bir bando kunnuş, kurtlar iki keçeli ! 

Kim demiş ki arabayla toprak çekmek bir yükmüş, 
Yannalarda taş kınnanın fazileti büyükmüş! 

İnanmayın derlerseki Mişon dondu sıcaktan 
Alimallah sayın ayaz daha keskin bıçaktan! 

Kar küremek meğer pekçe esenlikmiş vücuda 
İdmancılar her gün biraz katılıyor mevcuda! 

Torba torba dere kumu yüklenince sağrıya, 
Koşa koşa varabilir baron Hıntır (Ağrı) ya! 

Tünellerin kuranderi: (Adalar) ın poyrazı, 
Buradan almış tohumunu (Boğaziçi) ayazı ! 

Her düz ova bir eşidir sizin geniş salonun, 
Tepelerin tipisi de konfetisi balonun! 

Geçen sabah biniyorken buz yeleli kat ata, 
Salamonun süngüleri düşüverdi (Fırat) a 

B undan başka buralarda hiçbir kaygı, tasa yok, 
Vurguncu yok, kaçakçı yok, çeşit çeşit yasa yok ! 

Durumundan herkes memnun, hepsi olmuş hamarat, 
Ta .. .  uzakta sırıtıyor gibi durur (Ararat) ! 

(Beyoğlu) ya çok çok selam ediyorlar yürekten, 
Yeni haber soruyorlar hamursuzdan, çörekten ! 

(Serkenkebin) Aşkaleyi gezecek bir teviye, 
(Akbaba) ya gönderecek her hafta bir hediye!"11J9 

1 09  Serkenkebin, "Aşkaleden Röportaj!", Akbaba, Sayı: 463, i l  Şubat 
1 943. 
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"Mükellefler, ailelerine gönderdikleri mektupları kısa ve 
Türkçe yazmak zorundaydı lar. Mektuplar sansüre tabi olduğu 
için bir Rum, kız kardeşine gönderdiği mektupta imza yerine 
Koço Mastiranum Poli Mas Epitum yazdı. İ lk bakışta bir Rum 
adı ve soyadına benzeyen bu Rumca cümle hi:e çok eziyet edi
yorlar ve dövüyorlar anlamını taşıyordu (abç)."1 10 

Borçlandırılan gayrimüslimlerin, aldıkları ücretle borçlarını 
ödemelerine imkan yoktur: "Zorunlu çalıştırma uygulamalarına 
bakıldığında; bu yaptırım, tek tek kişi ler üzerindeki cezai niteli
ğinden çok genel olarak vergi tahsilatını hızlandıncı bir faktör 
olarak düşünülmüştü. Uygulamada, ilk kafileyle Aşkale 'ye gön
derilen mükelleflerin borçlarına bakıldığında bu gerçek daha da 
belirgin şekilde ortaya çıkıyordu. Örneğin: Mükelleflerden Yor
gaki Muratoğlu 'nun borcu 600 bin, Paskalidis' in 450 bin ve 
İzaksiyan 'ın ise 500 bin liraydı. Yani bu mükelleflerin borçları
nın ' tamamını ödemeleri için günlüğü bir TL. den ortalama 
1 600 yıl' çalışmaları gerekiyordu. Bu çelişk inin farkında olan 
Vatan Gazetesi yazan Ahmet Emin Yalman 'a  göre ' Varl ık Ver
gisi 'ne tabi bir kısım adamların varlığı olmadığından bahsedil
mektedir. Halbuki bu gibiler hakkında asıl maksat işçi ihtiyacı
nı karşılamaktır' . "1 1 1 

Aşkale istasyonuna yaklaşırken köylülerin "gavurlar geli
yor"1 12 sesleriyle karşılanan gayri müslimlerin çalışma koşulları 
son derece ağırdır. Hasta, sağlıklı , genç, yaşlı, herkes zorunlu 
çalışmaya tabi tutulmuştur. Erzurum'daki koşullar diğer yerlere 
göre nisbeten daha iyileşmiştir, çünkü Almanlar' ın cephedeki 
durumları iyiye gitmemektedir. "Çalışma saatleri 07.00 ile 
1 7.00 arasıydı. Kışın yolları kardan temizlediler, yaz aylarında 
ise yol inşa ettiler. Çalışma yerlerine gelmek için üç saat yaya 
yürümek gerekiyordu. Yürüyemeyenler paylarına düşen günlük 
ekmekten mahrum kalıyorlardı. Tıbbi yardım bulmak çok zor 
olup ancak bedeli karşılığında temin edilebiliyordu. Kanuna gö-

1 10 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 459. 
1 1 1  Rıdvan Akar, a.g.e., s. 1 1 2- 1 1 3. 
1 1 2 "La boz del puevlo", La Verdad, 6 Ekim 1955. Akt. Rıfat N. Bali, 

a.g.e., s. 458. 
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re günde doksan beş kuruş") yevmiye almaları gerekirken uygu
lamada kendilerine sadece kuru ekmek verildi. Birçok ısrarlı 
başvurudan sonra otuz beş kuruş, ekmek bedeli olarak mahsup 
edildikten sonra günde altmış kuruş karşıl ığında kuru gıda veri
leceğine söz verildi. Ancak bu verilen söz sadece Erzurum'da 
·çalışanlar için, o da bir kaç gün geçerli oldu. Neticede mükellef
ler ekmeği karaborsadan seksen veya yüz kuruşa satın almak 
zorunda kaldılar. Bu durum karşısında mükel lefler çalışma 
kamplarına getirilirlerken elbiseleri içinde sakladıkları paralarla 
ve yanlarına aldıkları gıdalarla bir süre idare etmek zorunda kal
dılar. Mükelleflere yakınlarından veya arkadaşlarından ayda 
yirmi beş l iraya kadar para yardımı alabilecekleri söylendi, an
cak aldıkları bu paralardan ödeyecekleri vergiye mahsup olmak 
üzere beş ila on lira civarındaki meblağlara el konuldu. Erzu
rum '  da bulunan mükellefler bir odada elli kişi yaşamak zorun
da kaldılar . . .  Başka yerlerdeki kamplarda mükel lefler, pis kah
vehanelerde veya hayvanların bulunduğu ahırlarda kaldılar."1 14 

Saka Çeşme Sokak 7 no.lu tuhafiye dükkanını işleten Leon 
Bahar 'a l 1 9.988 lira vergi tahakkuk ettiri lir. Bu meblağı Leon 
Bahar, "bu rakam istikbaldeki varlığımın karşıl ığı olarak bir ef
sane halinde olsun hayalimde bile tecessüm etmemiştir" diye ta
rif eder. Tabii ki ödeyemez, her şeyi satılır "borcunu" karşıla
maz ve Aşkale'de zorunlu çalışmaya tabi tutulur. Tutsaklık gün
lerinde neredeyse her gün eşine yazdığı düzenli mektuplar tut
sakların yaşam koşullarına ışık tutmaktadır. " . . .  Burada asker 
hayatı yaşıyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla ( 19.3. 1 943) . . . Çalış
ma şartlarımız ve başımızdaki şefle yaşadığımız fomıaliteler 
hakkında yazacaklarım bu mektuba sığmayacak kadar uzun 
(8.5 .  1 943) . . . Yol yaptık, Kop Dağı 'nın karlarını süpürdük. Hay
dut, mahkum muamelesi gördük. Eğer şimdi bizi yeniden bir 
yerlere sümıek, işkenceyi yeni bir yerde sürdümıek istiyorsa 
onu da yapsın [Aşkale 'den Sivrihisar 'a nakli kastediyor] ... Ka-

1 1 3 Baş vekaletin 23 Ocak 1 943 tarih 1935 1 sayılı kararnamesine göre Var
l ık Vergisi mükelleflerinin çalıştırılmaları işlerinde mesai saatleri dışında 
münferiden vazife görecek memurlara ayrıca 200 liradan 60 liraya kadar 
değişen aylık fazla mesai ödenmektedir. BCA 030 1 8  0 1  02 100 1 1 3 1 7. 
1 1 4 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 458-459. 
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nayan gönüllerimize bütün bu haksızlıkları kazıyacağız. [Ba
har 'ın öngörüsü doğrulanır gibi, tutsaklar Aşkale'den S ivrihi
sar 'a transfer edil irken yaşlı ve hastalar dahil su ve yiyecek ol
madan yürütülürler.1 1�] Liberal ve cumhuriyetçi bir ülkede yaşa
mak istiyoruz, buna karşın ırkçı ve Nazi yönetimlerinin en acı 
uygulamalarına maruz kaldık. (8.2. 1 943) ... Güçlünün güçsüzü 
yeneceği zaten bil inen bir gerçek. Masum olup olmamak önem
li değil . . .  Tek dertleri milletin önünde güç gösterisi yapmak, za
yıflardan başl ıyarak önlerine kim gel irse gelsin ezebileceklerini 
ispatlamak. İnsani bir zayıflıktan, alçaklıktan başka bir şey de
ğil bu. Ama zavall ı  bizler ne yapabiliriz ki? Sivil hayatta bu ka
dar trajik, bu kadar kötü bir şeyin olabileceğini rüyamda görsem 
inanmazdım. Ama oldu işte. Demek ki medeniyetin temel pren
sipleri ve bunları yazan filozoflar dünyayı kandırıp duruyor, 
sessiz sedasız yeni kurbanlar için hazırlık yapıyorlar. B u  sefer
k i  fırtına bizi vurdu. Eğer güçlü ve sabırlı olmayı başarırsak , bir 
gün mutlaka hukuk galip gelecektir. (7. 1 1 . 1 943)"1 16 

Erzurum'dan nakli ve S ivrihisar koşul larını Parseh Gevrek
yan'dan dinleyelim: "Erzurum'daki yükümlüleri trenlerde Siv
rihisar 'a taşımaya başladılar. Toplam 5-6 bin kişi vardık. B izi 
hayvan vagonlarına tıkıştırıyorlardı. Çok güç koşullarda yolcu
l uk yaptık. Tren zaman zaman uzun molalar veriyordu. O za
man biz de inip geziyorduk. Hatta bu gezintiler sırasında arka
daşlarımızın treni kaçırıp sonraki mola yerine yetiştiği çok ol
muştur. S ivrihisar 'a  vardığımızda bizi askerler gibi sıraya sokup 
düzenli yürümemizi istediler. Ancak kısa sürede disiplin yine 
gevşetildi. Kampımız çadırlardan oluşuyordu.  Her çadırda 1 5  
kişiydik ve herkes yan uyumak zorundaydı. Çadırlarda her ce
maattan 5 kişi kalıyordu. Kampın kurulduğu düz alan çevresin
de hiçbir yerleşim alanı yoktu. Zaten bütün kamp yaşantımızda 
yiyecek bizim için sorun olmuştu. Ancak Sivrihisar 'da bu sıkın-

1 1 5 Document From OSS Entitled "Experiences in A Turkish Concernt
ration Camp. Source NARA Records of the Reseach and Analysis Branch 
Offıce of Stategic Services (Regular Series) 1 94 1 - 1945, Document No. 
65.628. Akt. Rıfat N. Bal i, The Varlık V. . . , s. 3 1 3. 
1 16 Nurten Yalçın, "Aşkale'den Mektup Var", Popüler Tarih, Sayı 7, 
Aralık 2000, s. 63-65. 
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tıyı daha fazla hissettik. Kampın yanında kurbağalı bir dere ge
çerdi. Dereden suyu mendil ile perdeleyerek içerdik yoksa ağzı
mıza kurbağa yavrusu kaçardı. Kampta sorumlumuz olan Ragıp 
adında bir binbaşı vardı. Bize çok eziyet etti. Hergün çadırları 
söktürür 20 metre öteye yeniden kurmamızı isterdi. Bir süre 
sonra çevredeki köylülerden yiyecek almamızı da yasakladı. O 
dağın başında ne yapacağımızı düşünürken bir de baktık ki Ra
gıp kendi adına kantin açıvermiş. Kampta Erzurum 'dan getirdi
ğimiz ve hepimizin maskotu bir köpeğimiz vardı. Adını Varlık 
koymuştuk. Hepimizi tanırdı. Burada iki ay kaldım. Daha sonra 
evden borcumu ödedikleri belirlendi ve ben İstanbul 'a döndüm. 
Sivrihisar 'daki kamp 2-3 ay daha kaldı. Daha sonra kamptaki
lere sizi Ege'ye sevk edeceğiz hazırlanın denmiş ve kampta hu
zursuzluk çıkmış. Yükümlüler hazırlıkları tamamlayınca da ev
lerinize döneceksiniz denmiş ... Kamptan döndükten sonraki ilk 
akşam ev tıka basa dolmuştu. A ileler kamptaki yakınlarının du
rumlarını sormak için eve gelmişlerdi. Tanımadıklarım için de 
fotoğraf getirmişlerdi. Ailelere bu gösterdiğiniz fotoğraflar me
deni insanların görüntüsüdür. Biz ise orada saç sakal birbirine 
karışmış ve üstümüzde doğru dürüst giyecek bir şey olmadan 
yaşamışız. Onları nasıl tanıyabi lirdim ki dedim."1 17 

Zorunlu çalışma kampındaki koşullarla ilgili bir raporda 
kamp koşulları ve tutsaklara yapılan zulümler ayrıntılarıyla an
latılmaktadır: "Kamp bir albayın komutasındaydı .  Bu albay 
mükel lefleri içten içe demoralize eden bir sadistti. Mahkumları 
toplayıp uzun konuşmalar yapmak en favori yöntemlerinden bi
riydi. Bir keresinde, Hepiniz kötü yurttaş ve hainsiniz, eğer 
emir alsaydım hepinizin boğazını keserdim. Dersimli Kürtlere 
yaptığım gibi, der. Albayın bu uzun konuşmalarından birinden 
sonra Sarfati isimli mahkum çadırına gidip bileklerini keserek 
intihar etmek isterken kurtarılır. Sarfati geride kalan karısı ve 
üç çocuğu için kardeşine yazdığı bir mektup bırakmıştır; Eve 
dönebilir miyiz bilmiyorum, her dakika ölüm üzerimizde, ço
cuklarımla ilgilenmen ve onları özgür bir ülkeye götürmen için 
yalvarıyorum, burada asla bir köleden daha fazlası olamayacak-

1 1 7 Rıdvan Akar. Varlık V. . ., s. 1 09- 1 ! O. 
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!ar. ( . . .  ) Beslenme ve yemek işi bir sorundur, tutsaklar geldikten 
bir ay kadar sonra ancak Kossoy'un sürgün kafilesine katılma
sıyla düzenli hale gelir. Ancak bir ay sonra 1 tabak sıcak yemek 
çıkabiliyor, günde iki tabak sıcak yemek için 1 7  krş alınıyor, fa
kirlerden alınmıyor ( . . .  ) Tutsaklardan biri sıranın biraz dışına 
çıktığında Albayın hışmına uğrar, Albay tutsağa şiddetle vurur 
aldığı darbeden dişleri dökülen tutsak yerden dişlerini toplar, 
tutsağın, dişlerini kanıt olarak saklayacağını anlayan albay diş
leri zorla elinden alıp taşla ezer ( ... ) Albay başka bir zaman nut
kunu şu sözlerle bitirir: Neden şikayet ediyorsunuz? Bizim 
köylülerimize bakın bize ürünlerinin _ ünü vermek zorundalar 
[Toprak mahsulleri vergisi kastediliyor] yine de şikayet etmi
yorlar. Genç bir Ermeni sırasından ayrılmadan, Bize çiftçileri
niz gibi davranmanızdan memnun olurduk, onlar 3/4 ünü veri
yorlar ama çiftliklerini, tarlalarını, hayvanlarını ve evlerini elle
rinde tutuyorlar ve çalışmaya devam ediyorlar, bizim için ise 
[bize gelince] bizi tamamen çökerttiniz, yok ettiniz. Bizden iş
lerimizi, evimizi ve paralarımızı aldınız. Burada biz dünyada 
hiçbir ülkede olmadığı bir şekilde suçlu muamelesi görüyoruz. 
Suçluların barınma ve yiyecek ihtiyacı karşılanır. Sadece bize 
hiçbir şey vermemekle kalmadınız, zorunlu ihtiyaçları karşıla
mak için tuttuğumuz küçük şeyleri de alıyorsunuz, bu yüzden 
açlıktan ölüyoruz." 1 1 �  

Kamp koşullarına il işkin bir de resmi rapora yer verelim. Ya
zı Dahiliye Vekiiletinin 2.7. 1 943 tarih ve 6 (4 1 54 1 -4-2) 308 1 6  
sayı l ı  ve Dahiliye Vekili Hilmi Uran imzal ıdır1 19: "Başvekiilet 
Yüksek makamına, Erzurum Valiliği 'nden alınan ve Vekaletle
rine de yazıldığı anlaşılan 26.6.943 tarih ve 1 0 1 2/ 142 sayılı ya
zıda; Vilayet merkezinde Varl ık Vergisi mükel leflerinden iki 
mektebe yerleştirilmiş 560 kişi mevcut olup bunların çalıştırıl
madıklarından ve içlerinden iaşelerini temin maksadile dışarı 
çıkanların mahalle aralarına dağılarak, kadınlara sarkıntı l ık et-

1 18 Document From OSS Entitled "Experiences in A Turkish Concemtra
tion Camp. Source NARA Records of the Reseach and Analysis Branch 
Office of Stategic Services (Regular Series) 194 1 - 1 945, Document No. 
65.628. Akt. Rifat N. Bali. a.g.e., s. 3 1 3. 
1 19 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30. 10/89.590. 1 2. 
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tiklerinden, birkaç polis memuri le inzibat altına alınmışlarsa da, 
bu vaziyetin devamına imkan olmadığından bahisle, bu duruma 
nihayet verilmesi için 1 50 çadıra ihtiyaç olup, şimdilik acilen 70 
çadırın gönderilmesi istenilmektedir. Mah'.imu devletleri üzere, 
Varl ık Vergisi mükelleflerinin şehir içinde ikamet ettirilmeye
rek, şehir dışında tesis edilecek kamplarda çalıştırılmaları esas
tır. Bunların şehir içinde bulunmaları, yalınız şehrin asayişi 
noktasından değil, orada askeri garnizon bulunması itibarile 
emniyet bakımından da mahzurludur. Bu adamların şehirde po
lis kuvvetile daimi nezaret ve murakabe altında bulundurulma
ları da imkansızdır. 

Yukarıdaki sebeplere binaen, vilayetçe istenilen çadırların 
bir an evvel temin ve irsalile mezkur mükelleflerin şehir hari
cindeki iş kamplarına gönderilmelerine emir ve müsaade buyu
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

B ilgi için Yüksek Başvekalete, gereği için Nafıa Vekaletine 
arzedilmiştir." 

Raporun ciddiyeti ve içeriğiyle ilgili herhangi bir yorum ya
pılmasına gerek yoktur. Erzurum 'un yapısı hakkında okuyucu
da yeterli bilginin mevcut olduğu düşünülmektedir . . .  

Aşkale'de hayatını kaybedenler 
"Aşkale 'de zorunlu çalışmaya tabi tutulan mükelleflerden 21 'i 
(kamplarda 10 ay kalan Parseh Gevrekyan 'a göre 25 'i) yani 
yüzde l ,S ' i  kampta hayatını kaybetti. Ölenlerin dini ve etnik 
kimliği farklı da olsa azınlıklar cenaze törenlerini birlikte yaptı
lar."120 

Ne yazık ki Aşkale'de ölen Varlık Vergisi kurbanlarından 
Kamhi, Elyazar, Romano, Vasi l ios Kostantinidis, Konstandino 
İatru, Grigorios Ş işmanoğlu, İosif Topaloğlu ve Delioğlu ile 
Sivrihisar' dan İsaak Antoniadis dışında diğerlerinin kimlikleri
ni hala bilmiyor olmamız acıtıcı bir gerçeği ifade etmektedir. 20 
Kur 'a uygulamasında ölen kurbanların da sayıları ve kimlikleri 
bilinmemektedir. İktidar bu ölümleri doğal ölüm saymaktadır. 
İzmir'de de Varlık Vergisi uygulaması sırasında vergi kurbanla-

1 20 R. Akar, Aşkale . . .  , s. 1 37. 
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rından dördü vefat ettiğinden çalışma kamplarına sürülemediği 
ifade edilmiştir. 12 1  Bu dört kişinin ölümü bu zulüm şartlarında 
doğal ölüm sayılabil ir  mi? 

Kendisine uygulanan verginin miktarı karşısında, Zongul
dak Devrekli Kasketçi Andon kalp krizi geçirerek anında öl
müştür. 

Ya kamplardaki kötü yaşam koşullarından etkilenerek sağl ı
ğı bozulanlar ve birkaç yıl içinde hayatını kaybedenler . . . "[D]eri 
ticaretiyle uğraşan 5 1  yaşındaki amcama bütün servetinden faz
la bir meblağ vergi olarak tahakkuk ettirilmişti. Onu ödeyeme
di. Çalışma kampına gönderildiğinde şeker hastası idi. Kamptan 
geri döndüğünden bir buçuk yıl kadar sonra kalp krizi ve tıbbi 
komplikasyonlar sonucu vefat etti .  Birçok aile dostumuz birkaç 
gün veya hafta dayanamadan kamplarda vefat ettiler."122 

Kamptaki yaşam koşulları çoğu tutuklu için doğal ölüm se
bebi oluşturmaktadır. Bu durumdan birçok raporda söz edilmek
tedir: 

"Kötü yaşam koşul ları ve tıbbi olanakların yetersizliği nede
niyle Romano adında bir Yahudi ,  kısa süren bir hastalık ve yar
dımı istenen doktorun da hastayı muayene etmeyi reddetmesi
nin ard ından 28 Mart 1 943 tarihinde bir ahırda saman döşek 
üzerinde vefat etti. Bazil Konstantinidis adlı bir Rum çalışma 
kampından dönerken Erzurum'da vefat etti. Kendisine tıbbi yar
dıın yapılmamışt ı. Bazil Konstantinidis, vefat etmeden önce Er
zurum ' dan karısına yolladığı son mektupta, mücevherler dahil 
olmak üzere elde mevcut son varlıklarını satmasını, bundan el
de edeceği para yetişmezse eşten dosttan borç alıp vergiyi öde
mesini istedi . Kocasının vefat ettiğinden haberdar olmayan eşi 
son ziynet eşyasını satıp zorlukla parayı toplayıp vergiyi öde
dikten ve makbuzu aldıktan sonra memura Erzurum'daki yetki
l i lere telgrafla verginin tamamen ödendiğini bi ldirip kocasının 
serbest bırakı lmasını istemelerini rica etti. Vergi _memuru kadı
na çok üzgün olduğu, ancak kocası birkaç gün önce vefat ettiği 

1 2 1  "Varlık Vergisi vermiyen mükellefler", Anadolu, 16 Ekim 1 943. 
1 22 E. Eli ot Benerza 'nın Rıfat N. Bali 'ye mektubu. Akt. Rıfat N. Bali, Bir 
Türkleştirme Serüveni, s. 487-488. 
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için telgraf çekemeyeceği cevabını verdi ." 12•1 

6. Varlık Vergisi'ne yapılan itirazlar 

Defterdar Faik Ökte, itiraz yolları kapalı olduğu halde en çok 
itiraz edilen verginin, Varlık Vergisi olduğunu söylemekte ve 
bunun sebebinin de tarhiyatın takdiri ve ölçüsüzlüğü olduğunu 
eklemektedir. 

Varl ık Vergisi 'ne TBMM'ne 1 3 .348, diğer mercilere ise 
1 0.968 i t iraz başvurusunda bulunulmuştur. Bu itirazların 
1 5 . 1 73 'ü  gayrimüslimler tarafından yapılmıştır. 

Meclis'e yapılan itiraz başvurularını Meclis arşivinden ince
lemek için yazılı talepte bulunduk, bunun üzerine Evrak Müdür
lüğüne yönlendirildik, ancak tahmin edilebileceği gibi herhangi 
bir kayıt bulamadık. Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı ile 
yaptığımız sözlü görüşmeden de bir netice alamadık. Başkan, 
bu dilekçelerin muhafaza edilmediğini, muhtemelen SEKA'ya 
gönderildiğini söyledi. Yani 1 3.348 dilekçe yok olmuştu ! 

Varl ık Vergisi 'ne yapılan itirazlardan Leon Bahar, İstanbul 
Vilayeti Yüksek Makamına yazdığı 26. 1 2. 1 942 tarihli dilekçe
sinde şöyle demektedir: " . . .  20 senelik mütemadi gayreti müte
akip mal ve alacakta olmak üzere 30 bin lira bir sermaye sahibi 
olabildim. H içbir gayrimenkulum yoktur. Para ve servetten ev
vel vatanın selametini düşünen ve Türklüğün yapıcılığına inan
mış bir ferdim. ( . . .  ) Bu durumda piyasadaki kargaşalığa muhak
kak olarak set çekeceğini bildiğim Varlık Vergisi 'ni müsteriha
ne beklerken ne şekilde tahmin edildiğini anlayamadığım 1 20 
bin lira gibi dehşetli bir rakamla karşılaştım. ( . . .  ) Bütün hüsnü 
niyetime rağmen bu rakam istikbaldeki varlığımın karşılığı ola
rak bir efsane halinde olsun, henüz hayalimde bile tecessüm et
memiştir. Vücudumdaki kan, verginin kıymetine tekabül ederse 
feda olsun. Yeter ki bugüne kadar lekesiz yaşamışken arkama 

123 YIVO Institute for Jewish Research arşivi, Türkiye muhabiri tarafın
dan "Özel - kesinlikle mahrem" başlıklı AJC'ye gönderilmiş olan 10 Tem
muz 1943 tarihl i  rapor. Akı. Rıfat N. Bali, 1 he Varlık Vergisi, s. 297. Rıfat 
N. Bali, Bir Türkleştirme . . . , s. 459-460. 
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vatan vergisinden kaçmış hain damgası vurulmasın. Bu duru
mun düzeltilerek hakiki varlığıma göre verginin tarhını büyük
lerimden derin tanzim ve saygılarımla rica ederim." 1 24 

Zulüm karşısında Leon Bahar ' ın  duygularını yansıttığı keli
meler yetersiz kalacak, Aşkale'ye yollanacaktır. 

Başbakanl ık Cumhuriyet Arşiv i 'nde bulduğumuz bir di lek
çeyi de aşağıda örnek olarak sunuyoruz. 

Maarif Vekil l iği 'nin 2 1 .4. 1 943 gün ve 8 1 / 1223 sayıl ı  Başve
kalet Yüksek Katına hitaben Maarif Vekil i  Hasan Ali Yücel im
zalı yazı ekinde iki i t iraz ve talep dilekçesi bulunmaktadır. Ki
tabevleri sahipleri tarafından yazılan bu dilekçelerde, kendileri
ne ödeyemeyecekleri bir verginin tarhedildiği , bir maddi hata 
olduğu belirt ilerek, verginin yeniden incelenmesi ve vergiyi 
ödeyebilmeleri için el lerinde bulunan k itapların Vekaletçe satın 
alınması istenmektedir. 

Dilekçelerden biri Cihan Kitabevi sahibi Mihran Acun 'un 
kızı Aramanuş Acun tarafından yazılmıştır: 

"Maarif Veki l l iği Yüksek Katına, 
İstanbul ' u n  matbuat merkezi ve kitabevlerinin Makarrı 

[merkezi]  olan Ankara Caddesinde müesses olup bilhassa i lmi 
hukuk mevzuatı kanuniye ve nizamiyenin naşir ve taammümü
ne f genel olarak] hakikaten önemli hizmetler ifa etmiş ve evvel
ce babam Mihran Acun tarafından kurulmuş olan Cihan Kitabe
vi adedi binlere baliğ olan birçok eserler tab ve neşrine muvaf
fak olmuştur. 

Babam Mihran Acun'un vuku bulan vefatı üzerine büyük kı
zı olan ben, birçok manevi ve maddi müşkülata göğüs gererek 
mumaileyh [adı geçen] babamın elinde tuttuğu hukuk ilmini ve 
kavanin ve nizamatı yayma meşalesini yanar vaziyette el ime 
alarak onun izlerini takiple hem cumhuriyet adl iyesiyle maarifi
ne hem de yegane geçim membaım olan Cihan Kitabevini açık 
bulundurmak azmiyle teslim aldığım noktadan yürütmiye sebat
la karar vererek işe candan sarıldım. 

Ölü babamın hali hayatında birçok mahrumiyetlere katlana-

124 Nurten Yalçın, "Aşkale'den Mektup Var", Popüler Tarih, Sayı 7, Ara
lık 2000, s. 6 l -62. 
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rak ve faragati nefsiyle çal ışarak tab ve neşrine muvaffak oldu
ğum S. Karakoç 'un sici l l i  kavanin külliyatı 16 ncı kitaptan son
rakini yani altı sene zarfında 1 937- 1 942 senelerine ait ve eserin 
devamı bulunan altı ciltlerin vesair yeni kanun ve nizamat ve 
metin ve birkaç kanun şerhlerinin tab ve neşrine muvaffak ol
dum. 

Babam Mihran'ın filhakika  cumhuriyet adliyesine yaptığı 
hizmetler unutulabilir mi? . . .  Takriben 45 sene süren matbaacılık 
kitapçıl ığından sonra hayata gözlerini yumarken az evvel yuka
rıda arz eylediğim gibi kütüphane ile kitaplarını bırakmıştır. 
Meslek aşkı kendisinde o derece kök salmıştı ki , uzun seneler 
zarfında daima kitap basmak suretiyle memlekete nafi [faydal ı ]  
olmıya çalışmış ve ailesini mahrumiyet içinde yaşatarak binne
tice maddi servete sahip olamamıştır. 

Ben babamın işini deruhte ederken bıraktığı borçları da üze
rime aldım. Borçları ödemeyi, sicil l i  kavanin külliyatını deva
mıyla yeni kavanin ve nizamatı mahdut maddi şartlar dairesin
de tab ve neşre vaktimi hars eyledim. 

1 939 yılının eylülünde başlayıp halen bütün dünya kıtaları
na sirayet ederek atemşümul bir vaziyete iktisap eden meşum 
harbin doğurduğu ıstıraplar meyanında yer alan iktisadi buhran 
ve hayat pahalıl ığından mütessir olmıyan bir fert tasavvur olu
nabilir mi? .. . 

Türk yayın ailesine mensup kitapçılar, pahalılığı, işçi ücret
leriyle levazım fiyatlarının tedrici bir surette yükselişlerine rağ
men eski ve yeni kitapları üzerinde mevzu fiyatlardan fazlasına 
katiyen satamamışlardır. 

Harp senelerini müsadüf şu son birkaç seneler zarfında sair 
ticaret işlerinde olduğu gibi fiyat [okunamadı] aykırı ve fevka
lade kazançlar temin hususu kitapçılık aleminde asla vuku bul
mamıştır. 

Varl ık Vergisi Kanunu'nun tatbikatınca maliyece bu Cihan 
Kitabevine (30.000) lira Varlık Vergisi tarh olundu. Bu kütüpha
ne ve hatta dört odalı bir meskenim dahil, cümlesi bir arada nak
de tahvil edilmek kabil olsa mecmu belki 8.000 lirayı bulmaz. 
Tahakkukta maddi bir hata mevcut olduğu muhakkaktır. 

Bu maddi hatanın ciddi bir şekilde yapılacak bir tetkikatla 
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derhal meydana çıkarılıp tashih edilerek mağduriyetime mey
dan verilmiyeceğine sarsılmaz imanım vardır. 

Maddi hatanın vuku bulmamış olduğu farzı mahal olarak bir 
an için kabul edelim. Tarh olunan 30.000 lirayı ödeyebilmek 
için tekmil kitap ve kitap halinde olmıyan fomıaları paraya tah
vi l  etmek icap eylese maalesef kilo ile ve çok dun fiyatla (kese 
kağıtçıları) ancak iştiraya talip olabilirler. Ve bu suretle kitap ve 

· 

formaların satışında verginin dörtte biri miktar meblağın temini 
imkanı bile hasıl olamaz. İstikbalin genç evlatlarına ilmi aşıla
yacak ve yayacak olan bu kavanin ve nizamnamelerin müzaye
dede kesekağıtçıların eline geçmesini yüksek Cumhuriyet Hü
kümeti göz önünde tutarak bu kitapların hiç olmazsa borcuna 
mukabil hükümetçe satın alınmasına devlet tarh olunan vergiyi 
cibayet edemiyeceği [toplayamayacağı] gibi ben ve aile efradı 
perişan ve fakru zarurete düçar oluruz. 

Bu halin hudusuna yüksek ve alicenap vicdanlarınız razı ol
mıyacaktır. 

Matruf Varlık Vergisi 'nin tamamen ödenmesi zaruri ve vaci
bülifa bulunduğu takdirle 3 1 . 1 2. 1 942 de yedimde mevcut l .800 
lira meblağı hüsnüniyetle Kocapaşa Maliye Şubesine yatırdığım 
gibi bakiyesini ödeyebilmekliğim mümkün olabilmek için mah
rumiyetlere katlanarak azami tasarruf şartlarına riayet etmek 
üzere tesbit edilecek uzun bir zaman sahası içinde verginin ta
mamını ödemek imkanının bahşolunmasına ve her halde bu 
maddi hata ile müterafik tarh olunan verginin takdir olunacak 
haddi layıkına indirilmesine yüksek şahsiyetinizden ati şevkat
Ierinden ehemmiyetle rica ederim. 

İttihaz buyuracağınız tahkik ve tecil kararıyle yarım asırlık 
bir irfan ocağını, babamın bana ve Türk kitapçıhğına armağan 
ettiği Cihan Kütüphanesini yok olmak tehlikesinden beni ve ai
lemi mahv ve perişan olmaktan kurtaracağınıza şimdiden itimat 
ve itminan [güvenerek] hasıl eylemenizi diler, pek derin saygı
larımla pak ve nezih vicdanlarınıza sığınarak istirham ederim. 
1 3. 1 .  1 943 Aramanuş Acun"125 

Tahakkuk ettirilen Varlık Vergisi miktarının yeniden incelen-

1 25 BCA 030- I0- 144-3 1 - 1 3  
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mesine i lişkin bir başvuru daha vardır. Mısır Başhahamı Kahire 
eski Başkonsolosu Hayim Nah um, 1 7  Eylül l 943 tarihinde Baş
bakanlığa bir telgraf çekmiştir. "Bu telgrafta, Nahum, İzmir' de 
bulunan kardeşi Bünyamin Nahum 'un ' çalışma kampı ' na gön
derilmeden önce Varlık Vergisi borcunun yeniden incelenmesi
ni talep ediyordu. İsimden açıkça anlaşılacağı gibi vergi borçlu
su bir Yahudi 'dir. Başbakanlıktan Maliye Veka!eti ' ne i letilen ta
lep Maliye Vekaleti tarafından 10 Kasım 1 943 tarih inde Başba
kanlık nezdinde yanıtlanacak ve 1 00000 TL tarh edilen vergide, 
Bünyamin Nahum'un daha önceki itiraz ında olduğu gibi, 'ka
nunsuzluk ve maddi hata görülememiş'  olduğu bildirilecek
tir . ..  126 

Bir başka itiraz da Zareh Tahtacıyan tarafından yapılacak ve 
sonuç alınamayacaktır. Zareh Tahtacıyan, tanıdığı bürokratlara, 
Dahiliye Vekil i  Recep Peker 'e ve Büyük Mil let Meclisi 'ne baş
vuracaktır. 

Tahtacıyan, Dahi l iye Vek i li Recep Peker 'e  yazdığı 
1 8 . 1 2. 1 942 günlü dilekçesinde, bir tahakkuk memurunun gare
zinden dolayı mağdur olduğunu ifade ederek mağduriyetinin gi

derilmesini istemektedir: 
"Pek Sayın Muhterem Veki limiz Bay Recep Peker 
Evvela eydi saidinizi tebrikle [mübarek bayramınızı kutlaya

rak] ,  maa aile sağlıkla mesut çok bayramlara kavuşmanızı te
menni eylerim. 

Beni  sorarsanız bir Maliye tahakkuk memurunun yüzünden 
çok fenayım ve mahvoluyorum.  

B ir ay evvel bu memur, karısına bedava yüzük yaptırmak 
kastile bana müracaat ediyor. Gayet müşgül yapılacak bu yüzük 
için dun [düşük] bir fiyatla yapmasını razı oldum isede kabul et
miyor ve Miralay Halit beyin evinde (sizin kuyumcunuz karı
mın yüzüğünü yapmadığı için ona 30 bin lira vergi tarh ettim) 
diye beyanatta bulunmuş ve resmi evrakları dosyadan çıkarup 
kadınlara göstererek öyünmüştür. 

Halit bey ve ailesi 20 seneden beri müşterilerim olup ücret-

1 26 Cemil Koçak, "Varlık Vergisine Tepkiler'', http://people.sabanci
univ.edu/-ckocak/tr/?yayinlar/index .html, BCA 030- 1 0- 135-97 1 -23 
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le işçilik yapan kesandan [insanlardan] olduğumu pek iyi bil
diklerinden ve bir fenalığın önünü almak üzere tavassüt ediyor
lar isede Alemdar Maliye Şubesi Tahakkuk Şefi Fehmi bey (Za
rehin  30 bin lira ödeyemez olduğunu bildiğim halde kastı mah
susla yaptım, taş kırmağa gitsin ve orada gebertsin [gebersin ol
mal ı ] )  diye cevap veriyor. 

Ferdası sabah Hal i t  beyin kızı bana gelip böylece ifade edi
yor ve yüzüğün yapılmasını ve fenalığın önünün alınmasını ey
liğinden rica ediyor ve yüzüğü yapup bila ücretle [ücretsiz] tes
lim ediyorum isede memur bey resmi muameleye şahsi garasla 
fesat karıştırarak evrakları sevkediyor. 

Şimdi Muhterem Beyim, bu yaşıma kadar işçil ik yaptım ve 
el emeğimle geçindim isede elimde tarholunan verginin % 1 0-
unu bile göremedim. 

Bu ifademi gayri resmi olarak veriyorum, maiyetinizde bu
lunan böyle ali Cenab ve yüksek vicdanlı bir memurun böyle 
hayati işlerde işidilmemiş ve imkansız ve maksada mebni hata
lar ve fesatlar karıştırdığını samimiyetle beyan ediyorum, çün
kü çarşıda pırlanta tüccarına 1 5000 lira ve benim gibi bir işçiye 
30.000 lira vergi tarh edilerek vazifesinde suiistimal etmiştir. 

Dostumuza binaen, şu işimin muhakemesi ve kararın veril
mesini Zatı Ali lerin ize terk ve havale ederek saygılarımı suna
rım." 

Zareh Beyin bu dilekçesine Dahiliye Vekaleti Hususi Kalem 
Müdürlüğünce olumsuz cevap verilecektir: 

"Sayın Veki l im, 1 8.XII. 1 942 tarihli mektubunuzu aldılar. 
A lemdar Maliye Tahakkuk Şefi Fehmi'nin, kayınpederinin ta
vassut ve delaletile, karısı için size yaptırdığı yüzüğün alelade 
bir müşteri gibi aranızda kararlaştırdığınız bedelini size ödedi
ği, teşkil edilen komisyon tarafından namınıza tarhedilen Varl ık 
Yergisi ile dürüst ve iyi ahlaklı olarak tanınmış olan bu memu
run hiçbir alakası bulunmadığı ve bu sebeple şüphe ve iddianı
zın yerinde olmadığı anlaşı lmıştır. 

Keyfiyeti yüksek emirlerile bildirir, saygılarımı sunarım. 
Hususi Kalem Müdür V. 
(Kemal Olgun)" 
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Bu arada Zareh Bey ' in bu dokunaklı ve zarif mektubunun 
ayrıca Recep Peker'in teşekkür telgrafıyla cevaplandığını da ek
leyelim 

Zareh Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyo
nuna da vergisinin düzeltilmesi için başvuruda bulunmuş, ancak 
bundan da sonuç alamamıştır. Dilekçe Komisyonunun 8.IV. 
1 946 tarih ve 2433 numaralı kararında şöyle denmektedir: 

"Varlık Vergisi 'nden şikayete dair olup Yüksek Başkanlıktan 
Komisyonumuza havale buyurulan dilekçeniz Komisyonda 
okundu. 

Maliye Bakanlığından alınan cevaba göre şikayetiniz üzeri
ne işlem yapılmasına lüzum olmadığına karar verildi." 

Tahtacıyan, kendisini yakından tanıyan ve dönemin etkili 
is imlerinden olan Burdur Valisi Kamuran Çuhruk'tan da 
3 1 . 1 2. 1 942 tarihli mektubuyla yardım ister: 

"Pek Muhterem Bey Efendiye, 
Evvela hatır nazikaneleri bil istifsar sıhhatuafıyette berkemal 

olmanıza ümüdvarım. 
Zatı Al ilerinizi rahatsız etmek zaruretinde kaldım, bendeni

ze (30.000) Otuz Bin Lira Varl ık Vergisi yazılmış, halbuki ma
lümü alileri olduğu vechile ben sermaye sahibi değilim, pırlan
tacı olmayup cevahir dahi satmam. 

Dört duvardan ibaret bir odam ve alat u edevatım var, müş
terilerim altun ve saire getirirler, bende el emeğimle bir hak te
min ederim geçinmek için. 

İşçilik yapdığım oda kirada, oturduğum ev kirada, bir emlak 
sahibi olamadım, ancak bir dul kızkardaşımla geçinmekdeyim. 

Çok düşündüm, benim derdime çare Zatınızdan başka kim
se bulamıyacaktır, bendenizi en yakın bir sevdiğiniz arkadaşını
za tavsiye ederseniz, belki bir yardım olabilir. 

Gece gündüz ağlamakdan işime bile bakamıyorum, gözleri
me fenalık geliyor, çok yalvarırım siz bilirsiniz. 

Cenabı Hakdan sıhhat ve afiyet diler, saygı ile eteklerinizden 
öperim efendim." 

Kamuran Çuhruk, 1 3. 1. l 943 tarihli cevabi mektubunda elin
den bir şey gelmeyeceğini ifade ederek, BMM yolunu gösterir 
ve vatan için böyle "fedakarlıkların" olağan olduğunu söyleye-
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rek Allah'a güvenerek dua etmesini salık verir: 
"Bay Zareh Tahtacı, 
Mektubunuzu aldım. Beni dost bilerek hatırladığınıza mem

nun oldum. 
Ancak Varlık Vergisi içtin elimden gelecek hiçbir faideli yar

dım yapmama imkan yok. 
Orada dostlarım var fakat kanun çok katıdır. Bu işi ancak 

B .M.M. düzeltebilir. Belki sıkıntı çekeceksin, üzüleceksin am
ma vatan içtin bunlara katlanmakdan başka çare yoktur. 

Allah eyi insanlara daima yardımcıdır, güven ve dua et. 
S'ana yardım edemediğim içtin müteessirim.  
Selamlar." 
Tahmin edileceği gibi Zareh Bey vergisini ödeyemeyerek 

çalışma kampına yollanacak, Erzurum Aşkale Sivrihisar üzerin
den 1 944 yılında İstanbul ' a dönebilecektir. 

Ancak Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa ' nın (General Nuri 
Kılhgil) vergisinin tadil edilenler listesinde olduğunu ekleye
l im. 127 Nuri Paşa'nın etnik temizlikteki hizmetleri unutulmamış
t ır dersek abartmış olmayız. 

7. Varlık Vergisi'ni ödemeyip yurt dışma gidenler 
Yurt dışma gidecek diye tevkif edilenler 

Varlık Vergisi borcunu ödemeyip yurt dışına giden mükellefler 
de vardır. Emniyetçe bunlar "Varlık Vergisi borcunu ödemeden 
milli hudut haricine firar ettikleri belirlenen mükellefler" olarak 
nitelenmektedir: 

Adı soyadı Borcu 
Mikael Darcan 1 5.000 
Davit Golstayn 45.000 
Hosep Çilingiryan 22.500 
Keğork Davityan 1 5 .000 
Musa Yenidoğan (Moşe Yakbişli) 1 0.000 
Aleksandr Sinyasoğlu 50.000 
Leondras Amavutoğlu 50.000 

1 27 Faik Ökte, a.g.e., s. 241 .  
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Jorj Zarifi 
Yasef Mişolma 
Yorgi Bekaroğlu 

50.000 
6.000 
1 8 .000 

B u  kişi lere sevk numaraları verilmiştir, buna göre bu mükel
lefler muhtemelen Aşkale 'ye sürülmemek için yurt dışına git
mişlerdir. 

O günlerde azınlıklar için sınır i llerinde bulunmak bile teh
likelidir ve bu il lerde görülenler derhal tutuklanarak Aşkale'ye 
sevk edil irler. 

"Dün Beş Mükellef Kampa Sevkedildi 
Dün de Demirkapıdaki kampa beş suin iyet sahibi mükellef 

sevkolunmuştur. Bunlar kendilerine tarholunan Varl ık Vergi 
si 'ni vermemek için Suriyeye kaçmak isterlerken cenup vilayet
lerinden yakalanıp getirilenlerdir. İstanbula getirildikleri zaman 
ikametgaha raptolunarak, vergilerini ödemek için serbest bıra
kılmışlardı. Fakat düne kadar bu borçlarını ödemediklerinden 
tekrar yakalanarak kampa sevkolunmuşlardır. Dün yakalanan 
beş mükellef şun lardır: 

S imon Pamukçu:  Hamamcı, Robert Volter: Terzi ,  Berç Hü
davendigar: Mimar, Moşe Yenidoğan: Eldivenci ,  İzak Salamon: 
Tuhafiyeci . "m 

Bir başka yakalanma haberi de Tan gazetesinin 1 .  sahifesin
den verilmektedir: 

"Suriyeye Kaçmak İsti yen 1 7  mükellefin Antepte yakalandı
ğı bildiri l iyor 

Verilen bir habere göre Varlık Vergisi 'ni ödememek için Su
riyeye kaçmak isti yen 17 mükellef Gaziantepte yakalanmıştır. 
Bunlar, geldikleri yerlere iade edileceklerdir. "1�9 

Sınır il lerinde bul unmak bir yana azınlıkların illerini terk et
meleri bile sorgusuz sualsiz tutuklanarak Aşkale 'ye sevkedilme 
nedenidir: 

"Antakya'da 1 00 bin l iranın üstünde teklif edilen Pinhas Ke
budi, el indeki depoları Standard, Shell ve benzeri müesseselere 

1 28 Tası'iri Ejkiir, 5 Şubat 1 943. 
1 29 Tan, 27 Ocak 1 943. 
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satmak için Hatay 'dan İstanbula gelmişti. Mükel lefiyetine mev
zii teşkil eden gaz depolarının müşterileri İstanbulda idi. Genç 
bir adam olmasına rağmen, sekizden fazla çocuğu vardı. Eşi ko
casını yalnız bırakmak istememiş, beraber İstanbul 'a gelmişti. 
Çocuklar Hatay' da id i .  Antakya defterdarlığı telle Kebudi 'nin 
kampa alınıp Aşkale 'ye sevk kararını tebliğ etti . Mükellef para 
bulmak için bir ay izin istiyordu. Müşteri leri depoları satın al
mak için merkezleriyle temas halinde idi ler. Hatay defterdarı, 
telle, karısını beraber götürdüğü için Kebudi 'nin kaçacağını ile
ri sürdü ve kendisine bu bir ayl ık mühleti vermekten imtina et
ti. Ben durumu anlatmaya çalıştım. Vekalet Hatay ' ın söz sahibi 
olduğunu ileri sürerek üzerine mes 'u l iyet almak i stemedi .  Müş
teriler vaziyeti kavrayarak müzakereyi kasten uzattılar. Mükel
lefi, boğuntuya getirmek istiyorlardı. Netice Kebudi 'nin kampa 
alınıp sevk edilmesi şeklinde tecelli etti. Kimbilir, Kebudi 'nin
kine benzer kaç facia da İstanbul '  da geçmiştir! ... " 130 

8. Azınlıkların seslerini duyurma çabalan 

Varlık Vergisi mağdurları, u luslararası destek için çok büyük ça
ba sarf etmişler. ancak savaş koşul ları ve Türkiye'nin şantaj po
litikası bu çabalardan sonuç almalarına imkan tanımamıştır. Do
layısıyla mağdurlar dünyaya seslerini duyuramamışlardır: 

'Türkiye Yahudileri, yirmi kur'a gayrimüslimin silah altına 
alınmasını resmi makamların bir ikazı olarak değerlendirdiler, 
ancak o anda bunun önemini idrak edemediler. Bu  olaydan son
ra Varlık Vergisi 'nin hışmına uğrayan Yahudiler. iktidarda bulu
nan bir grubun azınlıkları yok etmeye veya İstanbul'dan Anado
lu'nun içlerine tehcir e tmeye teşebbüs bile edebileceğine inan
dılar. 1 9 1 5  Ermeni tehciri sırasında yaşananları hatırlayarak uy
gulanacak tehcirin de çok trajik bir şekilde sonuçlanabileceğini 
düşündüler. Bu endişeden dolayı da dünya kamuoyunun dikka
tini bu ihtimalin mevcudiyetine çekmeye uğraştılar. Bunun için 
AJC'ye13 1 başvurarak. Amerikan ve İngil iz hükümetlerinin, res-

1 30 Faik Ökte, a.g.e., s. 1 76. 
1 3 1  Amerikan Musevi Komitesi. 
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mi bir hava yaratmadan Türkiye 'ye müdahalede bulunmasını is
tediler. Bunun için bu ülkelerin önde gelen siyasetçileri i le ga
zetecilerinin, kendi kamuoylarına, Yarlık Yergisi 'nin özellikleri 
ve gayri adil uygulaması hakkında çok iyi bilgi sahibi oldukla
rını belirtir beyanlarda bulunmalarını tavsiye ettiler. Bu beya
natların mütevazı ya da dostane ve dikkati fazla çekmeyen bir 
üslupta yapılmasını tavsiye ettiler. Müttefik Kuvvetlerin Yarlık 
Yergisi karşısında sessiz kalmalarının ardında Yarlık Yergisi ' ne 
tepki gösterilmesi halinde Türkiye'nin tarafsızlığını terk edip 
Mihver Kuvvetleri 'ne katılacağı kaygısının yattığına inanan 
Türkiye Yahudileri, müdahalede bulunmasını istedikleri AJC'ye 
bu kaygının yersiz olduğunu, teklif ettikleri doğrultuda yapıla
cak beyanların da bu tür bir siyasi gelişmeye yer açmayacağını 
özellikle söylediler. AJC'den istenen başka bir şey ise Ameri
ka'nın ve İngiltere 'nin saygın şahsiyetleri tarafından dostane ve 
saygılı bir üslı1pla yazılmış ve Yarlık Yergisi'ne itiraz eden bir 
mektubun Mi lli Şef İsmet İnönü 'ye gönderilmesiydi. Böyle bir 
mektubun kaleme alınıp gönderilmesi halinde Türkiye'yi yöne
tenlerin düşüncelerini değiştirip Türkiye'yi dünya kamuoyu 
önünde daha da kötüleştirecek bir hale sokmaktan vazgeçebile
cekleri düşünüldü. AJC'den istenen bu yardım talebi şu çığlıkla 
sona erdi: ' Sonradan haydut olduğu anlaşılan jandarma ve elin
de bir bıçakla önünde peydah olup, hayatını ve cüzdanını iste
yen Devlet karşısında si lahsız yurttaş kimden yardım isteyebi
l ir? Adaletin kapıları ona kapalıdır. Milli mahkemeler ona ya
sak. Ona açık olarak kalan sadece uygar ülkelerin kamuoyları
dır. Durumumuzu işte bu kamuoyunun gözlerinin önüne seriyo
ruz. '  Tüm bu yakarışlara rağmen ne ABD ne de İngiltere Türki
ye Yahudilerinin içinde bulundukları koşulların iyi leştirilmesi 
için herhangi bir müdahalede bulunmadılar."1 )2 

Mağdurlar her fırsatta Türk hükümetine müdahale edilmesi 
için çeşitli girişimlerde bulunmaya devam etmiş, ancak sonuç 
alamamıştır: 

"Türkiye Yahudileri Varlık Vergisi uygulaması ile içinde bu
lundukları biçare durumdan sadece AJC'yi değil ABD'nin önde 

1 32 Rıfat N. Bali, Bir Tiirk/eşrirme .. . , s. 466-467. 
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gelen Yahudi sivil toplum teşkilatlarını da haberdar ederek söz 
konusu teşkilatların Türk hükümetine müdahalesini sağlamaya 
çalıştılar, ancak pek bir başarıya u laşamadılar. Türkiye'de yer
leşik Yahudiler, ABD'ye göç etmiş akrabalarına mektuplar yol
layarak içinde bulundukları durumdan onları haberdar ettiler. 
Türkiye'den göç edip ABD'ye yerleşen Yahudiler, Türkiye'de
ki akrabalarından gelen şikayet, yakınma ve acil yardım talebi 
ile dolu bu mektupları aldıklarında WJC'ye133 başvurarak duru
ma müdahale etmesini talep etti ler. Bu şikayetler üzerine 
WJC'den bir yetkili, Türkiye'nin Washington büyükelçisi Mü
nir Ertegün i le görüştü, ancak hiçbir sonuç elde edemedi."134 

Yahudiler dışında Ermeniler de, yaptıkları girişimlerden so
nuç alamamıştır: 

"Türkiye Yahudileri ile aynı şekilde vergiden muzdarip Tür
kiyeli Ermeniler de, Amerika'da yaşayan Ermeni yakınları vası
tasıyla Amerikan Dışişleri Bakanlığı 'odan duruma müdahale et
mesini talep ettiler. Dışişleri Bakanlığı 'nın bu başvurulara ceva
bı olumsuz oldu. Bakanlık dış siyaset ilkelerinden birinin başka 
ülkelerin iç işlerine müdahale etmemek olduğu şeklinde bir ce
vap verdi." 1)5 

Varl ık Vergisi sürecinde müstakbel İsrail devletinin l iderleri 
de bir çaba harcamazlar. Onlara göre bu vergi antisemit bir ver
gi değil, azınlık karşıtı bir uygulamadır. Bu nedenle Türk yetki
li lerle siyasi i l işkilerini bozmak istemediklerinden vergiye karşı 
bir tavır almamışlardır: 

"Müstakbel İsrail devletinin liderleri de Varlık Vergisi altın
da ezilen Türkiye Yahudilerinin bu durumuna karşı son derece 
mesafeli bir tavır aldılar ve Filistin i le Türkiye arasındaki mev
cut i l işkiler nedeniyle Türkiye nezdinde herhangi bir müdahale- . 
de bulunmadılar. İsrail devleti kurulduğunda ikinci cumhurbaş
kanı olacak olan İshak Ben Zvi, 1 943 yılında İstanbul 'u ziyaret 
ettiğinde Yahudi tüccarlarla görüştü. Varlık Vergisi uygulaması
nın yarattığı durumun ciddiyetini idrak eden Ben Zvi, verginin 

1 33 Dünya Musevi Kongresi. 
1 34 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 467-468. 
1 35 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 468-469. 
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tüm azınlıklara uygulanmasından ötürü antisemit değil azınlık 
ve yabancı karşıtı bir uygulama olduğuna kanaat getirdi. t:ı6 Ben 
Zvi, resmi mercilerin Varlık Vergisi ile ilgili özel likle basında 
herhangi bir şikayete rastlamaktan hiç memnun olmadıklarını 
ve azınlıkları bu uygulamanın kaldırılması için dış ülkeler nez
dinde girişimde bulunmamaları için ikaz ettiklerini belirtti. Ben 
Zvi, Türk hükümetini etkilemenin en iyi yolunun Amerikan ba
sınının bu meseleyi kendi kamuoyuna dostane bir şekilde yan
sıtması olduğuna inandı. Ben Zvi Filistin 'in Türk hükümeti ile 
olan siyasi ilişkileri nedeniyle de bu meseleye karışmak isteme
di ve adının açıklanmamasını talep etti. Moşe Şertok da 
WJC 'ye, kanunun antisemit değil azınlık karşıtı bir kanun oldu
ğunu söyledi. Her iki liderin de, kanunun antisemit bir kanun ol
madığını vurgulaması Filistinli liderlerin Varlık Vergisi karşı
sındaki tavırlarını belirledi. Filistinli liderler antisemit bir kanun 
ve uygulama olmadığı sürece, Türkiyeli Yahudiler bu kanundan 
zarar gördükleri halde, Filistin devletinin Türkiye ile olan ilişki
lerini ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak Türkiye 'nin iç iş
lerine müdahale etmek istemediler."m 

Bu kanun karşısında Amerika ve Batı ülkeleri de aynı şekil
de seyirci kaldılar. Varlık Vergisi kurbanları Reel politik'e yenil
mişlerdi. 

Ne zaman ki savaşın kaderi Müttefikler lehine döndü, işte 
ancak o zaman müttefik gazetelerinde Varlık Vergisi ' ne yönelik 
eleştiriler yer almaya başladı. Varlık Vergisi ' nin kaldırılmasında 
Stalingad ' ın yanında bu eleştirilerin payı küçümsenemez. Müt
tefikler, ancak Türklerin şantaj yapma imkanı ortadan kalktıktan 
sonra vergiyi gündeme getinnişlerdir. Ya da devlet. bu konunun 
önlerine konacağını anladığında geri çekilmiştir de denebil ir. 

1 36 1 9 1 5  Soykırımını gerçekleştirme aracı olarak tehcirin sadece bir kim
lik için düzenlenmiş bir komplo olmadığı aksine genel bir politikanın bir 
parçası olduğu gibi (Fuat Dündar, İrrihat ve Terakki' niıı Miisliinıaıı/arı İs
kan Politikası 1913-1918, İletişim, 200 1 ,  s. 12) Varlık Vergisi 'nin de azın
lıkları toptan yok etmeye yöne lik bir politika olduğu müstakbel İsrail dev
letinin liderleri tarafından görülmemiştir. İsrail l iderlerince de müttefik 
devlet politikacıları gibi reel politik'e öncelik verilmiştir 
1 37 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 469. 
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"İsmet İnönü' nün Kahire'ye gitmesinin hemen öncesinde çalış
ma kamplarında bulunanların İstanbul'a dönmesine karar veri
liyor. 1 5  Mart 1 944 'te müttefik güçlerin Monte Casino üzerine 
başlattıkları nihai saldırıya geçtikleri gün, Varlık Vergisi 'n in tas
fiyesine karar veri liyordu. ""K 

Varlık Vergisi' nin iadesinin gündeme geldiği yıllarda, ileride 
daha iyi açıklanacağı gibi , yine şantaj pol itikasına başvurulacak 
ve Türkiye 'nin Batı Bloku' ndan ayrılmaması adına isteklere ku
lak tıkanacak ve bir kez daha B irinci Savaş sonunda olduğu gi
bi azınlıkların acıları reel pol itik'e kurban edilecektir. 

Gazetelerin Varl ık Vergisi 'ne yapılan itirazlara da taham
mülleri yoktur. Dönemin ırkçı-milliyetçi gazetelerinden Anado
lu gazetesi sahibi ve başyazarı ve aynı zamanda CHP milletve
kili olan Haydar Rüştü Öktem başyazısında Varl ık Vergisi 'ne 
yapılan itirazlara değinerek eleştinnektedir: "Şu Varlık Vergisi 
dolayısiyle bazı Yahudi vatandaşların ecnebi konsolosluklara 
bir takım mukayeseli cetveller göndererek şikayete yeltendikle
rini duyduk. Bazı Yahudi avukatların bu vergiyi vennemek için 
cemaatça mukavemet etmek propagandası yaptıklarını işittik. 
Bu haller bu yurdda her türlü külfetten azade bir şekilde yaşıyan 
yurttaşlara asla yakışmaz. Biz yurdumuzda, özü, sözü, vazife ve 
mesuliyeti bize benzi yen vatandaşlar görmek isteriz. Yahudi va
tandaşlar da böyle olmalıdırlar."u9 

9. Varlık Vergisi dolayısıyla yerli, yabancı 
ve azınlık basınına yönelik takip ve' baskılar 

Varlık Vergisi uygulaması tüm hızıyla sürerken Hükümet basını 
da kontrol etmektedir. En küçük eleştiriye dahi tahammül ve 
müsaade edilmez. Hatta sessiz kaldığından dolayı gazeteler ka
patılmaktadır. Tabii ki en fazla azınl ık basını dikkat edilip göz 
önünde bulundurulur. 

Hükümet yabancı misyon şeflerinin de Varlık Vergisi ile il-

1 38 Rıdvan Akar, a.g.e., s .  14 1 .  
1 39 Haydar Rüştü Öktem, Anadolu, 23  Mart 1 943. Akt. Rıfat N .  Bali, Deı•
letin Yahudileri..., s. 1 30. 
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gilendiğini bildiğinden bunların raporlarına da ilgi duymakta ve 
gözetlemektedir. 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün 24. 1 . 1 944 tarih ve 
3786n 1 9  sayılı Başvekalet Yüksek makamına yazdığı yazıda 
İstanbul 'da yayınlanan Rumca Metapolitefsis gazetesinin yayı
nına ilişkin rapor bu gözetlemen in bir örneğidir: 

"Ankara: 2 1 . 1 . 1 944, 
Umum Müdürlük Makamına 
Bundan evvelki raporlarımızda da arzettiğimiz [sürekli ra

porların verildiği anlaşılıyor] gibi, İstanbul 'da çıkan Rumca 
Metapolitefsis gazetesi Varlık Vergisi Kanunu Mer' iyet mevki
ine girdiği günden bugüne kadar bu vergi aleyhindeki neşriyatı
na sistemli bir şekilde devam etmiştir. Gazete adeta Varlık Ver
gisi mükelleflerinin bir organı haline gelmiş gibidir. Bir zaman
lar tarhedilen verginin hatalı olduğundan, akaliyet mekteplerin
de Türk muallimlerinin talebelere fena muamele ettiğinden bah
sederken, Varlık Vergisi mükelleflerinin çalışma yerlerinden 
dönmesi üzerine mükelleflere sizin için divaniharplere veril
dim. Diyecek kadar ileri gitmiştir. Şimdi ise, mükellefler için bir 
umumi af i lan edilmesini ve satışların derhal durdurulmasını ta
lep etmektedir. 

Saygılarımla arzederim. 
İç Yayın Dairesi Müdürü 
(Servet İskit)140 

Bir başka raporda Matbuat Umum Müdürü Selim Sarper ' in 
Başvekalet Yüksek Makamına 1 7  Mart 1 943 tarih ve 1 2 1 6  sayı
lı yazısında İngiliz Ticaret Odası aylık Mecmuasında yayınla
nan Yıllık Rapor dikkate şayan bulunarak özeti Başvekil.letin 
yüksek bilgilerine derin saygıyla arz edilir; "Türkiye'deki (İngi
liz Ticaret Odası) tarafından İstanbul 'da çıkarılan aylık ticaret 
mecmuasının 27 Şubat 1 943 tarihl i  sayısında (Yıllık rapor) baş
lıklı bir yazı intişar etmiştir. Bu raporda Varlık Vergisi 'ne de te� 
mas edilmekte ve ezcümle denmektedir ki: 

'Milli Müdafaa için yapılacak fevkalil.de masrafları karşıla-

1 40 T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030- 1 0-86-569-8. 
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mak üzere 1 942 İkinci teşrininde [Kasım] Varlık Vergisi Kanu
nu kabul edildi. Bütün Türkiye · deki mükelleflerden alınacak 
vergi miktarı, 344 milyonu- İstanbul'dan olmak üzere 450 mil
yon Türk lirası olarak tesbit edildi. 1 943 İkinci kanun [Ocak] 
ayı sonuna kadar bütün Türkiye 'de tahmil edilen vergi miktarı 
tahminen 200 milyon Türk lirasına baliğ oldu. Bu kanunun ne
ticesi, sene zarfında 520 milyondan 763 milyon Türk lirasına 
baliğ olan kağıt para tedavülünü eksiltmek olmuştur. 1 943 İkin
ci kanun nihayetinde bu rakam. 702 milyon Türk lirasına inmiş
tir. Her hangi bir fevkalade vaziyeti karşılamak üzere munzam 
bir vergi ihdasına, hiç kimse itiraz edemez, fakat mükelleflere 
vergi tahmil edilirken hiç bir sabit vahidi kıyası gözetilmemiş
tir. Bu kanun, mükelleflere temyiz hakkı vermemekte ve icapla
rı ifa edilmediği takdirde de mükelleflerin şiddetle cezalandırı l
maların ı ,  hatta mecburi ameleliğe alınmalarını istilzam eyle
mektedir. Sermaye üzerine konulmuş çok ağır bir vergiden baş
ka bir şey olmayan bu verginin yalnız münferid [münferitten ka
sıt azınlık olmalı] tacirlerin değil ,  aynı zamanda bütün piyasa
nın istikrarını haleldar ettiğini tebarüz ettirmek lüzumunu his
setmekteyiz. Bu vaziyet karşısında Birleşik Krall ıktaki ihracat
çıların; yeni teklifleri nazarı itibara alırken en geniş manasında 
ihtiyatlı bir hareket serbestisini muhafaza etmeleri iktiza etmek
tedir."141 

Varlık Vergisi 'ne ili şkin ilginç raporlardan biri de 3.3. 1 944 
gün ve 4707/1 668 sayılı, Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün 
U mum Müdür Selim Sarper imzalı Başvekalet Yüksek katına 
"İstanbul 'da A. Abrahamyan matbaasında basılan Halk Salna
mesi adlı Ermenice eser hakkında Ermenice mütercimi tarafın
dan verilen raporun bir sureti i lişik olarak takdim kıl ınmıştır. 
Üstün saygılarımla arzederim"142 üst yazısıyla gönderilen yazı 
ekindeki rapordur. 

Yazının ekinde gönderilen rapor, Salnamenin mütercimi ta
rafından yetkili lere yazılan bir ihbar mektubudur: "Sene içinde
ki olayları kaydeden kitap, bu meyanda; Varlık Vergisi borçla-

1 4 1  T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 030- 10-85-560- 19. 
1 42 T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030- 10-86-570-5. 
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rından dolaylı mecburi çal ışma yerlerine sevk edilenlerin ailele
ri nezdine dönmeleri yolunda Rumca Metapolitef�is gazetesi 
başmuharriri Papadopulos 'un B aşvekilimiz ile bir görüşme yap
mak ve Vatan gazetesi başmuharriri Ahmet Emin Yalman'ın da, 
bu mükel leflerin elim durumlarını belirtmek suretiyle göster
dikleri medeni cesaretten takdirle bahis ve mecburi çalışma yer
lerinden dönmekte olardan al kışlarla karşı layanların da, bilhas
sa bu vatandaşlar çalışma yerlerine sevk edil irken, bunlarla alay 
eden ve bunları tahkir eden kimseler olduklarına işaret edilmiş 
olması dikkate değer bulunmuştur. Münderecat arasında başka
ca zararlı bir cihet görülmemiştir. Mithat Akdora . . .  Muhbir va
tandaşın görev başında olduğu görülüyor . . .  

Yabancı basına yapılan baskılara gelince, bu konuda en 
önemli örnek New York Times gazetesidir. Savaş müttefikler le
hine sonuçlanacağı anlaş ı l ınca müttefik basınında yazılar başla
mıştır: 

"Yaz aylarında ülkemizi ziyaret eden Ne-w York Times gaze
tesinin sahip ve yazarlarından Cyrus L. Sulzberger, Varlık Ver
gisi hakkında 9- 1 3  Eylül 1 943 tarihleri arasında New York Times 
gazetesinde yayımlanan seri yazılar yazdı. Sulzberger yazıların
da. seyahati sırasında konuştuğu bazı gözlemcilerin Türkiye 'nin 
ticaret hayatında önemli yer tutan azınlıkların Varlık Vergisi ile 
piyasadan silinmeye çalışıldığını söylediklerini belirtir. Sulz
berger 'in yazılarında Cumhuriyet gazetesinden alıntılar yapıla
rak, basının bu konudaki 'hissiyat ı '  ve hükümete verdiği destek 
dile getirilmişti. Böylece. 1 943 yıl ında cephelerde kaydettikleri 
başarılarla il. Dünya Savaşı'nı kazanacakları belli olan müttefik 
devletler basınında. ilk kez, Varlık Vergisi uygulamaları hakkın
da ayrıntılı yayın yapı lıyordu. 

Sulzberger'in yazı larının A nkara yönetimi üzerinde önemli 
bir etkisinin olduğunu tahmin ediyoruz. Yazıların New York Ti
mes 'da yayımlanmasından tam dört gün sonra, 1 7  Eylül 1 943 
günü toplanan TBMM, Varlık Vergisi mükelleflerinden 'vergi
lerini ödeyemeyecekleri tahakkuk eden [l] hizmet erbabiyle, [2] 
gündelik gayrisafi kazançları üzerinden kazanç vergisine tabi 
mükelleflerin tahsil edilememiş olan borçlarını terkine [silme
ye] ' Maliye Bakanı 'nı yetkili kı ldı. Sadece İstanbul 'da bu iki 
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kategoriye dahil Yarlık Yergisi mükelleflerinin toplamı 26.404 
kişiyi buluyordu. 6 Ekim 1 943 günü. Ankara 'da Dışiş leri Baka
nı Numan Menemencioğlu, ABD Elçisi Steinhardt'a vekalet 
eden Maslahatgüzar Robert E. Kelley ile görüşür. Steinhardt o 
günlerde Washington'a çağrılmış olduğundan. yerine Maslahat
güzar Robeıt E. Kelley bakmaktadır. Numan Bey, Sulzberger' in 
yazılarını kastederek ABD basınındaki Türkiye aleyhtarı yazı
lardan şikayet eder. Aynı şekilde, Türk basınında Amerikan 
aleyhtarı yazıların çıkmasından endişe ettiğini belirtir. Masla
hatgüzar Kelley, durumu hemen elçisi Steinhardt "a  bildirir. Ste
inhardt 8 Ekim 1 943 tarihli cevabi telgrafında. New York Ti
mes'm patronu Arthur Sulzberger ile konuyu görüştüğünü ve 
Yarlık Yergisi hakkında artık bu gazetede başka yazı çıkmaya
cağı konusunda güvence aldığını belirtir. Bu geli şmelerden son
ra Yarlık Yergisi fii len tasfiye sürecine girer. Aralık ayının i lk 
haftasında Eskişehir-S ivrihisar 'da serbest bırakılan mükellefler, 
artık İstanbul' a ulaşmışlardır. "143 

10. Eve dönüş ve Varlık Vergisi1nin kaldırılması 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde bulunan Yarlık Yergisi ça
lışma mükelleflerinin eve dönüşleriyle ilgili dosyada1•• başlık
sız, sayısız, tarihsiz ve imzasız bir bilgi notunda şunlar yazılıdır: 

"Salahiyetli bir makamdan aldığımız bir malumata göre; 
Yarlık Vergisi borçlarını kanunun tayin ettiği müddet içinde 

ödemediklerinden dolayı, çalışma mükellefiyetine tutulmuş 
olan vatandaşların, aile ve iş muhitlerinde çalışarak borçlarını 
ödeyebilmek imkanlarını bulabilmeleri için, ai leleri nezdine ia
deleri hükümetçe tensip olunmuştur. Bu tedbirin aile ve iş mu
hitlerinde huzur ile çalışmak imkanlarını bulabilecek olan iyi 
niyetli vatandaşlara bakiye borçlarını ödemek için büyük kolay
lıklar temin edeceği ümit edilmektedir. Gösterilen bu kolaylık
lara rağmen borçlarını ödemekte temerrüt edenler hakkında 
Tahsil i  Emval kanunu hükümlerinin [çizilen ik i  kelime] tatbiki-

143 Ayhan Aktar. Varlık V. . .. s. 152- 1 54. 
144 T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30-10- 1 35-97 1 -24. 
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ne devam olunacaktır." Yazı üzerinde başkaca bir not bulunma
maktadır. Dosya içinde 3 Aralık l 943 günlü Başbakanlık ona
yında; 

"Dahiliye, Maliye, Nafia Vekaletlerine 
Varlık Vergisi borçlarını kanunun tayin ettiği müddet içinde 

ödemediklerinden dolayı çalışma mükellefiyetine tabi tutulmuş 
olan vatandaşların, aile ve iş muhitlerinde çalışarak bakiye 
borçlarını ödeyebilmek imkanlarını bulabilmeleri için aileleri 
nezdine iadeleri tensip olunur. Arzederim. 

Dahiliye, Maliye, Nafıa Vekiiletlerine yazılmıştır. 
Başvekil" 

Bu onayla çalışma mükellefiyetine tabi tutulan Varlık Vergi
si borçluları ( ! )  serbest bırakılmışlardır. Ancak haklarında icra 
takibinin devam ettiğini daha sonraki günlü gazetelerdeki iliin
Iardan anlamaktayız. Çalışma kamplarından serbest bırakılmış
lar ancak ödeme zorunluluğu hacizler devam etmektedir. 1 943 
yıl ının son günlerindeki gazete sahifeleri menkul ve gayrimen
kul iliinlarıyla doludur. Mezatlar dolu dizgin bütün hızıyla de
vam etmektedir. Mezatlar kaldırıldığı güne kadar sürecektir. 

Eve dönüşte son sözü Faik Ökte'ye bırakalım: "Bu skanda
l ın son perdesi İstanbul ' da şu şekilde bitti: Bakiye borçların af
fına dair olan 4530 sayıl ı  kanun çıkmıştı; gidenlerin geri gelme
si bekleniyordu. Ben düzeni bozulan sin irlerimi düzeltmek için 
Pazar günleri muntazaman Küme, Demirci köylerinde çulluk 
avlıyordum. Bir Pazar akşamı geç vakit Pendik'ten trenle Hay
darpaşa 'ya döndüm. Oradan vapura binecektim. İskelenin önü 
bir az terhis edilen askerle, bir az U. Harpte gördüğümüz muha
cirlere benziyen garip insanlarla dolu idi. Durumu derhal kavra
dım; bunlar benim dostlardı; kamptan dönüyorlardı. Omuzum
daki tüfeğim, av elbisem, köpeklerim tanınmama mani oldu. İs
kelenin yanındaki Büvete girdim. Vapur daha gelmemişti. Bü
vetin sahibi, dosttu; bakıp güldü. Karşı karşıya çay içiyorduk. 
Büvetin telefonu durmadan işliyordu. Gelenler ailelerine tele
fon ediyorlardı. Arkam telefona çevrili olduğundan beni göre
miyorlardı. Fakat tezgahtan bir şeyler içmek istiyen biriyle ister 
istemez göz göze geldik; mütekabilen gülümsedik ... Vapurun 
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kalkacağı sırada iskele memurunun odasından geçerek vapurda 
memurun kamarasına geçecektim. İskeleyi geçerken vapurun 
üst güvertesini dolduran bir kalabalığın bana doğru eğilerei} hep 
bir ağızdan 'Yaşasın Cumhuriyet' !  diye bağırdığını duydum! . . .  
Bu uğultu ne zamandır cefa çeken bedbaht bir kitlenin alabile
ceği en büyük intikamdı . . . "14s 

Varlık Vergisi bir Nazi yöntemi olarak, siyasi olarak Nazile
rin yörüngesine girilmesinin bir ürünüdür. Vergi çalışmaları ve 
kamuoyu oluşturma çabaları Nazilerin yardımlarıyla kotarılmış
tır. Çalışmalar Nazilerle yapılan antlaşmalardan sonra başlamış 
ve Almanların en saldırgan olduğu dönemde çıkarılmıştır. Var
lık Vergisi kaderi Nazilerin başarılarına endeksli olduğundan 
Nazi saldırılarının durdurulduğunda vergiye ilişkin uygulamalar 
yumuşatılmış yenilgileri kesinleştiğinde yürürlükten kaldırıl
mıştır. Varlık Vergisi ile istenilen amaca ulaşıldığında yürürlük
ten kaldırılır. Gayrimüslimler tüketildiğinden verginin yürürlük
te olmasının bir kıymeti yoktur, kaldırılması aynı zamanda müt
tefikleri de memnun edeceğinden 1 5  Mart 1 944 'te yürürlükten 
kaldırılır. Verginin kaldırılması bile Batı nezdinde prim yapa
cak, uygulamalar ise unutulacaktır. 

Verginin kaldırıldığı Meclis oturumunda bu kez Saracoğlu 
işini tamamlayamamanın hüznüyle oturmakta, vergiye ilişkin 
Maliye Bakanı Fuat Ağralı Meclis üyelerine hitap etmektedir: 
"Milli iradenin ruh ve manasını anlamamak gafletinde bulunan 
yurt vazifesine lakayt bazı fena vatandaşlar hakkında kanunun 
emrettiği müeyyidelere müracaat zaruretinden doğan üzüntüleri
miz müstesna olmak üzere vatandaşlarımızın bu vazifelerini bü
yük bir yurtseverlikle146 ve tehalükle [can atarak] ifa etmiş olduk
ları memnunlukla kaydeder ve bu fedakar vatandaşlara huzuru
nuzda teşekkür etmeyi bir memleket ve vicdan borcu sayarım." 

1 45 Faik Ökte, a.g.e., s. 1 59. 
1 46 "Hamiyetli Türk vatandaşlan vergisini şöyle ödemektedirler: Milaslı 
Emin Sağır. kendisine yazılan 2000 TL'yi hazırladı. Sonra Allah rızası için 

·
iki rekat namazını kıldı. Parasını ödeyip makbuzu cebine koyduktan son
ra ... Vatana, millete ve kahraman Türk Ordusuna dualar ederek Maliye'den 
ayrıldı." Cumhuriyet, 1 4. 1 . 1943, Akt. Rıdvan Akar, Aşkale ... , s. 95. 
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Ağralı 'nın bu sözleri aynı zamanda borçlarını ödeyemeyen 
mükel leflere hakareti de içeımektedir. Borç larını ödeyen lere ge
lince, onların da ne şekilde ödedikleri önceki sahifelerde belir
ti lmiştir. Kendine tahakkuk ettiri len vergiyi az bularak sevincin
den bayram ederek kurban kesen mükel lefleri hatırlayalım. 

Varl ık Vergisi, Ağralı ' n ın "Tahsilsiz kalan bakayadan bir 
kısmının tahsi l ine imkan olmad ığ ı , bir kısmının da mükellefleri 
ağır sıkıntılara düşürmeden tahsi l  edi lemeyeceği anlaşıldığın
dan bu yola gidilmiştir'"147 gerekçesiyle kaldırılması teklif edil ir. 

Verginin kaldırıldığı oturumda konuşan toprak ağası Emin 
Sazak 'ın sözleri Tasvir Efkar gazetesinde şöyle nakledilmekte
dir: "Varlık Vergisi 'n i  ödemek için mükelleflerden birçoğu teha
lükle ileri atı lmışlardır. Bazıları ise vergiyi vermemek için elle
rinden gelen her şeyi yapmışlardır. Hükümet bu kanun lahiyasi
le belki varlıklı olanların ödemiyecekleri vergi borçlarını affet
miş olabilir. Fakat bunlar halkın nazarında birer cani ,  yurdumu
za ihanet etmiş kadar maznundurlar. Bir gün millet intikamını 
alacaktır."14� 

Rıdvan Akar, Emin Sazak 'ın şu sözlerini de aktannaktadır: 
"Bu kanun onları affederse bu gibi insanlar bu mil letin içinden 
çıkıp gitmelidirler . . .  Hükümet tedbir almadı fakat mi l let intika
mını al ır. Linç mi eder ne eder bilemem.""9 Sazak' ın  bu sözleri 
herhalde 6-7 Eylül 1 955 talanının habercisi olmalıdır. 

Varl ık Yergisi bir muhalif oya karşıl ık 3 1  O kabul oyuyla 1 5  
Mart 1 944 tarih inde kaldırıl ır. 

Ancak Varlık Yergisi ' yle i lgil i  mezat i lanları , yasanın kaldı
rı ldığı 1 5  Mart 1 9441 50 günü dahi l  devam eder. Düzeltme ilanla
rına rastlamadığım ızdan , kaldırıldıktan sonra da satışların sür
düğünü anl ıyoruz. Satı lamayan menkul ve gayrimenkuller artık 
hazine malı olmuştur, bunların mükelleflere iadesi söz konusu 
değildir. 

Faik Ökte, Varlık Vergisi 'n in  kaldırılmasını değerlendirir-

1 47 Rıdvan Akar, a.g.e., s. 1 57  
148 Tasl'iri Efkar, 1 6  Mart 1 944 
149 Rıdvan Akar, a.g.e., s. 1 58 
1 50 Suat Kehribar (Salamon)'a ait bakır fabrikası hissedarl ık hukukunun 
satışı için bkz. Tası·iri Efkar, 15 .3. 1944. 
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ken, yapılan adaletsizliği bir kez daha vurgulayarak şunları de
mektedir: "Varlık Vergisi ile büyük bir hata irtikap edilmiştir. 
Bunda şüphe edilemez. Bu hatada sonuna kadar ısrar etmenin 
manası yoktu. Varl ık Vergisi 'ni tasfiye etmek Devlet için haya
ti bir zaruretti. Varlık Vergisi 'ne hakim olan totaliter zihniyet 
mümessillerinin şansı dönmüş, akıbetleri taayyün etmiş gibi idi .  
Ortada kaldırılması icap eden bir cenaze vardı. Tasfiyeyi bu öl
çülerle mütalaa etmek lfizımdır. Varlık Vergisi 'ni koyan hükü
metle bu tasfiyeyi yapan hükümetin aynı olması Demokrasi ta
rihinin bir garibesidir. Gerçek demokraside vergi ile beraber 
onu koyan hükümetin tasfiyesi, sahneden çekilmesi icap ederdi. 
Fakat o günler Meclis'in hükümeti düşürmeyi aklından geçire
meyeceği günlerdi. Bir bakıma, Varlık Vergisi bir günah çocu
ğudur. Devletin yüksek menfaatleri namına bu piçin ölmesi la
zım gelmiştir. Tarih sahifeleri bu mülahaza ile kurban edilen ni
ce talihsizlerin kaniyle kıpkırmızıdır."1� 1  

11. Varlık Vergisi yolsuzlukları 

Varlık Vergisi 'nin kendisi bir yolsuzluk olmasına rağmen, yol
suzluğun içindeki yolsuzluklar tartışmalara konu olur. Kanun 
gömleği giydirilmiş zülüm için ayrıca yolsuzluk tartışmaları şa
ka gibidir . . .  

Varlık Vergisi 'ne i l i şkin yolsuzluklar Mecl is  ' te Demokrat 
Parti l istesinden seçilip daha sonra bağımsız olan Seyhan (Ada
na) mebusu Sinan Tekelioğlu tarafından gündeme getirilmiştir. 
3 Temmuz l 950 tarihinde Tekel ioğl u, hukuk devleti , vergileme
de genellik ve objektifl i k  ilkelerinden hareketle, Varl ık Vergisi
nin tarh ve tahsilinde doğan sui istimaller üzerinde durur ve i lk 
dost oyunlarının İstanbul"da başladığını ,  Adana'da 55 kiş inin 
vergisinin affedildiğini, İzmir'de altı milyon l iranın tahsilinden 
vazgeçildiğini açıklar. Vurguladiğı suiistimaller siyasllerin ön 
ayak olduğu Varlık Vergisi 'ne ilişkin kayırma örnekleridir. Ver
gileri sonradan indirilmiş veya yanlış diye usulsüz olarak er
telenmiş olan bu vergiler kimlere ait idi? Tarh edilmiş vergileri 

1 5 1 Faik Ökte, a.g.e., s. 199-200. 
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indirmek veya ortadan kaldırmak için maliye Bakanlığı içinde 
sonradan teşekkül etmiş bir komisyon olduğu söyleniyordu. Bu 
komisyonda kimler vardı. Tekelioğlu 1 2  Temmuz 1 950 tarihin
de sözlü soru önergesini yineleyerek soruları netleştirir. 152 

Soruları 1 3  Kasımda cevaplayan Maliye bakanı Halil Ayan 
cevabında Meclis Dilekçe Komisyonunun çoğunluğu çiftçilerin 
oluşturduğu 1 79 mükellefe ait 286 bin lira sahiplerine iade edil
diğini. Hilmi Uran ' ın l istesinin kabul edildiğini, kendisi de Var
lık Vergisi 'nin bir uygulayıcısı olan bakan bu l istenin kendileri
ne tevdi edildiğini ve kendilerinin bir zabıtla listeyi kabul ettik
lerini ve düzenlediklerini cetvelin l iste toplamının 1 .493.600 ol
duğunu açıklar. 

"Cetvel in şerhinde şu ifade yer almıştır. ' Hatay, İçel, Seyhan 
vilayetleri merkez kazalarıyla bu vilayetlere mülhak bazı kaza
lara ait Varlık Vergisi tarhiyatı dolayısıyla Seyhan Mebusu Hil
mi uran tarafından mahallen yapılan tetkikat neticesinde tanzim 
ve tevdi edilen 20 sayfadan ibaret i lişik cetvellere dahil 4 1 1 mü
kellefin matrahı vergi miktarının, kaza itibariyle icmalen yukar
da gösterildiği veçhile 4.384.965 l ira, bu mükelleflerin emsali
ne ve takatine nazaran adilane olacağı cetvellerde irae [gösteri
len ] ve işaret edilen vergi miktarının 1 .476.650 l iradan ibaret ol
duğunu mübeyyin zabıt varakasıdır. 29 Temmuz 1 943"153 

Listeyle ilgili Başbakan Menderes yaptığı açıklamada, ' ·[B Ju 
l istenin Veki l ler Heyetinden geçtiğine dair elde bir kayıt olama
dığını, sadece bazı is imlerden meydana gelen l istenin Maliye 
Bakanlığına gelince Hi lmi Uran tarafından veri ldiğinin şerh 
edildiğini söyledi .  Menderes, l istede isimleri yazılı mükellefle
rin vergilerinin kanuna aykırı olarak tecil edildiğini ,  bu l istenin 
vergi uygulamasında fahiş hatalar yapıldığını gösterdiğini vur
gulayarak, bireysel olarak 'Hilmi Uran ' ın  bir liste oluşturarak 
bu hataları gidermeye çal ıştığını ancak, sadece s iyasi faaliyet 
alanındaki insanların vergilerin i  terkin ederek nimet dağıttığını '  
ifade etti . Komisyon üyelerinden Ferit Melen'le yapılan b i r  söz
lü görüşmede Melen, Hilmi Uran listesini incelediğini bu l iste-

152 Nevin Coşar, a.g.m., s. 20-2 1 .  
153 Nevin Coşar, a.g.m., s .  2 1 .  
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de olanların zaten vergilerini ödediklerini, bu nedenle listeye 
ilişkin bir işlem yapmadığını söylese de yukarıdaki tartışmalar 
tecil işleminin yapıldığını göstermektedir. Mükellefler herhalde 
asgari tutarları ödeyerek terkini beklemişlerdi"'54 

Sinan Tekelioğlu, 27 Kasım 1 950 tarihinde Varlık Vergisi 
konusunda yeni bir sözlü soru önergesi vererek; Bu önergede af, 
terkin veya tadil için Hilmi Uran' ın Adana ve cenup vilayetle
rinden, Şevket Adalan'ın İzmir ve civarından, Mali Müşavir 
Edip Görel ve diğer kişilerin İstanbul' dan getirdikleri listelerde 
kimlerin isimlerinin yazılı olduğunu sorar. "Ancak TBMM'de 
isimlerin açıklanmasının doğru olmayacağı söylenerek isimler 
gizli tutuldu. Tekelioğlu'nun ikinci sorusu, eski İstanbul Defter
darı Faik Ökte'ye ilişkindi, Faik Ökte'nin Papazyan ve Pozant'a 
müştereken tarh edilen vergiyi aralarında taksim ettiği ve Varlık 
Vergisi mükelleflerinden birinin evini aldığı konusundaydı. Bu 
taksim kanuna uygun muydu? Maliye Bakanı ,  bu önergeye 1 8  
Aralık'ta kapsamlı bir yarat vereceğini açıkladı. Bunun üzerine. 

Maliye Bakanlığı İstanbul kentinde yolsuzluk söylentileri 
konusunda etraflı araştınnalar yaptırdı. Basına yansıyan söylen
tiler şunlardı: 

- İstanbul 'dan toplanacak Varlık Vergisi Maliye'ce 250 mil
yon olarak tahmin edi lmiş, daha sonra Vali  tarafından 400 mil
yona yükseltilmiştir. 

- Verginin gayri muntazam ve gayri adilane tarh ve tanzimin
de bazı mükellefler varını yoğunu verdikleri halde bazı kimseler 
hiçbir şey vermemişlerdir, bu suretle alınabilecek miktar da tah
sil edilememiştir. 

- O zaman İstanbul 'da yüksek bir memur taksitle bir apart
man satın almış, bu apartman sahibi Varlık Vergisi 'ne tabi tacir
lerle ortak olmak suretiyle o tacirlerin vergi miktarını azaltmış
tır. 

- Defterdarlıkta bazı i leri gelen kişiler Varlık Vergisi 'ne tabi 
tacirlerle ortak olmak suretiyle bu kişilerin vergi miktarını azalt
mışlardır. 

- Varlık Vergisi tanzim işinde çalışan Maliye Vekili Şevket 

1 54 Nevin Coşar, a.g.m., s. 22-23. 
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Adalan ' a  I O  bin li ra ikramiye'�� verilmiştir. 
- Bazı kimseler, Yarlık Vergisi 'ne tabi kimselerin emlakini 

ele geçirmek suretiyle kendilerini kampa gitmekten kurtarmış
lardır . . .  

Demokrat Partinin mali siyasetini uygulamada başarı l ı  ola
madığı gerekçesiyle artan baskılar karşısında. Maliye Bakanı 
Hal il Ayan 15 Aralık 1 950 tarihinde istifa etti . Onun yerine Ha
san Polatkan atandı. 1 8  Aralık 1 950 tarihinde Meclis gündemin
de bulunan Yarl ık Yergisi kon usundaki soru önergesi Mal iye 
Bakanı gelmediğinden 17 Ocak 1 95 1  tarihine ertelendi. 1 7  
Ocak 'ta ise, soru önergesini veren Sinan Tekelioğlu olmadığı 
için önergenin görüşülmesi l 9 Ocak 1 95 1  tarihine bırakıldı. 1 9  
Ocak günü, önerge sahibi tekrar Meclis'e gelmeyince soru öner
gesi gündemden düştü . . .  " 

Bu önerge nedeniyle yolsuzluk söylentileri içinde adı geçen, 
Yarlık Yergisi 'nin uygulandığı dönemde İstanbul Defterdarı 
olan Faik Ökte, l 95 1 yılının Mayıs ayında Varlık Vergisi Faci
ası adında. vergiye i l işkin en kapsamlı kitabı yazdı. Kitapta Var
lık Vergisi 'ne ve kendisine yapılan ithamları yanıtladı . . .  Vergi
nin tüm sorumluluğunu hükümete attı. Başbakan Şükrü Sara
coğlu ise. Varlık Veı:t?isi Faciası üzerine artan tartışmalar ve ki
taptaki ithamlara i l işkin. ' Varlık Vergisi eseri benimdir. O kadar 
ben imdir ki bugün aynı mevkide aynı mali şartlarla karşılaşır
sam bir yenisini yapmakta tereddüt etmem' diyerek yaklaşımı
nın değişmediğini vurguladı. Oysa beklenen Saracoğlu'nun ver
ginin sorumluluğunu İsmet İnönü üzerine atmasıydı. Demokrat 
Parti bunu İsmet İnönü 'ye karşı bir koz olarak kullanabileceği
ni  düşünüyordu. Ancak, bu sözlerden sonra Yarl ık Yergisi konu
su siyasetin gündeminden çıktı . "1�6 

Tartışmalarda adı geçen Hi lmi Uran, Hatıralarını adlı k ita
bında Yarl ık Yergisi 'ne değinirken verginin haksızlığını söyle-

1 55 "Komisyon azasına, müfettişlere. bir kısım hesap uzmanlarına 500, 
birkaç müdüre 400 l i ra verildi. Bana verdiği kapalı zarftan Ağralı 'nın kar
tı i le 1 .500 lira çıktı. Adalanın  Valinin ne aldıkların ı  sormadım. O zaman
ki rivayetler. Adalana 5, Valiye 10.000 lira verildiği merkezinde idi." Faik 
Ökte, a.g.e., s. 142. 
1 56 Nevin Coşar, a.g.nı., s. 24. 
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mekle birlikte li stesinden hiç bahsetmemektedir. 
"Kanunun büyük zaafı , servet ve kazançlar için katı bir ölçü 

kabul etmemiş olması ve mükelleften alınacak vergiyi. daha zi
yade, takdire ve kanaate bırakmış bulunması idi ... Sonra vergi
nin mükellefe tebliği ve kısa bir müddet içinde tahsili şekl i  de 
bilhassa ağır ve takati üstünde vergi mükellefiyetine maruz kal
mış olanları çok sıkmıştı. Mevzu usullerle vergiyi muayyen 
müddet içinde veremiyenler yerinden yurdundan edilerek Erzu
rum 'un Aşkale kazasına sürgün edilmişler ve orada, bedeni ka
bil iyetlerine göre, bedenen·  çalıştırılmak suretiyle tazyik edil
mişlerdi. Kanunun esasen makul olmıyan hükümleri ise tatbi
katta büsbütün gadri ve adaletsizliği intaç eden tecelli ler göster
mişti . . . .  Ve nihayet hükümet l 5 Mart l 944 tarihinde çıkan bir 
kanunla da Varlık Vergisi olarak tahakkuk edip de o vakte kadar 
tahsil edilememiş bulunan ! 09.985.48 1 liranın terkinine ruhsat 
almıştı ve işin mali safhasını bu suretle kapatmıştı . Fakat dava
nın politik safhası sürüp gitmiş ve Halk Partisi al�yhine daima 
bir silah olarak kullanı lmıştı. Ben, kanunun çıktığı tarihlerde 
hükümette olmadığım için böyle bir kanunun çıkarılacağını ve 
keyfiyetin Vekiller Heyetinde görüşülmekte olduğunu i lk defa 
İnönü ' den öğrenmiştim ve o vakit Dahiliye Vekili olan Recep 
Peker merhumun da böyle bir kanunun çıkmasına Vekiller He
yetinde şiddetle itiraz etmekte olduğunu uzaktan uzağa işitmiş
tim. N ihayet kanun çıktı ve çok adaletsiz bir şekilde de tatbik 
edildi. Bunun günahını ve kabahatini o vakitki Başveki l  Sara
coğluna veyahut o vakitki Maliye Vekili Fuat Ağral ıya yükle
mek isteyenler oldu. Bence bu. haksızdır. Çünkü vergi, Büyük 
Mil let Meclisinden çıkan bir kanunla tahsil edi lmiş ve kanunun 
tatbiki şekli de o vakit hepimizin gözü önünde cereyan etmiş ol
duğu, için eser tamamiyle Halk Partisinindir ve eğer varsa, gü
nahı da hepimizindir."1�7 Genel Sekreter, Başbakanına yıl lar 
sonra da sahip çıkmaktadır. 

1 57 Hilmi Uran, Hatıralarım, 1 959, s .  386-387. 
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12. Varlık Vergisi'nin iadesi için girişimler 

Tek partiden çok partiye geçiş azınlıklar açısından bir şeyleri 
değiştirmemektedir. Aslında Bayar 'ın "Devr-i sabık yaratmaya
cağız" sözü de bir anlamda siyasetin değişmeyeceğinin haber
cisidir. Dolayısıyla çok partili bir "siyasi" dönemde, önceki dö
nemin bir eleştirisi de yapılamazdı. "Tek parti döneminin sona 
ermesinden sonra siyasetçiler ve basın bu dönemin gerçekçi bir 
değerlendirmesini hiç yapmadı.  Böyle bir tavrın benimsenme
sinde en önemli etken hem siyasi iktidarın, hem de basının geç
mişte azınlıklara karşı ayrımcı bir siyasetin uygulandığını kabul 

' etmeye hazır olmamasıydı. Kamuoyunun gözünde azınlıklar, 
"yabancı" ve "Türklerle eşit olmayan k işiler" olarak görüldük
lerinden, Varlık Vergisi dahil olmak üzere, onlara karşı geçmiş
te yapılan ayrımcı uygulamadan ötürü şikayet edilmesini gerek
tirecek bir husus da mevcut değildi. Dahası kamuoyu azınlıkla
rın tamamının İkinci Dünya S avaşı yıllarında savaş ekonomisi
nin yarattığı spekülatif piyasa koşullarından azami derecede 
faydalanıp zenginleştiğine inandığından, Varlık Vergisi sırasın
da azınlıkları hedef alan haksız uygulamaları d ikkate alma
dı."ıss 

Varlık Vergisi' nin azınlıklar üzerinde yarattığı travma çok 
büyüktür, Varlık Vergisi ' ni çağrıştırabilecek sözler derin tartış
malara yol açmaktadır. Varlık Vergisi azınlıkların belleğinde ta
zeliğini korumaktadır. 1 946 yı lında Milli Eğitim Bakanı Hasan 
Ali

.
Yücel ' in İzmir'deki bir konuşmasında dinleyici lerden biri

nin Varlık Vergis i 'ni telaffuz etmesine karşı yapılan itiraz ve tar
tışmalar, Varlık Vergisi 'nin diğer tarafın algılayışını  göstermesi 
bakımından i lginçtir: " ' Varlık Vergisi bazı haksızlıklara sebeb 
olmuştur diye kabul edelim; Varlık Vergisi şudur; Varlık Vergi
si budur diye kabul edelim; fakat Varlık Vergisi 'ni umacı diye 
nesil lere göstererek bundan sonra başlanması icabeden adaletli 
progresif [oranı matrahın çokluğu ile yükselen] vergi usullerine 
mani olmaya kalkmıyalım. E lbette milyonerlerin çoğalmasını 
istemiyoruz; e lbette köylüye yapılacak mektepte angaryayı yal-

1 58 Rıfat N. Bali, Aliya . . .  , s. 75. 
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nız Mehmetçiğin sırtına yüklemeği de istemiyoruz."159 
Azınlıkların tepkileri üzerine Va-Nü ikinci yazısında tavrını 

şöyle dile getirir: 
"Irk, mezhep farkı gözetmeksizin, şehir, köy, bölge farkı gö

zetmeksizin, sınıf farklarını yontucu bir vergi sistemine dimağ
larımızı ayarlamalıyız. Bundan bahsedilince, bamteline dokun
muş gibi: 

- Tekrar Varlık Vergisi mi? Ne münasebet? diye yerlerimiz
den sıçramamalıyız. 

Yeni 'bir' değil, yeni ve 'mütemadi' bir vergi sistemi ki 
Mehmetçiği yırtık gömlekli reçber halinde yaşatırken 'bay veya 
mösyö fiHinca'yı kolay kolay kazanılan milyonların sahibi kıl
masın. Mehmetçiğin mintanı yamasız, kamı tok olsun ! Bay ve
ya mösyö filancanın frenk gömlekleri şifonyer dolusu ve sofra
sı rozbifli olsun! 

Bizim de bamtelimiz budur."1w 
Bu sıradan ve küçük sayılabilecek olay Varlık Vergisi 'nin 

azınlıkların zihinlerinde yarattığı travmanın aradan geçen üç yı
la rağmen canlılığını koruduğunu ve azınlıkların Varlık Vergi
si ' ne yapılan her göndermeye karşı son derece duyarlı oldukla
rını göstermesi açısından anlamlıydı."161 Varlık  Vergisi'yle ilgili 
manipülasyon etkisini hiila sürdürmektedir. Bu tavrın günümüz
deki okur-yazarlarda da halen canlı l ığını koruması düşündürü
cüdür. 

Çok partili döneme geçişle birlikte azınlık oylarının bilinç
li oluşu, azınlık oylarını önemli kılmaktadır. Bu da partilileri 
azınlık oylarına oynamaya yöneltir ve azınlıkların en duyarlı 
konusu olan Varl ık Vergisi tartışmalarını yeniden başlatır. DP 

azınlık oylarının cazibesine kapılmış, listesinde azınlık kökenli 
adaylara yer vererek Varlık Vergisi 'nin iadesini de telaffuz et
meye başlamıştır. 

"Çok partili demokrasiye geçilmesiyle birlikte kurulan DP, 

1 59 Va-Nü, "Sabık Varlık Vergisi ve İleriki Progresif Vergiler", Akşam, 9 
Temmuz 1946, Akt. Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 63-64. 
1 60 Va-Nü, "Bir Bamteli: Varlık Vergisi", Akşam, 1 7  Temmuz 1946, Akt. 
Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 64. 
1 6 1  Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 63-64. 
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CHP'ne yönelttiği sert eleştiriler ve vaad ettiği hürriyet, insan 
haklarına saygı ve liberal ekonomi programı nedeniyle halkın 
çoğunluğunun, bu arada da doğal olarak, Tek Parti döneminde 
yaşadıkları mağduriyetleri henüz unutmamış olan azınlıkların 
rağbetine mazhar olacaktı. 1 946 sonrasında birden fazla parti 
kurulmasına izin verilmesiyle birlikte azınlık seçmenlerinin oy
ları birden önem kazanıyordu. Bunun nedeni milletvekili seçim
lerinin oyların çoğunluğu esasına göre yapılmasıydı. 

Böyle bir sistemde azınlık seçmenleri gayrimüslim nüfusun 
yoğun olduğu İstanbu l 'dan seçilecek milletvekil i  sayısında be
lirleyici bir ağırlığa sahiptiler. Tartışmalı l 946 seçimlerini kay
beden DP dört yıl sonra tarihi 1 4  Mayıs l 950 seçimleriyle bü
yük bir zafer elde ediyor, Meclis'te ezici bir çoğunlukla hükü
met oluyordu. 1 946 seçimlerinde DP'den İstanbul milletvekili 
seçilen Yahudi ası l l ı  avukat Salamon Adato bu başarısını 1 950 
seçimlerinde de tekrarlayacak ve tekrar Meclis'e girecekti. Da
ha i leriki yı l larda Rum ve Ermeni cemaatlerini temsilen DP'den 
aday olanlar da mil letvekil i  seç i leceklerdi. Celal Bayar'ın azın
lık seçmenlerinin DP'ye oy vermelerini sağlamak için Varl ık 
Vergisi Kanunu'nun uygulaması sırasında haksız bir şekilde 
tahsil edilen fazla vergilerin mükelleflere iade edileceğine dair 
tekrar tekrar vaadlerde bulunması azınlıkların DP'ye sevgi ve 
sempati duymalarının bir diğer nedeniydi. İlerleyen yıllar bu 
vaadlerin sadece oy kaygısı ile sarf edilen popülist beyanlar ol
duğunu gösterecek, azı nl ıklarda hayal kırıklığı yarata
cak[tır] ." 162 

DP seçimlerde azınl ıkların duygularıyla oynamaktadır ve 
sadece azınlıkların oylarına taliptir, yoksa azınlık taleplerine 
açık değildir. Sözleri seçim vaadinden başka bir şey değildir. 
DP' l iler de CHP içinden gelmişlerdir ve CHP'li lerin söylediği 
gibi DP kurucuları da temiz değildir. DP yine de yüzsüzlüğünü 
sürdürür. "Seçim propagandası konuşmaları sırasında DP'nin 
CHP'ye yönelttiği bell i  başlı eleştiri konularından biri Varlık 
Vergisi'ydi. Propaganda faaliyetleri sırasında ' DP'ye oy verin; 
1 62 Rıfat N. Bali, .. Azınlıkların Demokrat Parti Sevdası ve Cumhurbaş
kanı Celal Bayar'ın Amerika Seyahati", Top/ıınısal Tarilı, Sayı 1 12. Şubat 
2004. www.rifatn.bali.com. 
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ödediğiniz Varlık Vergilerini size geri vereceğiz' şeklinde ko
nuşmaların yapılması üzerine Vakit, Varlık Vergisi Kanunu 'nun 
TBMM'de müzakeresi sırasında DP kurucularından Adnan 
Menderes, Emin Sazak'"'. Refik Koraltan, Fuad Köprülü ve Yu
suf Tengirşenk' in kanunun kabulü için oy kullandıklarını hatır
lattı. Bu hatırlatmaya rağmen DP seçim konuşmalarında Varlık 
Vergisi konusunu hep gündeme getirdi. Celal Bayar İzmir'de 
yaptığı konuşmada Varlık Vergisi uygulamasını şu sözlerle eleş
tirdi: ' Varlık Vergisi 'ne gelince mali emniyeti içte ve dışta sar
san, devlet haysiyetine dokunacak muamelelere yol açan ve tür
lü kötü tatbikatile hatırlarında acı izler bırakmış olan böyle bir 
vergiye başvunnaktan ise vaktinde normal ve adil vergiler bul
mak yoluile Varlık Vergisi 'nden elde edilen paraların temini pek 
mümkündü. Kanaatimiz şudur ki, Varlık Vergisi gibi, tarihte gö
rülmeyen bir vergiye başvurmak asla zaruri değildir' ."164 

Bayar'ın sözleri seçim vaadinden öte bir önem taşımaz, bir 
kıymet-i harbiyesi olmadığı çok geçmeden anlaşılacaktır. 

"DP ve Celal Bayar ise konuya fırsatçı bir açıdan yaklaşıyor
du. Bayar, gayrimüslimlerin DP'ye oy vermelerini temin etmek 
için Varlık Vergisi 'nin iade edileceğini söyleyip onları oyalama 
siyasetini benimsemişti. Bayar, en sonuncusu l 4 Mayıs l 950 
seçimlerinden iki üç ay önce olmak üzere, gayrimüslim arka
daşlarıyla yaptığı özel sohbetlerde DP'nin TBMM 'de yeteri ka
dar sandalyeye sahip olması hal inde azınlıkların Varl ık Vergi
si 'nden uğradıkları zararları tazmine yönelik yasa tekl ifinde bu
lunacağına söz verdi." 165 Ancak bu söz yerine gelmeyecek ,  hat
ta DP döneminde bizzat devletin örgütlediği azın lıklara yönelik 
6-7 Eylül vandalizmi yaşanacaktır. Yassıada duruşmalarında bu 
vandal izm in Bayar ve arkadaşlarınca düzenlendiği ortaya çıka
caktır. 

DP ve Celal Bayar ' ın Varlık Vergisi ' nin  iadesi konusunda 
samimi olduğu düşünülemez. "Ömrümün sonuna dek bir İttihat-

163 Varl ık vergisi kaldırılırken Emin Sazak'ın mecl i s  konuşması, DP'nin 
azınlık oylarını aldıktan sonraki yol haritası - 6-7 Eylül gibi - olarak da 
okunabilir. 
1 64 Rıfat N. Bali, Aliya: Bir Toplu Göçün Öyküsü, s. 55. 
165 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 74. 
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çı olarak yaşadım"166 diyen birinin bu İttihatçı projeye temelden 
karşı çıkması söz konusu değildir. Kaldı ki İttihat ve Terakki 'nin 
İzmir katibi umumisi Celal Bayar, aynı zamanda Birinci Savaş 
öncesinde Ege bölgesindeki etnik temizliklerin bizzat düzenle
yicisidir. 

Genel seçimlerde azınlık oylarına talip olarak azınlıkların 
duyarlıklarını sömüren "DP'nin Varlık Vergisi 'yle haksız bir şe
kilde fazla tahsil edilen vergileri iade edeceğine dair beyanlarda 
bulunması, Amerikan Yahudi çevrelerinde Varlık Vergisi 'nin ia
de edilebileceği konusunda bir umudun yeşermesine neden ol
du. Aslında Amerikan Yahudi toplumunun l iderleri Tek Parti dö
neminin sona ermesinden sonra Türkiye'ye ilgi göstermeye baş
lamış ve B M'nin kuruluşuyla sonuçlanan San Fransisco Konfe
ransı 'na katılan Türk heyetine de destek vermeye uğraşmışlar
dı. Türk heyetindeki gazetecilerin başkanı Falih Rıfkı Atay bu 
desteği şöyle tarif ediyordu: 

' l  945 'de San Fransisco'da iken pek büyük nüfuz ve teşkilat
ları olan Amerika Yahudiliğinin, Sovyetler bizden Boğazları ve 
Doğu vilayetlerini istedikleri zaman davamızı halk efkarına 
[kamuoyuna] duyurmak için ne kadar ciddi yardımda bulun
duğunu murahhas heyetinde basın temsilcilerinin başkanı ol
mak sıfatı ile şahsen pek yakından görmüşüzdür. ' 

Türkiye'nin ABD'den mali yardım talep etmesi üzerine de 
Amerikan Yahudi toplumu l iderleri talep edilen mali yardımın 
Varlık Vergisi Kanunu 'yla tahsil edilen vergilerin iadelerinin 
gerçekleşmesi şartına bağlı olarak kabul edilmesi için çaba har
camaya başladılar. "167 

Bu çabaların başını önceki bölümlerde kendisinden bahset
tiğimiz Gad Franko'nun kardeşi Marsel Franko çekmektedir. 
"AJC arşivlerinde bulunan ' Mr. Franco'dan geldi, Ağustos 
1 945 ' ibaresini taşıyan 20 Temmuz 1 945 tarihli raporda, Tür
kiye'de değişmekte olan siyasi konjonktür değerlendiriliyor ve 
Varlık Vergisi 'nin iadesi yolunda bir karar çıkarılması konusun
da Amerikan ve Türk kamuoylannı etkilemek için şu hareket 
1 66 Akı. Rober Koptaş, "İttihatçılardan bugüne", Agos, Sayı 600, 28 Ey
lül 2002. 
167 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 64-65. 
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planı teklif ediliyordu: 
Türkiye 'de hakim olan diktatörlük rejimi tarihinde, ilk kere 

Varlık Vergisi skandalı ile ilgili bir muhalefet açıkça dile getiril
di. Sabık başvekil Celfü Bayar, CHP'nin kamuoyuna kapalı bir 
toplantısında (yani dört atanmış azınlık milletvekili haricinde 
tüm Parlamento) saldırının başını çekti. Bayar Varlık Vergisi 
sırasında tahakkuk edilen vergilerden en yüksek olanların tekrar 
gözden geçirilmeleri için bir oylama yapılması kararının alın
masını sağladı; ancak Varlık Vergisi ' nin hükümet tarafından 
desteklenmesini bir parti disiplini meselesi haline getiren Cum
hurbaşkanı İsmet İnönü'nün şahsi müdahalesiyle bu karar 
hükümsüz kılındı. Basına uygulanan baskıya rağmen iki gazete 
Varlık Vergisi ve uygulamasına karşı ısrarla protestolarda 
bulundu. Bunun üzerine her iki gazete uzun bir süre kapatıldı . 
CHP'nin bir kesimi ile entelijensiyanın en önemli bir bölümü, 
nesnel davranma ve adaletin sağlanması saikleriyle hareket et
memekte, salt hükümete karşı sağlam bir muhalefet platformu 
teşkil ettiğinden Varlık Vergisi'ne karşıydı. B u  kesimde [bizim 
için] potansiyel bir müttefik mevcuttur. [Varlık Yergisi'nden] 
sorumlu olan hizbin itibarı düşmüştür. Yakın bir gelecekte 
cereyan edecek uluslararası gelişmelerin baskısı altında pek 
muhtemelen görevinden alınacaktır. Azınl ık karşıtı siyasetin 
esas müsebbibi olan aynı Cumhurbaşkanı altında bile olsa, bun
dan sonra iktidarda bulunacak olan herhangi bir kişi, şu anda 
başvekil olan kişiden daha kötü olamaz. Aşağıda süratle alın
ması tavsiye edilen hareket planını bulacaksınız: 

Dostane ancak kararlı bir üslupta yazılmış ve ezici bir 
çoğunluğu Yahudi olmayan senatör, kongre temsilcileri, gazete
ci veya yayınevi sahipleri gibi adları Amerikan kamuoyunda 
tanınmış kişilerin imzalayacakları bir çağrı metninin kaleme 
alınması, 

Bu çağrı metninin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye telgrafla 
yollanması, metnin bir kopyasının, uygun yorumlar eklenerek, 
Washington'daki Türkiye Büyükelçisi 'ne verilmesi, 

On beş gün içinde cevap alınmadığı veya herhangi bir geliş
me olmadığı takdirde Amerikan kamuoyunun konuya dikkati
nin çekilmesi için The New York Times'a mektuplar yollanması. 

2 1 7 



Mektupların BBC ve OWI tarafından Türkiye 'de de yayımlan
malarının sağlanması, 

Bu girişimlere eşzamanlı olarak kurucuları Yahudi olmayan 
ve insan haklarını savunan bir sivil toplum teşkilatının. Türki
ye ' yi yöneten ve sayılarının bin veya iki bin civarında olduğu 
tahmin edilen kişilere mektuplar göndermesi. Bu kişilere gön
derilecek mektuplarda geçmişte azınlıklara ve yabancılara karşı 
uygulanan yanlış siyaset yüzünden meydana çıkmış olan talih
siz duruma işaret edilmesi, yeni gelişmeler için 'bekle ve gör' 
siyasetinin uygulanması"168 

Marsel Franko raporu sunduktan sonra işin peşini bırakmaz 
ve AJC [Office of War Information - Harp Bi lgileri Bürosu ! yö
neticileriyle görüşüp hareket planları sunar. Avrupa Yahudi ce
maatleri liderlerinin de bulunduğu AJC toplantısında Varlık Ver
gisi 'nin iadesi konusunda ısrarlı kulis ve telkin faaliyetlerinde 
bulunulmasını ister. AJC yönetimi Türkiye'ye baskı yapmaları
nı sağlamak için Kongre üyelerinin etki lenmesi°' çalışır. ''Bu
nun için Florida eyaleti senatörü Claude Pepper'in dışişlerinden 
sorumlu danışmanıyla temasa geçti. Danışman konuya son de
rece sıcak baktı ve AJC'nin  tasarladığı gibi simgesel bir mebla
ğın iadesinin talep edilmesi yerine önemli tutarda bir meblağın 
iade edilmesi gerektiğine inandığını söyledi. Türkiye'den tüm 
gayrimüslim vatandaşların temel özgürlüklerini teminat ahına 
alacak yasaların çıkarılmasının da talep edilmesini istedi."1'>9 

Türkiye 'nin Amerika'dan yardım talep etmesi üzerine Mar
sel Franko bir kez daha umutlanır ve tekrar faaliyete geçer. Bu 
kez daha serttir ve daha somut girişimler önerir. ABD'nin ko
nuya dostane yaklaşımının bir kere daha kararlı bir şekilde gös
terilmesini vurgular. Franko. kaleme aldığı ve Amerikan kamu
oyuna yapılmasını istediği basın açıklaması taslağında şöyle 
demektedir: 

"ABD' den mali yardım talep etmekte olan Türkiye'nin geç
mişi temiz değildir. Türkiye'nin önce kendi evini temizlemesi 
gerekir. Varlık Vergisi sırasında vergisini ödeyemeyen mükel-

168 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 65-67. 
169 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 67-68. 
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leflerin gönderildikleri Aşkale ve Sivrihisar çalışma kampları 
Almanya'daki Dachau ve Buchenwald temerküz kamplarının 
Türk eşdeğerleridir. Dış müdahalelere karşı duyarlıl ığı bilinen 
Türkiye'nin Varlık Vergisi'ni dahili bir mesele olarak gördüğü 
takdirde. ABD'nin mi lli çıkarları açısından hangi dış ülkenin 
ABD'nin siyasi desteğine mazhar olacağı da ABD'nin dahil i  bir 
meselesi olacaktır." 

Marsel Franko Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye yollanması 
tasarlanan mektubun gönderileceği tarihte bir basın toplantısı ve 
Amerikan Senatosu'nda bir açıklama yapılmasını, ayrıca mek
tubun The New York Times'a gönderilmesini tavsiye etmektedir. 

Bu gelişmeleri takiben, cemaat liderlerinin düşüncelerini öğ
renmek amacıyla bir AJC yöneticisi Türkiye 'yi ziyaret etti. Zi
yaret izlenimleri olumsuzdu. Cemaat liderlerine göre Varl ık 
Vergisi'nin meydana getirdiği zararın herhangi bir şekilde tela
fi edilmesi ve hükümet tarafından tazmin edilmesi konusunda 
bir çözüm mevcut değildi . 170 

Türkiye'deki cemaat liderlerinin olumsuz görüşlerine rağ
men, "AJC, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Temsil
ciler Meclisi nezdinde Varl ık Vergisi 'nin tazmin edilmesi yö
nündeki girişimlerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye 
göndermeyi tasarladığı çağrı metninin taslağını Amerikan Dı
şişleri Bakanlığı'na göstererek böyle bir girişim karşısında gö
rüşlerinin ne olabileceğini sordu. Bakanlık Türkiye " nin komü
nist bloka kayma ihtimalinden söz etti . Böyle duyarlı bir ortam
da Türk resmi çevreleri nezdinde ABD'ye karşı husumet yara
tacak veya Türkiye 'nin ABD'ye karşı tavır almasına neden ola
cak bir girişimden kaçınılmasını ve Moskova Konferanslarının 
sonucunun beklenmesini tavsiye ett i .  Amerikan Dışişleri Ba
kanlığı , AJC"ye verdiği cevapta Yarlık Vergisi ile ilgili resmi bir 
görüş beyan etme zorunluluğu halinde, Türkiye 'nin komünist 
bloka kayması kaygısından ötürü, Varl ık Vergisi 'nin iadesi gö
rüşüne çok fazla yakınlık göstermeyecek bir beyanatta buluna
cağını bildirdi.'> 17 1 

1 70 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 68-69. 
1 7 1  Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 69-70. 
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AJC'nin bu girişimleri sürerken Türkiye, 1 1  Mart 1 947 tari
hinde IBRD ve IMF'ye üye olur ve mali yardım için ABD'ye 
başvurur. "Başkan Truman da 1 2  Mart 1 947 tarihinde Kong
re 'den Türkiye ve Yunanistan 'a  toplam 400 milyon dolar (300 
milyon Yunanistan + 1 00 milyon Türkiye) yardım verilmesinin 
onaylanmasını talep etti. Türkiye'ye mali yardım yapılması ta
sarısının gündeme gelmesi üzerine AJC Başkanı Dışişleri Baka
nı Dean Acheson 'a bir mektup yolladı. Mektupta önce Tek Par
ti döneminde azınlıklara karşı yürütülen ayrımcı siyasetin bir 
özeti verildi. Lozan Antlaşması 'yla korumaya alınan azınlık 
haklarının tamamının ihlaJ edildiği belirtildi. AJC Başkanı mek
tubunda Türkiye'nin talep ettiği mali ve siyasi desteğin demok
rasinin tam anlamıyla uygulanması halinde verilmesini tavsiye 
etti. Yarlık Yergis i 'nin gayrimüslim yurttaşlarda meydana getir
diği ekonomik sefaletin hemen düzeltilmesi gerektiğine işaret 
etti . Bunun için de, kısmi dahi olsa, haksız yere tahsil edilen 
Yarlık Yergisi 'nin iade edilmesinin Türkiye'nin ırk ve din ayrı
mı gözetmeksizin tüm yurttaşlarına karşı adil ve eşit davranma 
yönünde ilerlediğinin hem bir i şareti anlamını taşıyacağını, hem 
de yerinde bir karar olacağını belirtti. Amerikan Dışişleri Ba
kanlığı mektuba verdiği cevapta Amerika'nın hiçbir tür ayrım
cıl ığı onaylamadığını defalarca belirttiğini hatırlattı .  Ancak bu
na rağmen Amerikan dış politikasının başka ülkelerin içişlerine 
karışmama ilkesi gereğince geçmişte cereyan eden bu ayrımcı 
uygulama onaylanmadığı halde Türkiye'de yerleşik Amerikan 
vatandaşı olmayan gayrimüslimler için Türk hükümetine her
hangi somut bir teklifin de yapılmayacağım belirtti. Faaliyetle
ri hiçbir sonuç vermedi. "172 Reel politik bir kez daha azınlıkların 
aleyhine işleyecek, Birleşik Devletler, bu coğrafyanın yerli leri 
olan azınlıkların hakl ı  taleplerine kulağını tıkamakta tereddüt 
etmeyecektir. "ABD, SSCB 'nin yayılmacı ihtiraslarıyla karşı 
karşıya olan Türkiye ' nin ABD'nin Varlık Yergisi konusunda ya
pacağı girişimleri Türkiye ' nin, bir iç meselesine müdahale ola
rak kabul edip buna bir tepki göstererek Batı' dan uzaklaşması 
ve SSCB 'nin etki alanına girmesinden endişe ettiği için konuya 

172 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 70-72. 
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doğrudan müdahale etmedi .  Türkiye'ye yapılacak yardım konu
sunda hiçbir engellemeyle karşılaşmayan Amerikan Kongresi 
de Yunanistan ve Türkiye'ye mali yardımda bulunulmasını ka
rarlaştırdı. Başkan Truman tarafından 22 Mayıs 1 947 tarihinde 
onaylanan ' Yunanistan ve Türkiye'ye Yardım Kanunu' yürürlü
ğe girdi. Türkiye'ye yapılacak yardım antlaşması da 1 2  Tem
muz 1 94 7 tarihinde imzalandı .  "173 

AJC buna rağmen girişimlerini sürdürür, ancak reel politik 
uygun değildir: " 1 948 yılında bir AJC yöneticisi Varlık Vergi
si 'nin iadesi konusunda cemaat liderleriyle siyasetçilerin görüş
lerini almak ve İstanbul Yahudi cemaatinin durumunu gözlem
lemek üzere İstanbul ' u  ziyaret etti. B u  gözlemciye göre Varlık 
Vergisi ' nin Yahudiler üzerinde bıraktığı olumsuz etki halen his
sedilmekteydi. Cemaatte güvensizlik ve kötümserlik hakimdi. 
Görüşülen cemaat liderlerinden avukat Gad Franko ve ünlü tüc
car Simon Brod 'a göre demokrasinin yerleşmeye başladığı Tür
kiye'de, Amerikan kamuoyunun destek vermesi halinde, Varlık 
Vergisi 'nin meydana getirdiği zararları bir ölçüde tazmin edebi
lecek bir yasa TBMM'den geçirilebilirdi. Gad Franko verginin 
iadesini mümkün kılacak bir yöntemi zihninde geliştirmişti, an
cak henüz erken olduğuna inanıyordu. Simon Brod Varlık Ver
gisi 'nden şahsen büyük zarar gördüğü ve yaşı da i lerlediği için 
böyle bir girişimin sonucunu hayatta olduğu süre zarfında gör
meyi arzuluyordu. Bundan dolayı da, Gad Franko' nun aksine, 
verginin iadesi amacını güdecek bir kampanyanın hemen başla
tı lmasına taraftardı. B öyle bir girişime Türk kamuoyunun olum
lu bakacağına inanıyordu. Daha tutucu cemaat liderleri ise ver
ginin iadesi konusunda hiçbir ümidin mevcut olmadığına ve bu 
konunun unutulması gerektiğine inanıyorlardı. AJC temsi lcisi 
ABD Büyükelçiliği yetki li leri ile de görüştü. Büyükelçi ve da
nışmanına göre bu vergiden dolayı kamuoyunda bir utanç duy
gusu hakim olmasına rağmen verginin iadesi mümkün görün
müyordu. Böyle bir iadenin gerçekleşmesi için gerekli meblağ 
Hazine' de mevcut olmadığından paranın temini için özel vergi
lerin kabul edilmesi gerekiyordu. Bu durumda çoğunluğu Türk-

1 73 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 72. 
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Müslüman olan vergi mükelleflerinden olumsuz tepkiler gele
ceği kesindi 

AJC yöneticisi, aralarında Kasım Gülek ' in de bulunduğu 
beş mil letvekili i le görüştü. Mi l letvekil lerine göre gayrimüslim 
vatandaşların kamu alanında görev yapmalarını önleyen ayrım
cı siyase halen mevcuttu. Milletveki l lerine göre Yarl ık Yergisi 
geçmişin kara bir olayıydı ve uygar bir toplumda bu olayın unu
tulması gerekiyordu 

Yarlık Yergis i ' nin iadesi konusunda en sağlıklı değerlendir
me AJC tarafından yapı ldı: 

'DP iktidara geldiği takdirde Yarlık Yergisi 'ni iade edeceği
ni, az ınlıklara karşı mevcut olan sessiz ayrımcıl ığın kaybolaca
ğını ümit etmek saflık olur. Son tahl i lde DP bir mill iyetçi parti
dir. Ancak, abartılmış hayallere kapılmadan, [genel durumda] 
bir i lerlemenin sağlanabileceği ümit edi lebilir. '  

Ancak bütün beklenti v e  ümitlerin aksine Yarlık Yergisi 'nin 
iadesini mümkün kılacak bir siyasi ortam mevcut olmadığı gibi 
kamuoyu da bu tasarıyı pek desteklemiyordu. DP muhalefette 
iken partinin İstanbul mil letvekil i  Salamon Adato. CHP'yi eleş
tiren siyasi konuşmalarında Yarl ık Yergisi 'ni  gündeme getirdi 
ancak sözleri hem CHP'den hem de basından tepki gördü." 17� 

Bu coğrafyanın yerli leri bir kez daha büyük devletlerin poli
tikalarına kurban edilmişlerdir. 

1 74 Rıfat N. Bali, a.g.e., s. 72-74. 
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o�1•11lik. acilen ?O çadırın l(8Dderıı...ı 1atan�Jııekted1r. 
ııaıır.u dnletlori llseH varlık ••rııiei •Oltellınerinin ııhir 

içinde 1-t ett.iril.-yırak ı•hir Oıtıııda ı .. ı. lldilecak �larıll 

çalııtırı ı..ıarı NHtır. ııunlerın ı•hir içinOe bulwı•lar1,7alu>ıt 
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o.. ıaııaat " cııım utaı.nı.rlnın dll�ı.rı il. 

Yarlık ftr&ili borçlarım. !ldqobilllok içüı ıllırindı • ..,1ıt 
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Bu tııııu•t&ld )'Ulcıoll erlnSıı111 bİ.ld1r1llleo1no -eler:ln1 rica tıcler, derin Nl7ıılar:aa:a. 1R1D1ırı.a. 
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. 1,.P .. ıbuJ.'• .,-ı.!>uat. Mriff\&1 •c 'itrrbf.ı4.. rw!.. � .:  rl"ı oJ.M .•v• 
1ı.•r,. �ad.•ıl.nlae �l'!SOI oluaJ bUtu aı; l.a.tırıL IUM"-' ., ,. -·ı14u: u 4 .. 41ı1Aılri'\.� 
ve· Bı.so0117..U.. Dl�ll' •• trr_..ı.<..,.. ıı·..ur tftl'1o-.. L .. w.w,•.�·-• Ol" •'-•ı 
.-. ,.nelee bt.°'"• •1hrraı Aeuu ı.· rr. cı..rn .lbır�., oJ. , ı1  •..:u .. • u hl-,,,,.b,W"i t"deüi l)lnJ.erıt bt .U.� oha blı- ç� PIH-?"i.er trb fli • .,.wruıt• .auv .ı. ... u4.a.1. .. au;tw:. 

Srbltfl ill.tn•cn >-ctıu'un Tı.a� �i.lf�n ., • .&." l.l tl.u r i...cı lltl1 lA CIL o�:·d 
ben� bi�o.t tl:'-llııtYl Tt- ·t�tJi Jıi1i.Ci,&.t "' ,;öt tı �ftl'""rlfıt .w..·l..&.C)'h Drbr•L.a 
e.). Lq..ie �ut.tutu h.MUIC 1.1 ... a.a.l ıe iUvrniıı l'e .ı1''""" � .. l p ::,,. ..,.if'.L('IWl 1r
D::P· Yiı111etı. al.J.M t·lıl""'.a onun. 1.alerW -:ra�}lc ..ıu. �rlJOct ,.ca.ıqe•11ıe •r. rit.lne Ye twll "� 7f"i'"Qe f�W �ıbt ı...ı..- C\.t.I I• -:.;.� k •..&.tl"be'f',tı\1 �lfl.k bil,lundunll k ltMi:yJ.e ı.c•.ılıl �..a.oLt":ı..a ııo.ttruı .aı ,; ır.a�aJC- c.brU;: �r: r Y•ı:-t"M 19ft oı uu.ı.n ar rıl.u.a;. 

'Jl\I bı:b.-llUI lıd! ı...11ıı,r,.ql ·blrça.. ·..,,llnl.il.fo \.;.<'rt .0'·ıvU,.1'aİi Yo .tırı&İ'tl nefılyl•· çrlı..,,.- rr.c trb Ye ��11rLıc au'lr n r  .. o: ... .-w & .. W.rıJ&o'ıf' ı..ı 
a1e.ill1 ıcneıun &:4lt1r ıı lll noı ldtr,ıtı-n aonr:-•U.J. ;·• .al tın ,,.ı,.- alo�· tuıd• lP?'-194.2 �n•l•rlnc •lt, yfi 1>aerLı ue'I�•\ �ua.ıı ::ı 1:1!.ı. ��ı:-1.u 
veapil" 7mıi•roun ••·.DiU'• t Ye ... t.ın •e b �r.uq �' u.wJ ')r rhlr.:rıtıı.W. t-lb Vt. Ulri.ne auYrtrr.c. al".lllli· · 

B:tbfo• :lt.hrfıLı1ın tLiı."İtÜU' C\MIAUl'İ.)•t t�l'l,..1 l� .�! ,.-t.t.bl hlSll4t"";",.. 
ler unutul.rbilir . .-1 '· • •  ı�ulbcn 4S •C!'ne ••irnı .., Ul· r : LJ.ıı ....:ltr.pcııı,. .... 
drn aonr" Ju.7rt.ı 5öslerlnt 7ua:wrken ıa& oYYel 1WJ r.uı.t • rı c:;ı . .... if . .ill ,1-bl Clt i�ne Ue �ltt�ltl'llU bı.r�4tır. Ml;i.Uoııli r_.ı f\.ı·ıı...Ulıwt o u.ert 
ct:ı �JC ul.iıl�tı. d, -uzun .seDGler �l'(Ul't:" u.r � ""•L·;ı b: :wr• 51Url. t.l;'J.t' 
:!::!: ::!!io!:�;J'"!,.1rı�'J:.;!!��� �nru..J.;,• t �1'� 1r.,ı tA·r� 

Betı bt br� lfinl -t;f nJiıt.a· ·f�f'ICu.1 b1rr. ... 1..a,i.ı. t.or"..I.' rı. w• tl&,irlA< ,.lıJJ.11 .. Borçlı•rı 'itıa••�1, sie.1..lıi . JU'lt "1W . .ıel.L.J.yr tıı1ı.u &.:ftt: lli,.)·.:.K '/f6&İ. k.: ... 
Y•n.lA ,.. DlU• tı .•bclut r9"4Jl: .;r �Urr &!".�N.l'L�.11: U t- ... DC.y'l't t: a.!.ı..J. wra eJ'l.Nl•. . 

191'9 f1llnUl "pYliıU "1-.ı.tt br-t'!··'l'lal u: lt-U b l� lu \J.Yli1" �•t � .tr l"l.&W 
:!J;.Y�:l�;��/�!.�::!, b�!r T� f!rıci&tt�rl� .. b:��" �,,��i'i: t h: ;�L;J��= c.ırn .-ıtteeısır olAıyt.4. bir l"f�r; tt:,•rn-:ır �lı.arwıb1 .. U.r *1 'P • • •  

'l�r& 7r7ı.ıı r u,.wı�· .-..u_, •ıt.ı pçılt ,.; ,.,.1ı1 •-..ı...:.....·!., .... .,imi.&. ıier.tl•rl.71• le•,.&""L.ıa fl:p"Ll.,.rıa.iii,.iedrla.:. blr �\.t.e 1ü.a. .. t .ı. l., ı.1•rlıH rcı-n 
•Mi f'tı 7en.ı -'ltl �lt.!'1 '12ııt�.ına.t _.,v:ııu ı i.;r t..i.rnil:ı; ı r Uı·ı&.o..:r .teAt.ilw .sr -
ı.-�ltlı:ı<.ır. 

· . · 

!Vr� -ı�ruı. .UİJ� ;.u uo..ı blro9 . ....... _. •cr•ua.··. r.r,ır.: uOfl'e� l�lırime olı.�ıt ıJ.bl 1'.b> t ur• Hultrı ryınrı .._ i•'•"-"•'�• �1·� 
l.1-r te.dıı bueU\I dt.f �ll:m; iJ.�.lnu·� r.&:: T\IAU � ... U . .j\..LI'. . . 
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fpırlı.k Tertlst krnununun t.r �blkrtıo<:f Nl�'f"Ct bu eUı.-.n ıUU' be· 
vine (ll0. 000) lir• nrlıl< vergisi vrb ol1J&l<lu. llu <'11. :.,ıu.ne •• hıottıo 
n!lrt odFlı bir ıocSt<eni.a de drhU, c l.üeol bi..,,rtıı. nrıu.e t> • .vil f!l..ı.J..ıen 
l<obil olu MC.WU ı..ı..c1 6.000 llr-71 bı.ıl."1.a. 1du •.<W:l' "''""! bir lı.at• 
... w cilt oldlli!u ı:ıuıır & ıı:tır. 

. � .,uu1 1ıaµmn ci .. c..1 bir i•ı<ilue ;,<r�ıirc• < bit tet.<l»U,· .ı, • htl .ıeydF!I> ÇU• rılıp tuhl.b e<i.lloreıt .Jr,;u�r')'<tl..Je .:ı.;.ırn nrU•L;..cc�uıe aaı•aıJ.aıiıı .1,.mp.nı.m Yrrdır • 

.ı&.:tc.ıai hr trnın � bl&l.,. .u.ı oıc.u�tu bı1'1l.Jd.• lır l ol,.rr.ıt bir tn ı..; 1 .c•lıul. eu.11.11. :r ... ıı oluıvn M. 000 1lz.r7ı ""-l'• b.Lı. ..... L� Ln a..,...,u llitep 
Yt .(.;.top lv:lUıco oı .. 11•ıı l'ONl>l•rı ın r<:vf t: hwU r.ı..... ,, . .icr.p t>Jl�ae ..,, •• 
ltser <ı:ilo ile n çoı< d� ttt:•tır t><oe.cc,:ıtcıl•rı) 'uc•1< .ı.jUl"'7r t.ı-
�*�t�'�fü'!:ı,,�• �r�t t!.��· Wui0ti?�:�1' :.;�:!,·�· ı!�ı:!� 
genç evlf'tlfrl.llA · ıın 1.�p.ıyı.<l:l.k ..,r j:·yrcı •· ol: n Jrv ...,; vıınln Y<" Q.1.&l'Sl;·� 
�!�i!e�1 .. ��7=e"��:!t�ı�;?����; �ılS���!� ��� C:�ffet 
�'1.ttı.etv a. tıı• •ll.IU4'•= oe•l•t tırıı oııııırıı Tfl'ı 111 •11.ryet eti•lY-11 llbibttı Ti! r il& efr•dı J)t'ri!i•R Ye r� �tu ..- runt<• aüç" oıarua. 

llu bı 11..u hı.K:.U!Sllm ftik�Oıi: TC ;.lie<nrp >ll:..iı ııl! l"l.dl.& rı:.U oLll./r � 
crktır. 

bol�i,.�1�J.!1�/��Ut�1:e t;!�e ��::�;ı l!�O\;uftr;l ;;ı:�ı��� .. 
�m;· �J:-��.:ti:: t��·��,i:�i;�· ���t,:; ;,t�,:�;1·ıc:.�;::��t 
J:r:!�:�in r�����.::zı.��=:!�"'��C:11:�r!l�� ��r0U:ı:5�u 1::c 
cii hr� ilP a:-itcnıtık trrtı O.li.llltD .,.r�int.ıı t.·kt.ılt" O� UQ' '!1"" ...... \Jai .. v .:fll\l-
nr indlrilws.lrut yılıc,�k .;:hsiyrtLıi.,..ucn r-tı Yf' �f'Yiı.rtl• "'LD< ... a �.ı.,ı.i.)tı t-le r1"' •d<tia. · 

lttihll!Z bu}'uttCf'.'ı:ınıı trMLIC Y6 tecil .crr:r.Lyle yrrı .. r!lırlu; 
bir lr�an. ocr-ıı.nı, lvbc illa bill'lll ve TUN •ltl jÇ'llı. ;ı.ıı, : r-.a:-1 ..-,n nt.tiir:l 
Cihtıı ;(Jt lphl'necini Y'>' (IJAr" ·tchlil<nin<·ftll l><-ui •• • ilc•i ,,....,. ve pe
riff'n Ol:U"t.rn Kurbrl'Cl'fl.JU.R 1.i.�JN{C 1t1ı.ı.«,.t Yfl" U . ...ı.lrt .. n Af ı:;ı.l "')"J.e .... 
�zi �iler,pn cıt-.rln. �Ye.ılı rı..aır ıı; .: •• nf'zlb T.l!'lf..· nlrruıx: s�;ı.a:.
rr-ıt istirh.-• erleri•. 

..l.f. �7 /I/I04� 

l"/I/194'1 1-� .... nu; lıC\.D'l 
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T Ü R K i Y E  B 0 Y 0 K M i L L E T  M EC L i S i  
D!LmtÇll llOJOIJTOSU 

k . . . . . .  / IU 

Tariıl< verp;n<lon tiUJOle .ı.;, olup YDU.k �wı �· 

n=- hanla bu7UJ'Ulu dilelt�oniı Komiayoıı.Jo olllmdu. 
Jbliya BUaıılıtmdn llınan -•bo ıöro � iizerine biT iıfla 

yapılmMuıa lbaa oı..dıtma bru ...;Jdi. 

2483 8 . IV . l  ... 



4111 2180 Pa:ıfüıe ıım...,... hli Bomoati tz..ı P14a dalı: 
Jloroflu • lııtanbul 

n..mtdir. 
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eA Yt ' . t2'IOl/ll: li1! 
t. c. . f'-f'' 

•AflACAlllolC 1 
,,, ..., 

t: 
......., , 

: c•YU14U" 1 Mı•u INıf -- ıı.o1ı..ı •eııuı 1•••11• ·nııı.eıc 

llaltllllU'1D• t•fiOe ol- �kik e01letlt 11.Ml'e •eıciletllıiae 
; bn.ıe -...,uı-uıen teJcrıd' llaeriDe ic11P e4eıı te.ıtil<ot ı-111'1141• 

; Varlık •..-P•l ••1JeUOiıı wtltikl lateaıleıı 1 ı..u•oe -..-a ıı.ııu·- -· .... �ı nkl olAlll lllr•ooatı lise
. r1De Tes17et:1111D tetltil< eOUerek· numa aaını> T•J'll.4• ltcmm-
! ellal.ı&I< ... .-4i bate pr111-0ll1n4eD t.ıı..111 ıhı• pl0111 . 
' imlafı�ı ... 1ce,-n7et1a .ılat-4ı.,e 1N ... uue wı.1111 IG/ıı/Hıı 
1 terli> YI UIOl-�Iııll/38U3 1117111 ,-ısı.B>.ala t .. 1r 4efter4ar-
; 11&ına b1Wr1la19Ur. 
i He,-ıa lolıua ııaı.aa t:ıoa .. ;rııı lı:amuıım 11 inci 11 ae40 .. 111111 A tılı:ruın• t..ııtu ıoo.ooo lir• ••lıt _•r11111 

tartı •4114111 .,. tarııı.1ıtı • '*184• �1r ıln• t_.ıasıut •• 1\ 1 _;i uta ııll�l•••lt oıauaı-· ••.ııırıı....ıaıa aın 11ını.. 

·r llaliJ• fık1U 

1 �ıJ. 7111/' � - "'" � ,,.. r·, 
1 1Z. .  [/. """l 

030 1 0  

�':_°��-,,.. .. .  
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4� �- .K....-"" 
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T. C. . ........ - VK  YATIN IJllUll JdlDl)llUlCI) 
ıı.ı.., Dıl} Yquf 
s.r.. ''' /Jırr 

.-. · - -·---r"".-=c�. --
CC• IAl 9AIA.NLll 

� ı...--ı�===,....;::ıı;.;-.ı Başveıriıet 

!ıılt&r&. 23/9/19'3 

Yaıı:ı. i9ıer1 D&irui 
llUdftrlQWuı 

21/9/lH.3 tarih ..,.. 4-665 naanl.:ı. ,azınıııla 

bir111tte g6nderilip tercflllee1 istenilen telarduı 'rtlrJcvea1, 
aal:ı. ile birliltte, 1litik olarak &llııder1Wtt1r. 

Sqg:ı.larııaı. awıar:ı.11. 

;4. 

( Re8&D Refik Ertuğ) 

Y. 
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r ....... a. Transit 

194 CA l ft O  }6 N i l  N i l  • 

E XCELLENCE l'll E S I OENT R E PUBL I QUE 

TUR!lUE ANKARA • 

Pft IE HUM8lEHENT OllllONNER S 1 PO!iS I BLE fXAl'INO CAS 

IHPOT CA P l fAL HON FRERE B I NYAH I N  NAHUH I Zl' I R  AVANT 

ETJlE ENYOYE CAHP TllAVA iL ETERNELLE RECotlMA 1 9,ANCE r•::--t . T. c. . liAY IH NııHUM ANC I EN 6RAND RARB I N  ·. it• 1 • llUAkAMLll-ı TUR�U I E  ııCTUELLEHENT I01'AND RABR ltı -L._.ıuatYF.T ,....Y..J -- EGYPlE + ��flllf14'.,b'k° 4 
fit- f - '�IJ 1 !50 su "' � ( 
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': '·/ iıı :c. 
OAıfl.IYE vnA&..trl 

��- .._ -ıııtu 
........... ı 

.�· !!: ı.r•h ·,.l'.\ıc1y,1•, 
r;11h&e1 il w .. :ıo,, 5:.G , ı\.:,;.l\Ul'Cu 

ıı...ı-.-trı.,11-t r · ı.ıoı.. · . 
... ------· --------

sq ı n  V•io:�Ha , ı s . ıı : . •  ı'}.;.' tııriAli iıı.;,1,n'•wı.ı.1ıı• 

1.1.ld.ı:ı.ar. Ah..S.a;r :..u ıy• r.ıı:et;wM; ;·1•::-t l!'•�ı •.ı.ı., uıı• 
J'·\14.t.ri.J<ı_\ll t.K'f' .. l!UJllt .,..U dttl!il•�i '�•., ):." �a Jt l  ·1•1;�''· � .. . 1•;ı1• ;"a.J
'tlr<\Jil .r�:\l,�b a1•l..th �i r ,.ıı:,t<ıi'f. .rl •i ı T. rıu<!.;;. Jrua:r-
ı � 1 t ı r.h,�111ır. baJ•l1A1 eı"• ; 6ü•��ti , t•�. ı �di l "  ıı.c-
ı..tıiJ'<Wl i;Jra!1ı>du -1a.ıaa hrlı•d i l _.. fft"°lık l'O'ıti•i 
u .. <Hıırllo.t ..,. 111 .. ı.:ı..tn, 'cil:ı.re.1' t .. ,;.,.&:u\ ,,: · ' .. ""�ı:.-
l'1.il. Ai<Y bir &l..ibıı. i.�ulua.ozıaO.ı.l.ı v11 \ıu · oı· ·�:..ı t' fU :'A" Y• 
lda.!ııl'••:uı 11'> ,ıt b rtnd• <:1laad:ı.� llAl>\Jılıısııtır. 

A.11,- N.7111:1 �ır .<ııı.ı. r.hn.l� •� •. � . a r .  \ : ı;o;:ı..l.uı..n 



..:w ı.. ıı.ı.tz-.ı. •�-dl::�·· · n· ı>1U�.t1�"l" •:ı.'ıi'a1; ·:ı•ıJ.1·.'ı"'�•· 1i>ll!''.::�rıtı 

ol0ı.n.:ı..r :·:: -... !�.u:. 
Z.ıı� l  U.tloll'tllllU :..,· , .. · .• a'l.-• 'Yt..,>, :. 'l'l'�t.itti<' .:ı1ıl.-u .• ":>o:.,!lt,ı"-'l.::<: 

' :lt. .oı<ı) ot·:>ı lJ!:D lJ.:.,. �� Yw�a1 ff'4l.lr4 '" '·""' !h•�/d o.a.'11.�""'! 
11;:tı.11>M. ır."'1•illl -11!.l.t ;ı.ııı; .ıı�r�w il!Abl� !h,Utııı .�l.ll#A..,...l 
o• .,.,�'!' "� �.J. �;tr.ıın • . 

D::-..� d:�•r; lbc.r•I: .,,� V.:41· '11· ıı.!:ıt •.t �:n'l."'-1ıı.:� '\-U · �· :t.- �n..,ıot:if 
ıtl,tw:ı "' o,ı�r. �:�� � '.�·'.�"!' ll.:-:·:.·f/ �l Sl'h' ��· • -_,�_ : �· · t''· -� · t'Ct"1J!I. 
1'J� �1 .,..ı \,1" :.>\: .t ... ıı:. ıı 

:t �ıı.ıı:: ;·r"ıı<tı<ı'!.l·• �':" ".:1nıl " .�_ııı-Ci.Wl:Ju" •• :4S)l..aıt. ·il;· · 'llı•'o: ,. ::ıı 'lıt 
tıl.luıı:..ı.:r. .�ııou.� .�ul ��· tf-�1'.�lf•" ·� �;,�� . . . . -;;.ıatu· >.if ... , "-'.:'\""' ıo.t,· ·"""�·'"" ..,..�., 
-�: ..,:'l.�� .ı...,.J<n ı :ıı-rJ.;.t. ' ;:-:ı·�:ı:-. ı.-.\J' � ,)\".!1c:l�� .ı.l"l ... :l.&3u-.1*: tn''11t 

� � " 4' ' ' ' .-aru:., '' •""'""''� V.L.� :  , ıı-. oıa-:.r.ıll.fo. 

: a :ınuıı!ııtıı . 
"l1�t Jllw a-nı tlfı 4lal::Oi!1'1.ni�tı 
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Taksit ve tediye zamanlarında borçlarıni ödemiyınl# •için 
·n 11 1  il T A  Şifahi Tebliğ yerinde kullanılacak ihtar varaka.ı 

• • ,, .. ı 

942 Varlık V .  

. : ı , I ı ,, •,, ' 

70 'fe• 
ı ....... euc .,f,,,.... 
_.,!..._µ,«- .,.;Nz-h 
, ,4·�4· ıt 

\ , ' Ht' . .'', 
�: ·,,�il. 

fA!llı�de uılııı;ı ıht.r cctYcli•t itaiaiı ılhal ıdilmip, &,ç ıhtaı 4:d\"dilııi• t�ıf' luilı.lf'a itibara °" ıü• 
. iç..iııde ôdll!allll'cliti talı:ıl.ırde bakkıt:nadl tablJi cılVll k;ınuaa. lıiikümlen tdbık edl.lto:ktJ(. Kıeyf'ıpl ldılit "8 

pırııı:uwı .-ikaı 111ilcldd ic:iod• pbtaıil' ft�ae )·Wr�asa rıca oluuı. � .1� · - · 

· ···-- '- ı' -- · -··"':"': -:- - - . .  GA� � ş.ıı .·� 
� r, �31!1 1943 - ' tt> - �� �1:-·.' ;-.;· 

1 �==-=��---il
·· 

1 M •• ..!·.:.. .__ - · B 
�·· •�u iCMAL 

f j l-=-=_:l_l_l�-t1·-�-�-=�:;.....,�-��....)L ....... -...:=:=.::,-;;.:=.:t::::Jiu..!!!::Uıc.&J 

! 1 ....-��,..,,....ı---t-�� ;/�ri 
: , ' 

f af,,f�j,;H/ 

\ 
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j "'J  le' i · '. 

< , ' ,. , _  

tak 1111 tediye ıama;:;�,.n�a i®r · · yeııi.ır ııç;ıı l :r � Şifahi 't lllılli yerındei kuı�c.alı ihtar varalıaııs 
'ıt< • •  � ıfd'ltrl 

� - �:.  N�1:"":: ,  �� 94Z Vıırt.ı� Y.  )Sf 

t.� .-J. ...,. _______ - ·----.. �.ı.--.---

tjll: 
247 



-........ ... .. _.. -... .. 

..:f. ' 

'"; 1 
���=========-==:;-===-J 

I 

......... ... ... ..,.. 

248 

-· il 

�,...., .- .  B i C M A L  . ) . ' Mlkba ... · --
1 y- ı1ill...iJUi..ıı ı--...,.,..-.....,, ... ıl t lJ Lira K. 

TO • 
Vulılııı.ı J-�=--=---t -. 



i -

t 1-----.ı;-;;+.-���� 
; 1 , . 

.. _ ... _ .... -· .. ıAı 
. GıılJ�: _ ..... 

hİ4 �,..,, 
..,,,.H•flıo •h ... 'lu.ıı �•. ı .... ı ııc y .• ,. l�l11•• ·'"""'- -.ıli 

·�:-· b. .. � . 1ıo "  .. ,.... t 
- ----·-- -- - - - --·--------- •• • 1 
N�)'- -Uf0 ;s-.. .... - . ;tJJ#,� -� 

'll'ft•'• ,, !\ y• ·. ı r • ll '• .. 11.l �J"'-IQ .. ·t!C "" l- 1 
1 . .otr••\11 " '  ... • . , ..... ,,... rt1\' •�TP! ,t\ ·i..,. ,.,.,,.... ,.. ;' ?.'" . · tır.rı •.>f'4-�) 
� ;r.;; +b ....,! '  r/ıllt. � t "i il n --ı.ıv . " b  .. �·u� \•1l- \' 
" • tt1 t '• " •n ,,ı. •ı ı"·· ·r.•r. ıf. -1. IJ ' ; 

.,.,., ıt ' • f1 ; . i 1 

249 



·;;;;;;ı::::;;ı=:=:ı;;..::;;=�::;;. .... ��,.....,..,':""'...;.�-alı�sos:·;;;,;ıııak�b�n�- :;:::;;;;::::::;:;;;=i:i 
e · T. C. 

MMJYf. WKAı.nl 

��·��. ,_··��· :."".,:' i.w �  ıc. 

• 1 

250 



...... , IS 
Maliy .. talıail �riııe teslim ohınaıı paralara malısus makbıa 

T. C. 
lfALll'l VIJ(,W;n 

-
ıw..ıı.r • ..ı. ... ... ..ı. -- �· 

( ,  . \  ... 

·�' ·� ; 

, :;,,.;_....IJ:,J 'İ l.rı 

-�· 
lloballe •• ..... 

ı ı; , .  • �. .·. :  aı{ •' 

/ 

,..., _ 
v.- �-"""' _ , _ La ' ıc.  

� .ı.::.ı ı . ..:..i..tı� . .·...;....� --
•', ı 

' .......... ' . ..... 
Yelcla 1 } 'J ';'i ,./ •, ·ı f ı 

251  



252 

T. C. 
Hariciye VekAleti 

İlıill<i Dııin Uaua' M6'16rliılfo 
.. ' V,11.r\ '.�\\\ A-�- 1# ---------
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�uıac1ıe �l.ruı g4et.te1nin ııl'/I/l!M'1 
t.<.rihli eayı$U>d" "1nrkiye'ôt v...-lıl< wr�l1" Jı...y
ıı&ı :>l tuııı.. 'Jıkarı' :ra:ı.n:uı, llllrlin DUyQJ< SJJ;Ut;ıi
..aizöen 56nôeri�n. fi'�ızcaytt IJ•vrilui! sur,:t.iniıl 
1li�ilt ol<ll'-.di: yQl<.;ek 110t4luları.nıt aunUlılu;.'>unu d�rl.n 
ıte,yşılaı•ı..ılc. '10"Sedui.rı. 

s...-ici;ıe Ve!<ili 
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!IJ\·m le• !.•:oraatiGW.J �., la ;ı:r �:Jao �' tıt u.�tl lı.ı V•-"'Sı!.'hl'J.U ı·ııt� JUS(lt:.•• l!' fiu (!e lıl·!ı! l:B •.• r tu Ce la loi :ıu.r 1.• tcı.: l v�rcft'Oit' 4� tı .t.t>r�• otıt att.tıtnt l• .onu.ut d• 45 s13.l19DJ c!• ılt::• C\•rbir..•.t Ui!!'1.C'U lt'.s l]At 
lıu.rcı par ı-ap.14r ;. 1. C<lıi!t t• �• la OU.•l' }'atıı�u• ·• 1.rı" dt• 
::s.•re• ·:a VU't 4.t• pı-l!-ru:tr•: t. •• cl\arı:e C 1Tt•!.':.e:ıı �reh:;.qt!l s•.s f' 1ll:fC)rt•U.>u ır....ı.,i .50l.1� \'.!��: 1.Jıd•ı :. i1 1:ı.c;.\;at.r1• C1W:tat. 

!..• aontant de lı tu" • p_.rcını:r sur le rort\<ae 
a• �l�••rı pro�tlea'!nt � un .  tft!. !dl.:. hrd o• tt�. lTCC ucı 
cir°"la �lon oe billots de hn<.1'• d• 700 OVO lllllhn�. L• but r�w& pourııutt. la. percepti?:ı 4':" e•tte t.ııaı ı�3c1ale est 
ı1 uoin4t1GHlılt'lt de l' «2l:t�S 4'U f4lUY01r C.• achat., natnserıt. 
!:;t��:!ıt! �!_i!j!!i•;ru:_N:ı:n�:;,:\!��,;u�. fı�! Jfir-
ı•e!t.ırıat.1� 4•• ft)rt:ım•.s eıt t•lt• ıou .. •nt sus titud..ıprroior.di• �·• dJAa!•• t14ucttte.ı et. "' �uı llVcune· rrot•f'
tatlon n•est r-o•sl'ble. Xl ıea ri.sultatt c!• n�brwae• ri,,uevrı 

�:!. i!°�!'!:� iar�;�: ��!�:. k°:i-:;:!i::• .,f ��t e:!":e fu;�:ı:::n:o!:s ;:!�!::t ri!:: .. S:� ����:., :��11�:1 
sur la taze eıı ._utJUO!'i. C•• Ut'Ch.adiıın •XJ'fdt-'•• mı l'li?• ant d.aı:.s cert•ln.a oa• •tJ· ur•tJ•ı eı tc'1tl t-SlJrr•· >:1 .. uN rour lf:".;, aoustraır� ı ur.� •&..J •t• ..; .. c,nt.u•llt. ll �1Cıbl4' · ·-�tt • 
t.au .!ur a tvtuıı� ••ır• c� conae-�utınce la t.urı.:u1s�Li�ıa de l' 'con0111e. 

l030f 10 1 . · . lı�?f'B il I 
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s.o. 
T. C. 11 .t. I Y lıı:.lLIT ... � - --.oıxı  
.... . _ ,fiti 

l·� ) Aııkara ı /1- lılart 1943 

o 
T. C, BAO .ll ll: AH LI• CIJMl!lllllYET A l"fl 

Baıvetiıet YUkaelt l:abaına 

J'ahri Jle1s1 !nc:iıterenin Türtı:iJa nezdiııôel<j J1U7Uk ElçUi Sir Buglıe ıı:n..tchbull-Hupeacıı, tabrı 1kinc1 re1d İatanbul.'d• lir • .Jamea Jforgan Nla1 llr. W.0.111.ddleton l!dward• ve atası ara1iiicla İn&ll
tere B� Blçilii i Ticaret l!Ufav1r1 8 .R  • .Jorclan'ın bultmdulu İatanbul'dakl İnc111ı Ticaret Odan aruıc 
bir 11ecmua neşreta8kted1r. 

Bu mecıııuaııın 27 fU)ıat 1943 tarihli �s:uıda "Yıllılı: ıtaporn -ıı.11ı11 altınıla bir raıı çıkm.ftır. 
VarUk yerg1d b•!rkındpH d1lılaıte f8J8D bu ranıuıı 
bir hUlieanııı )'lll<selı: bUaUerine derin senılerııııla 
araoderta. 

t�� 
( Selia srr_)_ 

ıı111ıu bir tercu.e sureti 

Beşvwlete• Harici;re Velı:.letiJle ı 
Ticaret Valı:aletine ırsolunauf tur• 

- 3 -
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T. C. � llA111U4T l.llUll lldlDOaı.llCll 
... . __ 

1'llrk17• 'deki ( Iııgiliı ficıvet Odam.} t�ı.ııd&a ı... 
tıuıbul.da çU&rıJ.aa e3-ıU: U-t .. amuaın 2:1 ŞQ'bat ).�} 
tuı.bl1 Nl1&ıııda (Yıllık rapor) bql.ılclı '111.r ;raaı iılt1fa1' 
•cm..ttr. llıt npol'lla Yeırl:ı.k Y•rgl.81M Ü ...... ed:ilaelı:t• ... 
eacıüale �ecıu ıa.ı 

llill.i Jli.idataa 1914 ;rap:ı.lacak rft'blide llUftflart ıw.-
f:ı.J.uak ÜHre 1942 11d.ııc1�ria1ıııı. 'l'&rlll nq:l.91. lııuıwaı 
lıabul e4i.141. Jntlla flir�•'4•1d. aıblldleıdea al:ı..aaoek 
ve:rgi. llildıan., 344 aiJ.1o.ııu laqabQ.l 'dan o:ı.ıt a- 450 1111-
10& � l1nA ol.uU teabit e41l41." 1�3 ,,.. nc•ııfmm � 
"°- kadar biitllıı �'4• taJıjıı e41l•ıı .,,.rsi llikter:ı. 
talmU..ı 200 111.l,Joo 1'1irlt liraa:uıa bal1i oldu. 

1lıı l&amıDwı •tioeai, na• ıılU'fı.ıııla .520 llilfoııclaıı �3 
ai}J'OD. TUrk lira91ııa bal1& olall �t para teda.ulilDll eltsl.lt
Ml< olal14tıır. l94j ruoc:ı.ı.iıııııı llibqatiJ>d.• bu r..- ?Q.! ail-
10n 'lllrk liruıııa iallifti.r. 

ller baagi bir :l'evlı:al.&4. n.ai79ti. ıcar.ıı.a..ıt ;ı....., -
._ bir TeJ:Si Uıdaa:ı..ı:a 1119 ltilıs• itl.1'1l• ed•e&, :l'alrat .ıırıaı
letle :ı:.. vegl. t;ahıoil ediliı'lf:•U hiq lı:i..ı' aabi t T&bi41 1ı:ı1&mi 
g!lsetl.laemift:U' • 

.aı 1111.ııuıı, liiUUe:tl.ere tem;ria balı:lcı. v•nı•eltte n ica:ı>
ları. 1:1'& odiı-4111 tak41rıl• 4• -Ue:l'lerin fiddetle Oe&&
J.aııdu1�, batta •ebv.ri -l•liP aıı-ıannı . ı..
'1laaa q1-k1>edir. 

./. -ıo-ao-ı-10--ı -----�ıi�,�,�5,��,,�!E]�q 
2. 
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Bem.ay-e üaerim lmmıl&lf cıok ağır 111.r Yergideıı �lııl 
bir f� oı..,an bıı vug141.A ;ıoalıus aüııte:r14 ticlr lenn de
g!l, �ıı:ı. -..dil l>iitiiıı pi;ıraa.ııın iat� balııl.dar etti
lti.ni tebuü• ettiraU: ıu....,.wıu bJ.uetıtekte'1•· 

.ııu ftsi;ret U...:uııal.a Birletik lCnlbl<tlıld �at
Gııarı..ıı; ,.ı>i tekl.ine:ri nazarı 1tibare lllırlı:en e.ll c•nif 
......... ı.ad& 1hti;J&tlı lıir hıı.reket ·Mdı&ırtiaiAi llUlıai'aaa •t:-
••1er1 ı.ıctisa etuıctedtr. 

�---r-r-:-� ı :-:·'{ES 
rn:info 1 0  r . \ · - ,,'.' . .• ._ �-l.�·-



i 
1 Ummı llildUrlüi\lıııilz İç Ya71n Dııireıı1 Uüdür'r lüjün�, let�ulcla ıııi.lntetir Rumca Jiotapolite:t, ais gazetesinin netriratı halcltın4ıık1 raporunun ! 1lifilt olarıık ııunuldllğu üetun sqgılarıınls ar-ı zederim. ' 

i ;'/" .. 
ı 

1 Ac. l. 1.. , .l 

1 �- . L � f.k .  ,/lj ,  --..<_. 

1 ,� �..ı 1 � � . . . LA-A�. : �; ' -7-r-: lrr . z . • ·"f�·v :··: ;".71' 
; İlifiği: Bir suret . . . . , · · �ı . !� 

v..ı'C!�pı..:. : ;,ı,. " ,.ııo ...... nııı....4t.:t.�1· Jt�� . . 
• j1 / ... P.-· - h•-..... . _, 

• '2. -
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AnltQ1'a ı 21.l. l944 

Bundan eYVelti raporlanııııııda da arsetti!imis g1-
b1, tat.:ııbul 'da çıkan � Uetapol1t6faia 118J1etea1 Var
ıı.ıc nrgia1 ıcammu ıııeP'i::ret •'9tt11ne � süııdm bua§> 
ne ltadaı' bu vergi aıe;rtıindelt1 ne91'17atl.118 eiat..ıı bir 
9at1lda dnam etmiptir. Oasete adeta V arl:ı.Jt Val'fı1.a1 11111• 
kella1'lar1nin bir organı bal.ine gelmi� gibidir.Bil' a-n· 
181' tal'bl4ilen verginin b.Bt.alı olduiundan, alı:all119t ıııe� 
tepler1.ıı4e 'rUrlt ıımaıumıer1nin talebelere :tana ımıaıııeıe 

ett iğinden behsedel"ken, Vlll'lılt VBl'gisi mllkelletıerının çal 

lıflll& ;rerıer1!ıden 40Dıııea1 ilserine ııımı:eııene� •sisin i

çin 41Tanihaı-pl.el't!I verU41m. • 41;yeoeıi kadar ileri ııt.111,. 
Ur. Şimdi iae,milltellefier için bil' \llllUlll! � ilin edilme

ain1 ve satıfllll'll\ derhal durdUl'UJ.auını talep eınıeıcteclb 

SaJg:ı.lal"ınıJ.a arııeder1ııı. 

.Aalı g1b1411'. 
22.1.1944 

,,,...,,. : )' 

(&ener tekit) 

2. 
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"'� - - ;; · ,., '""' (. · . • . i_ı..� ·· ı  
' llaliıe Vek4letine 

_.--:--- : 1'. c. 1, I"" " I A Ş ll A lt A N L l l:  ,.... · CUMHUldYET tv1 ı;J<ıt � 

Varhk verııtlli borçlarım. ıcazımıun ta7iD etUji 

ıııllddet içiıı4e ll&ıııııııd11tler1ı:ıden dolql çal:ı.tım ııı!llı:ello-o 
ti)'lltine tabi tutUlnış olan vat.en4aşların , aile ve 

it mh1 uarinde çalıfarelt bakiıe borçlenn:ı. ö4eJebU
m1tk 1ıııklııl.annı bulab11-ler1 için a1lele1'1 nead1M 
iac1el1tr1 terıaip olUllllllJft\lr • Al'secleria • 

Dahil170, llal.17e n lJatia Velcb.etınift• ,_ ..., 111zı ...... 1-
tır • 

H · A- .  ·MI. 

030 1 0  

Bııfve1t11 � 
lıtflet 14 

,/' : . \ t-f ' ' ' ( .,.,. . ..  ' • 

I .ı ' 
'i . /:/ / I�;  
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� - � t1)ô - 1 -4� .Yvı.ı.k .nr&Ul...kr9lan.nı. a-J.u.11L_ 
iL r .;;,; :_� O � •U1ti llildılot 1çl.n4e �iltler� 4olnrı 

"1rpıa· -1ıwtl;rettıw"1"11rt· tu1ııllmf oıan 

···- -iıaii,;·bcı�i;.rım. �bil.mok �h.ü 
1�_�•1'1..!9!."-�!!�.n!_.,.� .. 1�lerl 

-··DshiliJ9, ·· llalt,....,- ·ilet'!• Vtıkll.eUerlne 
ıı.ı,tır . 
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r-·- · r. c. 1. - • A • • A K A H � I C  ��· ��·��=.:.-ı ��CUNHUllYET 

lelll:ı1J-etl1 malı:alldan ald.ı&ııu• 

•16-ıa &On ı 
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fıırlılt nrc1•1 ı.arvıı:ruıı ıı: • .....,..,. •aıi• aıu11 

ıııllHet 191.ade 114e .. 411tlerindeıı. &oleıı 9alı ... llilkellef179-
Uıı.e ti1>1 tutul..., 01111 ftılllllla9larıA , aile n 11 ..ı:ı1Ue-
1'1a4e 9alı9anlı: l>all,J• ııor9llll'ım. ll4•1aıı11-1t illl<inlarım 
lı"1abilaelar1 19111 dllller1 •ni.M ladalari BUlı:mtoa taa
a1p oı........,tu • 

llv. tadbiria •il• Ta 19 alı1 Ueriıı4e blulul' il• 

valı ıuk illklalıır:ı.nı boılıl>Uaoelı: ola& 1J1 a17etl1 T1tm4qla· 
n lıaUJ• l>orglarım 114aHlı: 1ç1D ıııı,uıı: lıela7lıllar tea1Jı .... 
.,.� llait od11Hlı:tld1r • 10ator1loııı ııv. lto1a7lıllıın ral•D 
l>orçlannı tldaHlı:te t-rrllt a4anler iı.11İlk11lda !aba111 ı>pal 
lı:o""411 lrilkllllln1ıı1D - ........ tatbltı:ine deTla olwıacalı:

ıır • 

lo3oj 1 0  1 lı ıt ln &IUıl 



t : 29 15 . 3 .  1M4 c :  1 ı. - SABIK z.nrr HllU.S.uı 
\"ad!k \"l'f'kİ� lr.1ktnr.d.lır.i lı:aııı.ın 1iTiha�ı ��Lbir )hınkkat ı-�-. lttldti L..ar.1�Jaı::.fr· 
K�hk ıthlı11t \'f H'"''ılll "t°hk okufüuı 

111Cı;ntı1Jırt1't1' a,J,f'rlikl'°'""lf ıl.ıtlr Juınmı lEni. 
ifNll hir ıııii·trlttt ı�tlt:ık• f'dıJdikt.:11 seır1t• Yim 
JH�l.ıru '\o�cfdJluin hıızui1lı n.iiıa'lctt� kıbul 

tı1iJcli. 
ı.,-=-.r .. nıha ıfİUıil ırit..._\"rl \'l•rlMi, 

Rciıı: \".,kili """"' 
:&. l.'tKıulı.ı 

Klllıp . 
lhthh·ı 

.V. B111dar 
l\'i1iti 
...... ,. /{. ,.lltfllıt 

Z. - HAVA.LE EP!L.&ır IVRAIC 

ll l R l N C t  C E L S E. 
Açalwı� ... 11 :  1Ş 

REİS - Ş. Oilaal,,_y 
ıı:A T!Pr.:n : a. it. QailaT (Eniıtoaa ), N.-ddia ...,.;, lılsJı (Tıınaoli) 

:REiS - ç,ı,. �ılm�trr. 
ı .:.. ıırtız.ua:ıuı: :r:nırzır :ıu11t>ı:u:1. 

1. - 1'111 1•� 'YM"pi:ti AtUndu ea.,.,.,. Pti!Jİ/t••• 1 
"" .llv""U-' Nllrii""'• ,.. .. w ... (1/J19) ili  

ıu.Ltn: V. P .  AOULI <B!Uiil - :!l•k
'""' •m arbt...ıar: te1t-n evra.lmı lıiriuei ıudıle· 
siıwlt ,·a.rlılr. "·�rwuıl 'h11kkın«la Jfii.kfüHl� tektir 
n.li!w. l�yilta.mn lf"llı:iki i�hı ı.J'kl! eırilinıi"' 
Vuvakkıu fflıt0.•M t11n.flndıtn haxsriaaau bnmı LlyiJuuat ''Artbr. Encllmt?ı. ma.ı'batatıt.mla n•ibıtactlİ)'\"llt •ıOUkt'rtıünl "iıt.c:ıMtlr.le.lir. M.ü.
ıuuNlt> ftler.ı1ix nn.Mm�,. A.hnaı·ak httiıakon .. 
a:ni k&lıul lıı;yvntım7.ı Sattrhoıııı.1 nliyo�.ı:m. · ıtEtJS - '1t1Mlı evr-ak ••.Y•ııtnda uvldr Yrr. 
)'iai hakkın.laki kıl'llll liyilw:1 vudrr. lt'al�e 
l�f'kili btnmn rnınameye alıttt\'•k tertıbu ı"Mii· 
r.akertılhıi •�Jclif tt!iror. Bu tdı.lifi yltkatk UIJt. cUriııiıe ıtrtdl,......m. !Ubel edrnltr- lı':toıi1••
le:r ... Kibul rılilmitf,ir. 

Jtnri.imrn de wıa.dUıt111� ..,,mtae.clen mil.. kt,,..;a; ,.ili! <diyor, bu l•lılifi de yiilıAk 'h!�niq IT'%'4iynnnn. Kabn.l edC'IÜtt- Etwi:HD
ter_ J\abal l'dil•iftiir. 

lf@ycli nınm:ıtlye\ı hUkı�f. ••Ütılill. \"ar wu1 
ıuIJn V. I'. ACIALI (ElUı.O - Jhlı· 

t� .nka•l•flar, yiUcw'- takdinn:ıc, tasribjnilır 

aru .. 1ilhl� oılAn kHn11r1 li.n1t11U lım1t1-12 1G •Y 
«'\'V\>f, n"•elki. !"1111 iki�tti ttı�ift aymtl.t. kah111l 
hıtJ'tll'lluPnu Yatlık "°'�dtıı taUMx hl. 
tn'-l. olah hü•yıt.nnı tM-•in yt-\uyM tuf\)'t"'!ııini 
tı.HltJar tfrııt'klrılir. 

,\ttıı: yJ1ı ıh11MU:mtt J,11,J<;,�rm, lıi\yfik Jttilkliutİ-
•ht ha1ıt ... rf'fıtlılhf •�hyat>ak ht�·iik v• ffi· 
mttflü .... i. uttuıımı •itn· Yfl mU.kül .. rt1srı 
iQiud" tı1.!ı•1dı.u1r C'ttimıırtıih l>t'l.oJtı Jluhıllriui 
t� 'k*l•r hiiyiik ,·uifılct n alı.,. ,.L .. ranu b.t·

_,ıında bulnndta?'duiıtn-11. ttktlir tderek bir dtla.n 
ı..alur.nt uhıı11lc i7.ı"r� k•lıml huyıırUufu•ua U.ı 
nthk \'"ı•rPl t"hMitdlr 31G milyotı lhr Ura 
l{İbi utftt.l'llthU�ıttak ti1· )'t•'k�aa h&lli o1ıa1"f•r. 
JldiM ilı lll'M;,:huıuı rni\kolk>flnia tediye: imkln
l•n ik h•lif.11 �·h�rak. ıımml1dli bir usul ve ...l!"ll\ ıJ•hiliıııl< )'Üt\\llO•Ke bilh&Ma dil<k&I TO 
itina f'tliiitnix. n S.u �" nsunea bir ,_, .. " 
"-'·u1vak xıımınd& luıldllıwtaı tak.ip H taMil itlerini ııııomm."t f!'hlimıt, lndun\{.""•l'U%. )tift1 imde-·ıııbc '1lluric ruh \it DlUl .. ını ınlıuuartıalc cıfteliuc� luetu:nu yan. vaı.ıf•itt JWyt bazı feııa 
niYetti uınnd,lflu lıUkııMlıA kamunın t1ıtttttiC'i mlır�·yitlultt.re JnİirlK"tnt Unttıetindtn �· ildt�: 
ı aı.·rim� •iistnna. olnıak ö:ııut nundql&mfilil:ô' 
ıun nlireterini bfiyilk ltir ;tıuttaiv.rlikl• ""' ı."' 
llfıllüklt i(1. ....Uıti., ol�nuı ıncnmunlakla � [l) 6'I lft!t'lı IHlnt� aqfıtı ı.oa'lmilKk,.. �.h"'lkr n: lıu ft'ılakAr- nt.aail1ıı;ılaı·a buı�ruıiUJKk· . 

..:... « -
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lf?oklı.il,. '1nM".ri bir mntltbt \"a Yjocdatı � 
q�·amu. 

Tah•il.U kalan �·Mb• bir k•ıtınm htlt
.i1in• i�kin ol..adlfe, diju bir t:ııatu.ıııaı dı •Lİ· 
kı-114'ntri •iır *rntıılart. , ... l.lki •le .'"\llrhıia da. 
�inııH� l1tlwit t1likınıiytıf'fj'i ırda,ılrnı,hr. Bu 
hıı.b:ı- a�·ı. wued�n _..aey� cJ.tı·hdeM; k.a.>-ıllırt
ınmla mut.ıı.faıa t-lw-nbı &Mfli lıit" ı-.nıuı olma· yıMıfpn:t ..,,. att1Al1.'lkori miktaı�aı'llkl \'"e ilı:ti�-a.ı: nİıl1)ı.·fü� t.1k•lir otm{"njn Utxnnı. re WıbttiM 
knni •Nar.;.Jı:: ı.�-.-n Mn\'akk•t 1ruı.hi,-etto ob:n \"fi hir ıW'��-• nuı� uh ... k liuhı ihtbw eclilat."1; 
IMtl ıı•n hu '"l'l')(i hılkıy-11.maı• t.trlüa F*li>·lr ıu.
fiy�ni nn•\·ıfdc. h.ık1uk yiıbck l•\·ihini� ınco-. •!İh·u Uayik;ı hl\ �in � tıtnaim ulı1n111ıp;
l11r. l\1tl!f1lilDO tat.it-hani fide.ti•. 

E. IAliX (�) - ,\rudqlar; v .... 
hk \'etciıi bınmunun "" fı"ntİ' ılundn 111111- · 'lıitnr biı biii,rtu'lft. ::munııı., tilr.irl'unt, ltılC'tııtk:btimiı tamım•fl bilıfi 1nit Otr<lenh•ri idctı� lnkaladı uııwılıırdl ki
min yanutt\a bulnnnl't4 bul•nAıt, ordunun j1'tiyao1 lllda ııı.u m.all alind.Cll alınır, 41.van sQ. 
"11Ur, bııtdayına ti toıror, ılino do öir klitt veriltnli, ııaram. dl. Ti. nrilir ya l'ti:ilıMl..ll. Ru 
lliUı.ünıet., ho kiti idd )'eri.Da tok yetinde ..-� 
•ri biı- ide\. k:.,.ydu. Çctk 7�ind.clir, panum 
Hı·ip ın:Jı alı)"Vr. F.itr eılki harplerd1 oldutu (ib\, btl ... laıfüUllL çifl4ill'l"t yilJdel*ydİ Ye ı.Lt.. .  
ier suunan Wfmil ..Jılm.-7dl tlafaa •luah 
,ı,. atlnaıa üstüut .)"İİ1dna"'8ek 1'I memltktt zi-r
"'' bir .ı.ı,. kAlkı"aın17M&k naiy•te •lıı.•üti. 
ıı .. lft1"'1 J•ln lıir ver&\ olarak kaadu. 1111· nun p:)'tt yerinde oltlufuu, adale&Jn tuı. ol· 
ılnp•u id<tia etı...k d•tlliL A••• bontt11 Jıa.. 
rit"ırtt:lıe, ntı;i prt>Mi.pJerint: da.jan.1n.k plt>n 
karmı:d8rı tt-tkik enik. aet atdup laaldc mu
luııoılaa U'ı mily�ı11 rtcııectt 8tatc'l;. 1 • (ıQO 
••ilyMt liH. nrdmottl\ 1.1ırfedrt1 bir milletin elbet
ti'. ıumrl1'er1Mt pano.p ihtlyarr . oa.Jaju. da ıaa
lümrlar. Höylfı- YApiı1auydı. ht-rktısin put1111nı 
tliıırltn aluak "'C"Y1' ı,.na11 ,,_. 1� i btninl. Jr 
25 i �imlir diy,...Jrti. M..,.ıw Ali ,,.,,n düfti
nı'""lt n h•kik•1tın \'t'rgi 11ııwn.lanna urewı 
oh.ıtntakla h�l" ... �r\U"İıl ti\bihiU 111a.hıe� 
ı·ab febvAS111t:a IJQnu hilft?k. Pll:hk. 

.i. ZllUI (Ria) - Elffl•liıa! 
K. l.l.Z..&..E CDt'l'lal&) - \·ani . ·  urureıler 

•t•Alımrlan nmhpı.. bl•t. lfaatafi1' b.11n. bi� 
l••·l'k ,·ıpııt ı.ıttttltt daha. tok .e..W.t.;ılik. 
cbıltıa ı:•k yanllflık obırafmt t:t•ıy1rrduk. Ra. karlarla iti �.ııoıtiti•İU ı,..kkQr ırtı•tk lhıM· 
ılır. Nttitt do a.s dtJil. :ı& t11 il.)'OA. Ura ahıuıu,. 
.Arlıoil"flırj hmulaıı doha büyük tir. '1'111onp<ı-· 
nrlik •in,. l!ıiıa! llrmlı-lu-ti ayaktı 1n'••ia hir 

nauıa olmak fiıfre bı:ln11 tıeTe """" vt•111K. vaıanN\"ıtriiıri• t•m tMn.-W.r1• l'ft rnaMt dtJili oı. 
ı-oı-. Tiirlı .. meıi lı•kihttı1 lmnu ı:a.ı� l,yi ;raptı. 
Kendi. ••ltilinı.de Awkaı·a'dA, �hit�de 

1 h•rk• JınllllJı d+di götinJti Yerdi. lçU.İz•lt •e.ı 111.an teY nrdır, kJ.nnı:ı rerind.edir. ··�k.
Jılıde 1ıd .. omll"' 'r'ard.tt. H•rp kaıa�ları 'l't-rci.i 
M'Mltr.ce s6.rük!Hldi TC ıanııınla kmd:s:iıı.ılı 11 

;:�'. -��=i ·::�k"",:·:�.t�i:�ı.�·��J���� ••m ottA<lan ka\dı11u71 diitflıuıaftfılk lArti· 
nıt-nlı•r ıtc nıU\'lfık göriln:ıi'1tfıt, tllk.ııt r-utarııbı 
üyled.'ii• ciltıl iıtimiıd• att ı,,Jaa ft"1 i ,·arlıjı 
ohttMIA nrml,.nle.ı' \"Af& m.•htelil ııııı .. lU wrYttleor'at k�ırıalan bu ka.auaı. a.tredi)'otU':I', 
ıınntA bunlaı· millat uaurmda rıaml ıUolanwt-· 
lar� nıı. kao•O'l onlan ıUedtne h &ibi i1111:1tlAr 
h• Plillettn if Pnılea. ftkıp ıi•�lidfıier. Çi"k'� milltlt• "1ııılum ıı.tfı t•rm rektv.r. Bm �· 
hu n.Meleyi ea.tılaıvlrrtl'lk ba aibi inıa•\ıu·tn 
mitld n Memleket baurında birn �i Ye 
�·11nluıw. ihuet �tmıt, bdar ••tR'llMhlrlar� beJ... 
ki hunlar 1'taklunııta Hükirneı ttıd.bir al011dı. · t'ıııb.L .lliTiel in.tika»k!l'W •lu·, li•� ıni toıler, no 
oc1tr1 •mı bilAtem. 

.US - lle:reti 1İ•ıunfycai hakkında �ı 
mi,t•lfta y.-ı:. )ıftdıle.lere �Hm.Utti yUU.k 
lakılirmiu Aruıdiycıınım. Kabul t'flırııl�r .., . .. :t.

. •İyft>ler ·- Kabul . tdilna.ir. 
Varhk n,.,ı.i bo.Jı;a,J-� lerlıiaiM Üİ< 

lwıa 
IUDDE 1. - C300 •yıh Uııuu pre tar· 

beclılaıİf .ı ... ""'""'•ria. '"'""" ıalıoil alilıa•••• 
'btllunan baki.vıleıri terkin lıdilmifl)r. uta - lıl&dd• •�ın.ı.. aıiiıali& var ını 1 
Maddeyi k•lıQ). edenltt ... F.taiyen1Ct" ... Kabul .. uını;.ın. 

llüDDE t. - c:ııİ5 a;rrlı kanun.o g;;,... yaı,,I· ""' nlaıı varhk •fl'litd t.ar�iya.tıut!An dvJayr ye
ni<loa mUra<0al k&lRıl •luau. ı .ıçoz <YtfP'I> - >türacaaı ıw..ı e.ı.ı. ıum.•indeu ma-.ı nedir1 Hikümet Mİ adııalK 
ıriMJt.lilııa aıitra.tımt etıaiyt«k, Yf.lkaa ull,ahı l'ft•· 
J1.1lil\ ıni lll.lrümf1c •iracı't etıpiyeetk! 

MVV.ilrlrAT lla. M. X. f. DJ:VK.llf �· pldak) - Kr• .. litıı,k&lıııa li7ıhaı lcali bir l•ııırı1qi d.-pit rı..H.ıe old•ğ"amlan artık nr
J!iycı tWhlk l'ılı·tt lt�ıgi hiW' möraeaatr imll!
rıtt:lc: .. ı�irl• lr.o!tı1ll�U4 ol&n bir JılkirAtlfil·, 
lutı bir tPfiyt"'ftiıt de 111Ahireti ,.. bünyesi 1,. •• 
t•ı•br. Kab..l hoyuMtl8tUt111 ,;,.� t.Jiyoı-um. u:IB - lla� ,.Blali.ıı "'"· llıdJ•:rl "'Y• am.ı.,.. ....... l\•bul ..ı..ı .. ... F.tmiyflll•r .• K•· 

hu1 •:lih•iflit. 

JU.DDI: 3. - D• kantnt ""'' tnihhul..n. 
nıutıth•ttlir. 

JlBlB - ır •dd•ri kahal bıt)'?!t·•ıtlor. •. Eı
mi,.....ı .. _ Madde kalıoıl l'<lit.ıi,tir. 

IUDDJ: t. - Ba kanon lıiil:lllllerinl )1iıill
ıne1• im Vokillori Her-ti • ...,.rdar. 

-· u -
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v ... hk ...,.,.,. b&l<t.yuulıll ım.ıııı lıalı:ıwı4t.ı<i ıu.a- vtrilen ,..,ı.u. ....,... 
cı.:aa ... lmbol .. m;,,ı.ı; •. ı .A.. ..ı..ıı 455 ..,. �nlı edısıler 3 1  l 

l•kl ...... ler 3 1 0  n..ıcı.ıı.ı.ı... 
lılllllenldll<r ıı.-,. lftlr.dr •llılQ'l•tlor ' 1 ]:) 

Mlntı.llor 1 

( K4bııl edflllor/ 
Al'YOll ltAMJlllAJ. il l\AYKAJI uı.mam B. OSlllA 
1. iT. nALTACIMT,IJ A. llATT!N ır. AKl'INAll. BOLU A. Ql':l'INJCATA R. nôRHKÇI O. N. 8UllCll . il. $. ADAL M. CIONE!iÇ A. ÇUllUKCtl !L KAJU.N 1 L r�. ÇA14DEL 
S. YURDKOIUi !'. nı\l',DAJ, iL Olf.\T C. 0ZÇAQLAB .lOlU il. ltA TAOOLlf S. OllOBKVRBN ıı.. z. OWııN 
11. JIAYR/ı.K !!. Jf. MIHÇ!OllLU <lL X. O!At.r IUBDUI. 
iL B. PASIN ll. !\KJUlN 1'. !!. UIA) l. N. Dn.ınıtı 11. TUGAÇ AlftALY.l 1. il. UZUNCAiŞILI Ş. ENOlNnl AJIAIYA O.. G. KAllJl..\J{A:N ltL!Ctıt Dr. A. R. Yıı:stLYURf 
N. AKTIN N. R. SUllllR � BSEH :aoııu. Y.. 1'AJlllAN AYD!lf t>r. K. S\lllBR 1ı.. AKGf'fl 
Y. URAS IJr. 11. Al •A'l'MI l%lf04L Ol. A. Aft.l il. 11: YIO!ı:u<ıl,U Cll. R. ALPllAN T. 'BANOUO<ILU ıı. 'f'· OBll(llllnm AıruiA A. S. l,KVlllD lo', F. D'lŞtlNSEf, ıı.-. Jl tıOııAN 
'!. AKRO!.!IY l>r. 11. 1 ,J!Vl!K'f mı.ııı ... UOVKNulıu;N 
!'. R. ATAY u JIR'l'A!f ıı.. B. KONUK 

- ta -· 
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Ol. N. TINAZ lL Jt ooı.ıı 

Ç.U.U:!W.11 Ş. ltOQı\J[ 
s. BATU oı. z. soroıı::ıı ın 
ll. IJULUIW ZIDpıdt 
iL BJIGBHllU 1, ARUICül 

ÇAJII.laı 1 .U. A \'KUllO 
Dr. A. AIUtAN 1. 01.nAl>IA& 
A. iNAN K. SAZAK 
lL .&. rutNDA G.u:tı.WT&I QOlklJJI Ur. Jol. A. J.0.AllAY 
A. 11.- P.&EU 0. A. AK80Y 

OOllllll llr, aı. CANBOl..I T 
U. AKDOGAN 8. ICAl,}'ll..I 
,N. ATAW.Y $. ozıırıaıtıı 
D•- M. CANTEJ.1N il. !}AHIN 
11. ÇA<llL GIDSull t. BICft K. .Al.KAYA N. KAYAALP P. ATLI DB1111Lt f. 8.A&UNCU F. AllAL A. SAYAa 
Jf. OtlNVD H. OSTJIN H. KtlçUl[A 00.°"'1a K A. TOUD il. I'. A'l'AÇ DITAD.Uıa B. OllnBr,t 
O. OOAB: _ B. S. TOB l>r. 1. T. OllGOlti!N 1 JlAJClLlal 
�L IC. SBVtlKTEKIN A. U. GOKSIOAN 1(. ŞllOl!ı.11 HATAY ı,. uı..uo .1.. ş. nııvıtlll l:DİllOI Ol fi:. DUIWKllll 
)ı( Ji'. AOAOOtJU,ART lf. JLOAZ 

P. RJ.1,JCAN B. P. KUNT E. DEUİl!A Y . H. llRLQl.IK 
N. N. CtlNDOZAı.t• A. TORKJılBN Dr. P. )fEMlJ: f9SL IUJıG Dr. )(. BUQll 
Ji'. AORALI iL KORJ.r,TAN' 
il .Kli!lOOLU 1'. TtJOAT 
t. T Al.çtN llr.uTA 

nstıfCAlf )f, ICAltAAllAÇ 
ll. ıt. Ç.Aill.All K. TURAN 

A. 1'1'1U.T C. TtlZElOIN 
P. BAWBOIL ıaunırı. 

O. 8. GOKBR 1. A OOV!IA 
F. llA)(AL 
m K. K � KAllRKIR 
l!. KARAlll'R!IAf, 
11. ICORT!lh 1'1- A. l\ıır;ı, A. 11. T.\RRAN 

llUl!a 
M. DlllaJ, 
l>r. iL B. 'CllllA 
R. ÇINAll 
l\ Rl'IKMJ!N 
K. OBAN Ot. K. Oll8 ıı. \1JllUS 

UM 
l". DJ:lılllKL 
Ol. 11. l>UJWOOllAH l>r. &. Olt'l'AT X.llTAlilOlfV 
1'. 00.�N n. ÇBLKN R. ÇOtt1JIC 
Dr. P. ECJWIT Z. OllBAT 
N. 1'AM.\O UYlbl 
1-'. llAYSAL A. lt ltALAÇ 
a. Of.SOY 
il. il:. ŞATIJl 
S. H. OBGUBLO 

Xıa&t.il&Lt 
1. Al\1!'1 
K•rcrl. K. DOOAN Ş. ODOL 
Dr. P. OllAY 

ıaqzııta 
I'. ÇO.BANOOI,U 
�·- SELEN ı,. 'l'OllOUT 
1. 'l'\Jli.AN 

. A. 11. İLTD A. it AJı.'YCZ 
ltOCill.l S. ARTEJ, 01. !ıl.B.Ulr 
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Ş . .  S01CllllNS0KR O. B. AllSllVEN 
. UlnVlll llr. (1, ATAÇ 

S. At)MJO Ol. R. BJlf,R oı. !'. D9ılllmAN flr. tı. ntırnıı N. f'ltlMt.U A. f. J!Sıı:&ll 

!'lr. F. Ş. fl0RG!l 
il. FF:N.MHN R. l'EK 1. TOJ.ON 

- •7 -

S. T.AJIOl 
ltOlfTA 

M:. A. BINAL 
Ol. A. P. CJl:HSOY 
S. ÇUJolRALI Ş. �llOUll �. ıı. ooıcıı:& D•. &. IRMA1' ll. KARA00ı.J.JC T. f. Sil.AY 
A. B. TOllJIL 
Dr O. 1$. ULUDAO ııtO'l'AırYA »•. A. S. DBLll.B.lfll 
at. B�ll 
8. l(ll"l'llAN 
8. PEXCAN 
A.. TJJWlOOL.ll 0. r� UŞA'KLI 
V. U?.00111".ııı 

JU.Uff.l 
il llAltltA!I 
N. llAVD.\R 
il. ôKEB 
Dr. c. {\RLÇJ il. Ş. OSl'.AURIJAl)I 
il. Pll:lt'l'AŞ 
il SAOIROOLU 
IC. SATIN 
O. 'l'ANllA 

T. TE)IBLLI lıf. H. liBCl IWll&l iL N. BDtlOBR 
o. EnçlN ı llllTEX Ş. R. HATiPOOLU 
O.. 8. Jl, ltı\ATÇlf,All 
I'. ıı:ulDOOı.u T. ODY F. USW JU.liŞ 
Dr. it. BAYIZl'f 
iL IU\l'LAN 
R. it. TANKUT 

A. il. 'l'AHPINAll "· YAl·cıoow XilJJIM OL S. llU1.GOR'ltN 
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R. 'Rlll.UM A. 'l:llt'll' 
U. BltTJ:;M &AlUUN H. MB?f!W�X't"!Mr.ı. c. ım,ııı:ı;, 
l"lr. A. UllAS 11. f,'AKIK 

L uı..l(ol!v.w L ıızoo Ml14U -Uoinol F. Jt'«!IN 
il. (l{lllf,t lf. f'IRAT C. KIJl.ı\JıltıoL.\ �- &BJ\A \" 
ll. KIT AllCI :-<. �ZTIJf.CU 
:ı>. o. l!JilN'l'�ı.ti �ı. A. vnıııııoıı: Ml1f IB'rJLUI K !\OTAN il, .\IUl\l)i:t.O N14VE S. ÇAlf 
ı.. o. ııoııııuMr.o ,._ �$J,!K il. Olll.llNA\" ııt. N. �:1.0�Nl1. ıı. uı.uıı;o\'. $. ışcKM . O•DV O. OR.J\f, 
ıı., -�'KYAZI Dr. K". SATJJI. 1. ('.Al!AŞ Jl. URAW 
lir. \ ... lllllrflR stllD 
Or. z. )1. 88?.KR il. Tu'N(?A\' 
JT_ YAı.ır.oı 8. T'l>'lULJ.Y 
l!. 'I' Allll!BIYlli: SllrOll a1U C. ATAY . 
T. 1!. BAUl'A C. lC, INCllllA YI 
ıır. s. A. nıı.ınm� o... n. 1\t\lmv.Mln 
JC. KA)ftJ 

it. ORUClOilr.tl 1. il. 14t."'l'tlK IJtVAll 1 ti. JIAŞA K ll. � JIU:OA 
A. N. DElllR.\ll 
ıp;0:-1.\Tll"A\' 

J!, IŞUC 
K. Kt'l'A'Pr,t 
ıı. ş. ıııımrn 
"" l'l'RllAKlôl, TD:!CAC 
R. Al'.\K il .\'f.\Ç ıt. rJ!l\ll:r, 
H. 'l'RAli: 
U Tl\'ll.l.DlN TOKAJl 
ı:ı. çın-.ıı.ımr. 
ıı. nıııvm.ı 1t. •llll""1!N 
il. N. Kt..-,.ıte C. KOVALl 
N. l'ORQ\' 1 ft.lBIOlf 
S. Al1,\ NfW.ı,)(1r.t1 1'. "J.. llAlttl'l'Cıt 

f"Rıııldnılt'nk.,.] 
� Jı.. lt. 1'.sRN 

.\J"l'Olf ıtUJJIİSU il. ÇEltÇF.r, Ur. A. U. SSLOIL A. Tı\.�JJ.l 
il. Ttll.IUR ••· 

AlfX.tJtA Cl. N. AMJLUlŞ lL O. DEtı:.A.'l'A iL ımtş t. 1�01(0 (JI. .().) 
Z. YORUK AB!ALYA 
N. AKSOY · rr. T. JJMr,ıoor.u 
l>r. 11. t.:IJIUL 

/lle!ll' i,Ifrok f'iırtİft'ıılN'} 
't. !liil\MJ;.11 tll.) MJLtJ 
Or. C. TC!IOA Xettİ." /\, Alıl'!l!�1AN 

ATDlN !!. it. OYMl!N 
ı>ı-. :ıı. oııııı..ııw �·.s. sınıu.ı (V.> 
N. GüRTEPE HUA 
J.. ll&NDERAA ıı.ı:AmTv.Z (ıt.. V.) UJJUSla .\. DURU 
11. ÇARIKLI . .&. K. DIWf 
M- DTH1l� lt. n. � .t.:18 
P. J;ı'ÇIOCW ÇAlfA.KULB 
il. JWÇ1JKLRR 1 !I. T . .usAL {)[.) 
1!. Tl!t!TOOT.U ır. N. 6tlNTntN Jltt.&ClK A. KAMClf. 
M. ş_ BSllN»Ar. l Ç.t.llKW 
K_ cıot.ıtK 11.. ıınırlN tllJ 

- il -

1 S. PAY 
ıı. IUJl.\DENl!l 
r .. YA\'UZ TUllc:m.t 
N. R. sır .. oı 11. t'�Z DUA . 
J('. BE&Kln\ 
R. 'l'llKRül � !(, nı-rKtll VAN 
'" ıunum� 

• 'l'OZ6ı\D 
){. AJ,l'Jı.I\" 
IC.. ı\Jtl.'"A1'L 

ıı. JçOıı 
, •. '" ıaıısr.ını1r.u 
:<. KOllKHAY. 
A. !IL'l'ICIVJC 

ZO!fGVlJ>AX' �- ı:ıxvıı!H l!. EJ�l8l:RGJL· 
A. GOlıBJ, 11. KAlv.BACA lt 
ıı. A. ıcuvuc..ıx � 'l'AN!IAN 
1:. V Allt>.� ı: 

't. ONAY 
qGa'llH 

M:. ).(. l\AN!"U 
ı ..  'fOZON 
A. uıı ÇO:R'lrlıl B- S. AKGÔlı 
U.-. O. ALl'BR DDtZU 
\"". BA.�l{ATA {lt) 
Ur. Jf_ llRR1'"1fAN 
,,._ a Ul! JllY.&UAIU1l R. Uıct'P  

267 



268 

&LillC. I'. A. AYJU.Ç 
S. IL\CIJto<lLU 

DZU&tJX 
A. AKYllnGIC lt. DiNÇ (RJ ıı:utşEJıüı 
\". ABAD.AN 

(l.\ZU.llTQ 
C. S. lM.Rı:..AS 
Dr. A, .ti.El&K 

GlBEIU1' • 
n.. ıL v. ıroııvoıu:ıc (iL} 
Ol. l. !IÖIUtliN {il.) 
1ı.. ur.us OtıKOŞA!m ı,_ llUl>oOAlf 0.Sl!Lll� 
'I', O. BB!Uıaı:R 
F. C. Ol.IV'.l!IN 11. !.NAN'ıroa 
Ol. IJ. TOllSMI tıır.U1'.t. 
K. A'l'DAJI ll OZDAMAR tııT.u:ınrı. 
.A. DA TINIJ!ll 
S. ClMCOZ 
ı.. ll. l�NIY.Vl!H 
N. ıııı:l'ffilrl!llC'lOO . l..U (V.) 

ı i .  111 . 3 . 19" o :  1 1 1'. 0TJIEN KOırt.t. 
V. SARJO.U, V. lllLOIN 

ı 1. ll tıı.ıoılıN Ol.) A. ıtDlıtııııK it O. YALÇIN · K. OU.Y Jıı111a N. il. ON.._T 
il. AKl)JAN I'. 00\IXNlllBEN 
C. llAl'AR EV'Uln'.t. it. KOKEN B. .6.T.AU.Y 
lf. llENTl!1$E B. . PBXJ!a 
il ONAJ\.AN llU.llİS.l 11- l!MIAOOöLU IWJI. A. 11. ..un'\IN• (S,. V.) KJJ.ı (V.) 
U. A.. l"Oem. (1.) rr. DA Y1.lll 

. uq K. lCilAOllKAN O. D'IJllSUNOöLtl H. SAllUAN $. J(AIUCAN Jllll)llf 
I". KnP:ılO.L() 1. JI'. ALP.\TA (1. J..) 
Z. OJUION MV4t..l . B. OZOCUZ Orcl. 1 CALIŞLAR Uftül:OlfİJ l!Vf 
·A. BINKAYA J!. KlLICOCLU. (M.) 
a. SALT'Oll ldlhlll 
'I'. 'l'AIJl[lıwf J!. ldBNOt 

. .ıu:nıı:ı.ı "· son.u 
111. T.tıNlm llr. il "/!'. 'l'/lf,AY (), 'lAŞÇ:lOQW ıt '!'Rl'KYRAM (M.) N. 'tOllBB , OUV rJIKUJJ!Tt ff, ŞAlUJ.N 
N, ,\, K ,\�illi & S. TABCAM' ıı:ocA!:JJ ıms 
il. AKCA JT. C. BBLUf. 
A. DJıofBH J!'. S.IBKllN (V.) U .. TlQlT (ll.) 

IWUVlf 
ll. UUJ:UJ[AIJ 

mu.ır 
.\. JL \"BOBN.\ llDD .._ IJ. D.AO . lt'f.t.I 
A. >:sBNB1!1, 
K. SADAI r. n uouıı 'rlll:ı:ıt.J>.lı.4 I'. OZTLU: TOl:AD (1. rmc:BL 11. .A. BJIVEN'<llL 

n.uıoır 
aı. s. AN..uıtıa 
ır. ATDtN 
U. N. BOZT!ıll'B ıı.. BYfııol!LU 'l'. «OKSEJ, 
11. l!AltA 

VU.& 
it. 8. OOIŞA'll il. SOTE& A. K. 'f'llCllR 

V.llf L ARVAS 
-M. BOT-4 

TCIRAD 
C. ARAT ()f.) 

IOR1'LD.&ıı: 
Y. Z. OZBNÇI 



Ulus, l l Kasım 1 942. 

Cumhuriyet, 12 Kasım 1 942. 
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·• 

Va r l ı lı::. 
.�ıı >ı ,.• . 

ve,.gisi: . : •  
Şehrimizde 3 koınU.. :·: ' 

yon kuruluyor 
Defferdarhk, miikıHıfttre E 

ıld llstelıri hazuhıor 
İı.lıı'.'l!ı-JI ıhft.rrıl .. rlıiı, •urlı'lt w.ıuıııs 

ln;kuır.i�rln" t.Yl'\Jııaıa 'varla nrVııbM 1 
Uıl>I r,J ırı mlJk•itdl�r.•'I li.« .. l"'ll"l ha· ı !; 
:tırl"mııkıa l:v.ılıtrnı;�r t.:ct•'kT" bir 1kl ;ı 
1;!.ln• kadıır t..ınımlArınuı olM:alıJır. ! d 
Utteh:r, ı.o...-klı.u!. e-dl!alk lu�ı. ı 1 
ı..tırdınlbn teıt:-.ık •<ll!e<"•k!lr. K��- d 
Ju hu Urte!cre ıc:.ı,.., n""il<rrf t.tlı n ı • 

• t.ılızılümk ıtl\lrıwlcfo tam 1.ılr tılib.1)'•14 : J 
ııı.flı\ı bı.ı.lıır..:ıcaiılardır. 1 

Ştlırfml:td• tru lf.lcı �J olmak ll
l'Anl f.ı4 luıınLııyvn tetl'�.11 ..-S.C.)dlt. 
kôr.ıl ryonfann u,�lckOlll 41 hlc- tkl . 
iÜll ::urfındıı tur .. •nılan.rra9 b\ı:ıınaeak l 
., .. lıı:m.,n çıai•t-"ııa farl!rt. b!l.tl :�ktır. 

tıu.n •ktmn .Bl:l"'11yf"de Valı n � 
ı...dlye R_...tt �.Q\tl K.ırd•r:n rlyllMrl.t . •_ '- l 

tmıta·· ... w. :�·- ........ , , �; h �tat�.� � 
1 t•lblbtı fuul.ııdtı �ttar. . r f&hlr 1ıftdı..ı � ıoplatd� 

varhlt wr:sW lııırıurıuna �kll!lll ı.,ıal 
ed.lle«>k komiııyvnlar lı:llı l'Mtll•tm •• 
lııtı.ba\Ma dair tHll1 nyawt dlvıınma 
wrllınltdr. Ş.IUr .Med�. bı.ııiin da M· 
at ıt d. top� rı:r-zt cllftnıl\cl.11 
bu mUblın nıenu �indlı "r:ltcık 
t.ülJJl wllc.tlt ed�cek tir" 

Cumhuriyet. 13 Kasım 1 942. 
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Son Posta, 1 3  Ka�ım 1 942. 

Türk Sözü, 9 Aralık 1 942. 
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Türk Sözü, 1 6  Aralık 1 942. 
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}!�itli mııl!iır� · OVYf.Tl.ERiN :.ŞEBB iİSLfJU ... .... .... ;-..-·� ........... ....... ...... -... ' '"'•-. . • .  __ MMEL İ · . . . 

1ı ı roR i . ............ � . - . :��:. f "���··'.7'" 
·'·A,ııı:• 

iaı uo� iı4�1'E iSYAll Mt 

Türk Sö:ü, 17 Aralık 1 942. 

Adaoadaki V.lrbk ver�isi miikd\et\eri 
Ver:.ıi ··�·f \dlo: rini11 ><•>n kı:>ımın ".,,.. t.artı.nn1ını ru . ..:�rcc..liy(.n"uı. 

1 � .. . .. , ... 

..... � ·. �;-:�: . 
. .. . . .. . ;.., 
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Tiirk Yolu, 23 Aralık 1 942. 
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• 1ı 
-

�· !��iıl• •ıO.t(lr tts· / 
... :� ••. Otl4 <ı�Ul: tW• 
�-ifll :""''"'ıli;j ·� ae �•iA< ı�n · \'-"İ<-> t,:h.;iı,· :;t·'.f mJ1dı'ıtl•ı l:cıııuı. 

�' < 41.Ji!�'.•!l:J i�t:";:-.·fi rıi.frn • .;J birı•n�·,Jerioe 20. 
� ı S, ı;,ıl.ıri!lcrc Je 
t�"ı}r:J µJ�_ ıniJ�Ji�1rı, t.J. �lrıl•:faJ,;,, bırin, )J(•n 
'f!.1�.:ftr mı;v,1!;,,kiye .. 
fır� , ,,;fe ı>ia�•k biter 
f.,;,,,., foto�r•flm ar•• 
ı., �· �v• _il( foıogr.ıf 
bit<" iı.arırıı l�il e· 

;ıı.ı.:ıtı 
�00 151:\ır� T ug�_y 
:5t'O ı\ıbr.,·ıırıı) VltfMlel' 
5(1{) !" u.d Ç.kbı 
f>OC Mı:sıar. O� 
!ilJ(l Ali S..y•f•ıt 

3000 S ıdık l:!ie 500 ;-ı,,,.,n ô ..... r Öiın 
ıoua M,fım..t oaı k•va 

500 Muh.mo"' Urıı soo s ... ht!in f.ryılnıu 
!ICO 111; tö fe 500 Ş.•vh' Hoc� 500 ,,,; Ol!lP Emın .wo K na lmhi,;ı socı ı;«,r1 .. �. ı<..ı s�it 

500 İhr.•!ıim Aır.ıııo� 500 v. y,; ç�� ... 500 To;ıru ajlıi H•W 500 Peiılw•• oğlu M�hınet 
50(} lfo.-d A':mct !:100 i{;,,, b�y 
500 Natii Horoz 500 Ci.!J!·;;i ıı;}h• .�,h"Jtt 
500 Hıiiwyin Baş 500 N•fı� Kıdlıan 

&'9İlıı wı · fotoğrıf • SOP Nurettin Çefiıı 
l•Jhir �di� -. = =.:ı:e�, e�ı.r � �i"ıı . sqo · :  At• AWııiN·. K� 

: 1.ı..:,.:·:·-.-{!.� .. -;;:r. ;: �,�ti:., 
, , ��:ı· ' 

Türk Yolu. 23 Aralık 1 942. 

soo il.it>' oMıİ ' ' 
� LiW Mdll$Uil' � ·. 

' S(ill .. .. ,,1:1. Me!ım<!t ' ' ' 5 )1)'- ' h ffüPli o-.-. 
t 'IOO;:; _:· io<Alııııı Topıııt 

500 ' 1.1.rıın . ;'):J -.' . V:t?ai h.t4'>hltt 

Postada · 
g e c i' k e -n 

gazetefet · 
P. T. T. !J,n»•� ı•il-iii•l\l. 

S:1.nı!P:1 b�Ulrilrı;işfir ; 
(lJ ı�iıin 2 l 'lll/�2 '-• 

rihli n'.ı�"•vırub (ıı-.,..ı4(),., \Ilı.o , 
m3\0lfl �azef�w l b•,lıfıı ısı.. 
1ıırı1:ı ıııı;,ar � ,,�!• ıar. ,, 
şdıl<tl1' • ' ' ' ' 

�3/ lllJ�2 � ait pi "tuletiıt bit �.:.�-1 sebobiyııı_t. �:<1ı�# .,' · k�.ei alıfıt ..,� ' hııt.ıtari': ' .... _.,' "'  ' ' ,, ' 

&_�- �>.- -:.· .. ,�AT. 

rem ıii 
.·� a-t•. 
.• .. �: 

' 6f:ıj '  
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Türk Yolu, 24 Aralık 1 942. 

Tan, 3 Ocak 1 943. 

276 



., . .,,. ... lfw.t.I 
,..·�·· .... , .... 
..,..,,.,, I 

• r "' � H, _,.,.,. 

.., t'U411 WlillHOtl �tı• l t l Wl MM;AılllM ltllllll f A  fUIUllMI 
' .  -· · · ·' 
i ; .. .... - �· · • ,_ .:::::··.:41 .... : !. · . . .  ' 

.: , . 
Tan, S Ocak 1943. 

r. .... ... " ( � '"' "···'"· ' ,.. . .... 
" •"•r·fl f ı•·.-� .l... • , . . . ,,,, .......... '- ........ ,,. . .. 
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l r-sutU.NJ1llUTA 
·or1 Düne Kadar Y atırllan 
' i Yarlık Vergisi Miktarı 
.. .. , 108.800.000 Liradır 
,,. 

Tan. 6 Ocak 1943. 
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' :Varlık Vergisinderı 
· Borçlu Kalanlar 

.. ·- -- -- ·- ·--· -... 

Tahsili Emvel Kc.-:ınıur.:::ı Cu Gibiler 
Hakkmda Naset Tatbik Edileceğini ve 

Hxm Ne Suretle Yapdaecıjmı Yazıyoruz ; 
• .  , '. " ' " vı.:ı.ı,, r : •  1 unılr 'ti:!' btuıl0• • •  , , ı  : · ·  . w �J. 

• •  :.. � r- ·: .,-. ,  .. � .&..,, ,.r-,,F 1 , \· ··� J �.an ı.}�-6D,ı? ,.. . • . • • : . • r .... �· , .. 
· �; , t. .. �. 7- � ' �.m:adt �·.\oi".!JP � t'°l '\"f� ti n:ıkı�.n rl. ',. ·r�:f,·-� �rn-,1 

•• ,,. ı.. · '''"''� mı).W � �ı ; !-: Uıı ��1a l'•)i ... . • G• r.nı 
·• · • \iı.-41 nrt-.�� · · . . · . · · �·� . ... _. .. ;,.. 

' •. �� r-�··j ı � \� ��·!"'t:°b!""'J'l1. ��. � \"ta U.•.t:a.r; '•*�\. , ....... \,:,...� 
· · r �.l.ttl ;tı:AJ.ı��!'Jf .. O'il )\tıit�ı' 4!'r.ı.r· �;,ri l!Uti�J.fı 

: · · · : · · ";l.-tt V1' C'-l:-r'•ra \ �n!.ı;e'lltbr. 
• , : •• ·.� • ·�� •J;,, �.!'.Jc: •ı.':tııııml,, ; l;,'.J'.'1° Dır�•l•ıt �. ı·, � .. İ 

-------... ··-·-... -- .... _ ...... ... ... � 
,� "t'J"!·� 

fi ·���J�<.\ Vergisinden Brırçfo j·İ< ·danlar 
· ' �·.$,....,; ,._ ,.,.,,, r•·•• c iı•ı:.:ti,ıiı 1 "'!.��IJIJI 

.. ....... . ....... ":� � . 

Tıın, 7 Ocak 1 943. 

•• • ı  

.. · ;
· ;
-
�>; ?ı  

· . ..  _ .. ., .. ' 
. .. . 

• ..... 1,-1' a.�- •l ·•,:..•H 

. .  :: ,; · , � 

. . 
' .  

?79 



Tan, 10 Ocak 1 943. 

Tan, 1 1  Ocak 1943. 
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Tan, 1 2  Ocak 1 943. 

Tan, 13 Ocak 1 943. 
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-���1. · : Tj'lf#N: . ' !,_,! '  l -. .  ;,.· . .:.:.;;J UU!llı 4'/�ı.,,: "4"�'1;'.;�..,..!!�\;.;. - 1 
\ 'er,ı;isi · r  

· A�@� ·- ·� 
nkar�.J� ·Huciz Yo!u'Hitler Anteu• 

· B to·ar Kralı 1e 7 ahsllô.tı:ı Başland·-' .. . �--�..;;.. ... " . i," 
�t'-"J � ..... 1.t , ....... , • .,,,, ... ,.�. U' .,. . ....... T!'f'.A'< .... , .. l J�.J . �Cl'k\ ��� � 

• "  '"" 1 k,ı',, ı,. .. .,._,_,_, ""· �./ .... A. *'·' :L· . <l: ' f" �A';w,0 1 �� 
: "f ···� • .., · .. """"4 "' 

. .  �-.: .:;:. .. _ ,; ' .,/;:.��;: -�·:: . 
ı, ,..,. ı.. , .  ıct ... ... - : 

- . .. ' · - - •• j •. ' , . . . ., .... , � 
.� ::� :'" -

. .  • Ml !.r.. I a; : iN Ö?i•J ' i�UN . TE�EKUr: u 

: .; . - ... , . .... 
i(4i\c 

' ::�. :::�: Şt>V'.i' 

Tan. 1 4  Ocak 1 943. 

Tan, 15 Ocak 1 943. 

282 



; !ı VARll� • Y,ERGlSI 1 

. ! Yurtta Ödenen . 1 Miktar 170 
.'. Milyonu Geçti 
� ....... , ... , Jf'. , 1' :\ X  \'.t :•l-, 
1 ""''ı..I •' m.; ı .  ı�· ı ,  .. r � ı , . , \  '"' '\''• 
) l'\'V ,'lllf.-'1'.H'.\ '" ' 't" h •\ � •.,t .. ! 1., W 1 
1 1-'. �dP ıour-A .. rt :' İ \  ı .u.·':., t ı .hr 1 M•'cı • ••J n.,., · · � ,  ı'""�iıh•tM . 
1 t�\tr "1111:'.Jı\', .. ı� r.11:�M• il 11rtlJ·•·w.- •.tt.ır'•ı. •

. 
! t·iM\'8at.�tr lHp! n· ..... l11tı,., :..,, llWlf ... o! •••""'' .,,,,. ıı.oıw. � ; 1tı'4tır ..ı•1'tllllt.ı. -� 1 ..... "� .. ı.1r b.ıt.�"'.' · . 

·. tdl�lllet• � . ; . . 

ifl'IN\ilı,ıl:t .bıi •>- ' . . - . '· ' 

.. 

'

·

: 

. 

.:. 
. 

Tan. 1 6  Ocak 1 943. 

Ycirlık Y•glsl 
;o •orçlarını · 
,r Ödemeyenler 
- ı  --�-

! Tahsil Şubeleri Yann � lcrai Tazyik 
1 Ve Takibata s�ılıyor ı Hacm v• �;�, tıl•rl l�ln • 
, Hazırlıklar !'omamla&dı ' 
1, li..k on in>� ;,ı:nlul< !?::!ıddet r.·�· , tikten sonra \."11,.J.;k v"'l'f',in:ıı.i ö- ' l dıımıyl'ıı<Pr l'ın!ı.ktl'dr. t .• ıh•ili ttt.· i 

•-;ı; k :ınıınu· rrıı,r.•bUll"c :jl.lbtı w ·i 
1 ırı.;hııUı•let;" ı;'e:nl ihı.t' uneıerı 
I ;ıs .. nı.�tı. "i l:.ı.- bı: Klll'U"IJll tayla", 
�ykcti;li ihtıııı ırıi.iddet! illan flfl 
ıwıi4k · m.lhleı dl:in bi�·ı 
B .

. 
IJJlUtı uı.er.ıne. d\ln 

.

b· ut. ıı.n. �.

. 

. . • • . .

.

. 
�qbe�erbde '-••ır;iı;yonlıı.r �-• .a.ı�. Bu tto��r � ·  !en wrsl)ll dııne tAlda; O:::Ji ı · - ��-�·. � .- �. 

Tan, 17  Ocak l 943_ 
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. •  -w ---ı :�-:: Varlık Vergisi için i� ·�i: Hacizr��--�aşhyor ·ır� 
tıı ���·,� : 8orcu,,u Ödomemiı Olan Müke11eAerden . Y' 

l�;;! Bir Kısmının Listeleri Derhal Zabıtaya : f..�' ! V oriler�k _S�� -�-:;;rlı�:,:.,,!.e":::ıa:�!� ; 1 /"' ' 1  nrırmal moddetı lçlıwf•, (i(1':fı,ıyıır.-\· .r A k d kJ ı l•:n:. llııt.elerl asılmak 111� ya y 
! . . . .  n ara a pılan 1 0  ıtlnlilk !bt:.mıme ı.bll· � f; ' . 

; fi miı�tl ruma ırWıu aena eı-- t. ' Son Maç ı 1111,ıır. uu nıııddr.t ıutuı4e boı-ç- � ı. 
ık ıarırıı y:nıo • od• ·rnemı� olan ın'4· ı 
, , ,  d k S b Ok I 

i :ı,.,ı ... ııcrı• :ut lı..tı•lerin ddler;lar 
f ye n u ay u u 'ı lılt lnr�fııvtıııı haz.ırlanro.ı�mı l t 
1 :. . G ! t cuınuN'ı J(111Hı b.qloı\h'lt�tır. liıı � 

l d "' �saray i �a� ... n "Uıwı�·re bıtcilrilttl"k oıaıı \1 
.'. ' Takımını 2 .  1 Yendi -1· b u  i ı.-t.cknı g;;re:, tıoq

.
lu\:ı1' lıak· ı 

J / 1 lı. ırıd�. tAkıbuta br ·ıl.ıncııktıı·. Bu ı 
"'· I Ank.u,., 17 tT:\N ı - Dlın ıllc / aı .ıJ.a hacz.cdilı· .. ılc matı bulun· \' 
1 •  ; maçını A11k11r:ııı ı .�tl ile yuı•·•rı ,  t'1•yaa.ların vey .. hut bottunu (ide. :ı GAlal.Marny t:ıkıll'lt, 1-:ıtıun 19 i tnPJ'C kMl gebıııyeolerın islır�erl r ! . Mıtyu ıt.Jında Yootk!'•ıbay oku. · ı her.ıl.'ı:t ıabltııya boi.Jdlt.tk:etktir. 1 t· 1ı Ju ı:o kaf'fll•ftı· litı\'•"'" mııhaı· Bı ·  1 ftan �ı. leVki 
. •  lcl�Lırır rığmrn �tnJ1omd111 tıu· 1 · .ua l"lh ya-
i. 1 yıık bir J:ııl:.bafrk ıophı ıımr,ıı. l pı.ırkfP. dıger taftftan hacJ«on .l 
� : Sı•ylrc:Jler aruında Bavvoktl Şılk. ıau�lııTI\ aa bu�lanteaktsr. .. 
,. ı n'.ı Sıttıcolıhı, Mili! MUd•tnı Vrı- Dığrr \ıırııttaıı. bl'**1 aı.Wcel-
· j '4:111 Rll Rıza Arlunkal. Mutii lenı-r bfınhlarda -� � ı•r 
: Vôfü Hwn Ali Yilcel de bulu· rin'.nkı.al ı�ldmt ltlıı.., .... 1 
1 nııyordu. kredi ıçurmııkt• elet . . . . · · • ı C<>k çf'tln ,.., oyou& blrtnef t>u rrınıtt.cM.rt,a· � .. ". ' 
, Jttvnı1l J 1 b«aberl�Je nUkt- �. urmdtr. ·�lİt,i 
! leadi. tkirıcı dnl1lde 1'�� ..,.,rıerm ·�_taalllıl� 
Tan, 1 8  Ocak 1943. 
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Tan, 20 Ocak 1943. 

ing\'.lzler Tra1 Şehri��.':'�� 
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. �- -· .. )" � . ..._....... --·-----" . ·: Milyonluk BorÇiü.taT&n· ':. 
�· Sabah Toplatlırılıyor f< 

' Yorldı Vm-ı;lslı.,; Öd'emiye11 Mii�t"r<4.>YfordM tl\ '-afilııt �1"-..,.i 
5-iredil"nefJ � liı- llrt Gvrt >ı;kde Yo\ı:s Çı'lıı��- -

, .. •''• '' 

- <" -•• < •• � 
,,�· \ � ı ·,.,:, "jf fi- . .. ' • ..... . 

� .. .  .,, - . 

... 
•. 

!\.�ı-� }:.lJ·� ... 41;l ... �r1" . .l;» •ı\'>':":J ..-�-'ıttJ, - ....... 
ı"tr� .. ..--..-, �·ı.ı 

Romme\ R\ca\ 
' - . . -••--' 

Tan, 2 1  Ocak 1 943. 

PK;·· :·:;�� !Cunıhuriyet1�5f 1 ",.� ;ı..-.. -..��:...."'::'':,�; .. ·'" . ��-:··· ,:� -- . . -·" . - . . . . ....... "· --_,: . .... -' lıııı ... ,. "'·• : .:: ..... "·'::�-�. : 
:.; nrlık vergisini vermiyenler . .  . ' ' /',(#<.'·�' -"-:\ O.t .11edi kişitfe,�;-nıii.rekkeb ilk 

. 
,.; kafile dıin fjt'!t:ı• foıılumıı 

kamp ına s� v k t•ıliltli 
, . ·· ·.:-\�i·· ;�uıJ\rn,·l""k�r;;;f� .. Uı";' -,..�Ll.a�iı 
.. · � ,� � .. 

t s.7""°'� Milli Sef İnöni.\ .,, '�� Din H u -� aırL .. lılr .. •'-• tıa&ır tııılıı .. ılır 
·�� �� • �� -�· 1 � .  

Cumhuriyet, 22 Ocak 1 943. 
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- - '" . . ,.. �- � ..,... 

8 itıci ordu dün Homs t•t" 
Tarlı unagı zapt etti 

._, ...._�-.......... ....,. <UJJl;>ot ·� ,.._ ...._ • 
• 7' .. ';i; �·'ım· )'e1'l .. ııc:wca .....,,., 

ıtl 11 • ı ;  . . -

,.....,.. 
... ,_., 

• . . 
' .l'.·::- .. 

._.n,.,, ,. , , .,.. " .. '"""" •"-ft " 
� ' - . - ' , ,. � 



• 
1 1.Z 
' . l ;• ., -

1 ,  .
.. .' 

-

t .  .• ,:, .
. 

Tan, 22 Ocak 1943. 

Ulııs, 23 Ocak 1 943. 

.. ' .t.· . ..., 
�·· r , l •  

T• . .. 

l' ;,.- ;. •jı&'I M.ılı.. ')l. ı tl c .: d ıt� 
'' •; .,,.,1 � \ ,. \',.;. .. 4� H 11\,·•ı.c:tı!M 

· !ltt� ':l l! tlıı ;'I� -"�"' 
'l ·, ..., ' , . , ..,,._ 
. . . ' �  ' .  ... . . .  

'"· �-"' - ' .  . . . 

,. .. ... . ,.. . 

\ '' .ıtt··,o ..... 

' ' $ .•,. ·ıu; 

Yl , 
'r."�-� .. -,. 

. · . 

._.., .. 'fİI ,  •• 

'{ r· ; '. J'.t  
. •  w. ,-:.. �-·· r; \,' 

ol; ... � ....... ... . • ı. "  :- ..... ... . · -ı 
.... ·ı ı· 

'"'1 . ..... . tııt-Jılo..• 'İ&4< i.  • ·I 
·J 

,.. 

·· . . -·� ' "  
J 

·, tH 
..,,,,;,, ı,·. ı r-• w-.r,.-.,,.,, ..- . - � 

�ılntoı ·"1.ık.tl ıf1e.u:,., I ilto nlarıık 10.000 kit\oi" , 
çalııtıTı\abi\m,.•İ için • ' 

ha .•Arlak tıunam\,.0ch 
lllG.\!00 kl\111• \a\l\hı.lalıl\MSI 

l(\ı ile •Yflll lıtll�l'ııltı , .. �'1'1 
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« .. ı, . .... :.: • -:- � ............ .. - • 

ı J& .- N· 
T� 

T 
Se' 
Sa 

iLK KAFiLE HAZ\R · -; . .  
MU tf Ş•f : 

laöm..: Eıı Eırosa a.dufmıdrı. � i , :: ·, ·� 
v� Depolar ... i M.!;ıwda ".'.<;... '-'• ...... •--- • 

y f*'r Sofl "'tık Jınc 1-.hr · İ..r; ,._ , .:, A., .. ...,.. er 141 -,,_ •ı o - - '•"-- ,_, . ,  ;.....,. 
·-· ·

.. . ...... � .. : .... � .. • '·· '" lf  1. -.  • • • ı.,,. �.,,.. ...... . ::7;� .:.  �. ::. ..:::: 

· 

Ne 
7 •� • t'li.-. "' .... �� Jl.Yııı , \A.�_.. '°''# : ;.��7� _ iti 

\ -· ,._,.. ......,. :.::.·� :;: ..;.�.,: ; le 
' ..._ .... . " _ ....,.., . 

: :=:w�:=.:..-- .• "; '-ıl.!' 
' . . ,.., ..... .,. ........ 
ı .......... .. , .,.  .. _ --·-- --- ,.. ... - . 

_... ..., ... ...._ _ _  ... ..... .... _.......... . .  . - - - - - - -- - - ·- � �  ··-

Dtp dıla SGOOO :::! 
- . ..  , TOll ...-r ��� 

.. ı:;  ... �-;; .:•.::.. ·;..:;�;:;..:..:.:- Gclllforvı ::; 
•• :.:....::· .:.:-�':� ·� �- . �ı·� =:.��� �·'="��: . .:.:;=��'�..:.: -- • • :·�:.:� +-'� .;: ;,,,.:. .• .:,�·;..� : .. �;:_�'! ."!;,r.':"..i:: �=-'::.::...-::..� 
ş·" .� . .... , ,  .. .  � ·; .... ,... . .. .......... .. .. ..... ............. -� -.... ·" ·"""'' ,;. .uw ..... . _ ,,41111ı ,_ ....,. .f//lllll"-'. ..... 

, • • ' ·•' 4 v .  ··�. ��-::::.:_,_,.· -..:: ��::.:J... . .. =::·:. �-=�;::..c;:r:; 
. . . , . ..  � ........ ,._ ....,.,.,. ,.._,. ... ,... "� ... .........,. _ ....... ....... . ..... . � 

,. -· -� \. ,.,. .... ·� ..... "" ...... � ......... ........... ._,. 
, .,.V'. ,, ,,.  .. , _. "' �·--· ....._ ...... ...._., �.._. . .. ... .  t • 1\, ,... 

Tan.  23 Ocak 1 943 . 
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!�� Cumhuriyeti���\ 
-f•,;;;;i�s J�;:;;,;i�-;;�;· . . ·. -.:!�;��=7.::.�;.;�.--L-:-.:.�_'.:� , 
St•iııiari oİi• •tiiı ce•lrtrtlı � . . : . 
ıiltrtll "' ıttsl ıltıa• •l•ı 

1� f�-::-.;:;.H•f J•ıltlıı 
""' •A 

. .  JCi1'. 
· Başrekilii demeci ,. ... _,.;;,.,. "6h .. ,. .- . ,,,..,. ...... 
·�_.:;:::-�.:.: =·-=. =�::..: 

Cumhuriyet, 23 Ocak 1 943. 
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Son Posta . 24 Ocak 1943. 
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'l 1 



Tan. 24 Ocak 1943. 

Tan, 25 Ocak 1 943. 

29 1 



Tan. 26 Ocak 1943. 
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Tasviri Efkar, 26 Ocak 1 943. 

İkdam, 27 Ocak 1 943. 
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Ga�iantepde i7 �� 
Yahudi yakalandı \J 

--- - ·  · - - - - · " · · ··--- - - . 
Bunlar tarhedilen vergiyi ödtmt-mek 

için Suriyeye kaçmak istiyorlardı 

İlk kaffe bu�kşall\ �evkediliyor 

Demi-ryolıt Aşkale�·e gelınt'd••n 1 . . .. .. ..... .............. . ...... . . . . . . .. . .  

in.pat t'IUlıısında ıılınm4' bir re· B� ıhndir. Varlık vrrgisi ııııikrllel· ; � &\!! leri bu hat iheriodt• kar � -. temizliyKt klcrdir. 1 ııiiiiiiiiiiiııııiiiiı-ııilll•• 
l\ı,ny�. U / 1}11';).ı t< �.U.''I<�•: lııılıJJ . i 1 m p a r  at or 

, · r:ı·1>r} --- Yc•rind<·n ıı!ıi.ıfnr.;:,: hıı,u•I 
' '  hl;· h .. tıı •r,• ıı:«iu V•l'lılc \"' !'l.olnl l\.k 1. ; ıtıPmuk mal<""'1il<· Bıııu. l,L,,, :,,.,, ı · lon ır "" .\ıı/,,.r.ul�n n:ııı.:..-lı! t.> dh · � ; -,,.,.,,,. .<i<.r1,.,,,., L-:-ın'llı: l�ın t•�•:•'" / ı· uıtı.. ı:ıılı•r. 1 � m., .... , .  ;;r.-r lı!r,-ı ;· ı 

; ı.alıannı;)bniır. _Bıı .. !dt ı:--!Jtı..: •. ,, : 
' :Jf>T1t>rt: ,.,..,ınJ .. rıl•·<">llndir. 1 t l &rçl11r:ıı ı iııl•"'''' :ılı:l••tı i�lıı Var. İ 
: ı ljt. vurcı.•ı lloıı.mu ıolılclı<11ınA !t•ll· ı 
/ I <O•'°"'' ,.,.,, ,,, .r. ıııt•• ' •>_ j 
Tası•iri Efkaı; 27 Ocak 1 943. 

294 

E l:EK harp ıı.lumı içi 
imparıııorluklıırın, ı 

\Uındid,•n kt>5lirilrmi3rc<1 
lan parfalaaltlarıaa •la�ı 
dt•mtk tai�, l\incl ıliiny• 
bi içilıde bin,.ç İtupatııtl 
tu• 1115fiyniM ..Wı o 
Başta floluıluıa lııtm 11 

• • •• L� .. .... Pı 



Tan, 27 Ocak 1 943. 

Cumhuriyet. 28 Ocak 1 943. 

295 



���·�; ·:-/•l'!_n/.ulfian wl�ttlt 
11 ..... -.ı.ı ı-..,u ........ ..,. .. 

mükellefler için 
Asko1c 'rfe: yatacak 
yerler hazırlandı 

_ ....... _ (,.,.,.,,, 
- - ... .. ._. .. 11-.ı, 

ödemiyenlertı 
ilk kafilesi dün 

Ankara'daa ged\ 
'1•1t-l · : ,..ı, : ·  ... .i ·�ı3dıt .,.,,.. 

,n• , . , ı ,  • t: � • · :"l'Wl\ıri� .. ' • 1, •' :('•: 1r,� �11'f· • ı· p � . tıl 1 .hı .... � 
..... l' .'!"J � ' : " ıtn  .,� ı · r ··''"'" '"'�\u .,ııt C ...... fk 

.,:,� ın:.••� rtıı�t·· 1ı1aı...nw1ı .. 
'•r f ,,, .. "'...-rt\ •'nMIA .. • ;� .. nat.Uı ııtna. F.lf&UlUhı tHtlf: 
w-!u:.,'tt.trdc \ı\a tıU.t � Nl'lt& u.t .. · .Jc lttrodl� 
roorn�e ,,,h.ı:......Sm lfl?�\•� 
, .... dt lhı tn. .o\tt .... � Sft{ .ı 1i;nıı Alı\ak'fl" oe-t· • 
tt"Jır � ortv4 ,....*'_. .. ..,., 
,..., ,,. \!Otla.-.... · ·�· · ......_""" - �"- ��c �;;t,� 

Ulus, 28 Ocak 1 943. 
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- • .- -�- ..... , -.. ..... ,�, - . 1(1\" 
.AŞKALE YOLUNDA '1ASV\R., A 

32 kişilik ilk kafile dün '' 
akşam yola çıka rıldı 

1 .... ,. •• •. ,,,,...,., .. .. ... .... . ..... ..... .. ........ ..,,. ..... .... ,. • • • , ... .. ı.;, 
.... İJıV 41111 ·• ·-t'M ..e,• &. 1 •'""'••4 jt.*'6wr'4t·•• .......... , . .,,,..1 ı. t I# -� ..... , .......... .... � ......... ·-· Yıq.ıı1n : 9' A N  O f.  MJ!! 

Tasviri Ejktir, 28 Ocak 1 943. 

----.. ..  · .. . ..... , .. 
.. - �-

.. .  wo ....,_- • •  u...- - ..... , . ... 
- .. ....;:.. ...  .:.. .. ...... - -· - -

Tan. 28 Ocak 1943. 

� .., �._ 

• .., � • • • 1 .. \,.. 

t 1 
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Cumhuriyet, 29 Ocak 1943. 
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. --· · . .  ·�. 

Tasviri Efkar. 29 Ocak 1 943. 
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""". :j 

r � ·- . -- - ., .��;� 
� ne.� ��a ""'*k�'�" •ıra.. 

' ' - �  ............ """'.. 1 
ın1 Şehr!_mizde p� 
� Ödenen Ver9i 

1 1 00  Milyon 
eli Lirayı Buldu 

·-

Tan, 30 Ocak 1 943. 
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. . ..  
- �  ... . 

, .. ( 
_ ,.  . 
....... 

_,4 . Şehrimi:.Jt•ki f#.ıdi!Jelcr .l(ttrrJf!n .ı:-ılııe 
<ırtıgr;r. ikinci sevk /is/esi bu h<if tcı çıkı,11or 

.... 
... 

-'• 
' ' .. . 

Tasviri Efkôı; 3 1  Ocak 1943. 

Tan, 2 Şubat 1943. 

-.... '" \l t .  \"4İ �� 1 ' .  '" ''  1 .... \ '• .. • ' • • " 
( fıa.'"ı 1.t ... "''-' t.ı: ' ' '' , .. , . ... :u .. .. ' � ,.,. \t,,'.:f"-t'\ ' '""''·· \ ı •.c r t \ \'11' · .. I !  f U.\t l J Ut \ > •  ,., ı , .., , ıı.J ·· f 

• •• il., "" ı1f•· ,., "' • ' . . .  .,. , . . .. � .. 
,,..,. ,_ .... . .. , • ' • f . � .' ,. 

, .;, 

, 

. . . .... .. . . .  :�: :ı.,;t�;. ... :: · . .-.• .: .. : :,·� ,,. _  • • '- � ...... , � ...... ! • .. ... . .. ... � ··� t-.. '• • it ,• \ •• • • •  ,, .. . ........ _- ttv .. \.lo.N\: . • .  • 

. ... 

. ..  � '  ... t� t ....... . .  ·•'tf i \ � ..! ,,..., " . ',_· ''il l'I • (F'• O ' <·� jof, t •ı � ' , 

, •• , . :�.:::�1 1 f�·:·:;�.:..���v;_:,;�·ı:�,. ... ' 
l, ı ı v � ı  �· ı. ;, 1 "'-:.ıtı -,.,..o.. ı , '" •• ·•  · 

•. , , ,.  -1"�· , 
, , , ' l, fı'"' .U4!'• ,,._ ,.. ........ ?..J"'· ·•ı· .. ··" • 

..... , '  �· l" .• .,.,,,. ,!� tt,,,.. ....., � •�+ tM l·"'� 
....... . ....,: • ..... �..,ı•ı..ı· hlw.Wrı9-"\ �·-:·· *" ·''- • ••!.a ; .,,,o.ı'ıı A""4'1.A'1ıef � 

� - Ot .,.,.., "•"' ltı,\ow'lflA. na:� At. � ... ._ ,.. _ __ . .... tto .... ıı ı.,..,. ... � ı  .. • ::'�� M �-.... .,.,� 
· .� ...... � 
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Tan, 3 Şubat 1943. 
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1 1 Arkadaşımız K A N  DEM 1 � bildir yor \ 
K ampfa ıece havalı 

10 miikellef muayene olunmak üzere Erzurum heyeti 11h hlyuine ıönde rildi-Tipi korkuıu- lkinci 
kafilenin yann tehrimiıden luıreke\i m.ıhtemel 

Tasviri Efkar, 4 Şubat 1943. 

, !Arkadaşımız K A N  D E M  l R bildir yor\ 
İşi şaka zannedenler 

i Kör olaaı �-David Hannıuıel'io Mıtc•i-Nc"m Kaau ne le"k\tl 
�iyor? - Koyun ajtıllan r&i:bcttc - Daha uıa"k\ara a\diyonıı. 

1 -·-

; .. lı.rSalHu Udac:l llllll• Pasuteat .... "-aMJ• tw'JW 1 A,aıc;AIJC.. Pv- ıill .... ıK.1111•• ·-.. .... . .... ,-. :• :: �· • . •" I....,."'--"
. 

\ıll'w ,._. • ...,.., 
t fH....,.. ..,. .. c...,...ılııtt••r '• _ ,. . " "' 'ı..<ı.. 11 •"• .......... ....,,. ........,.....,,_ ....... • "  .. ,.� ... KA>il.Ut\lla ı..w. ' · � ,.. • ._ ı ı• .......... ... : ...... ,,......., ;"., .. , . , � -'I .  ı ... .... ......... ' ,, . ........... .. ,....:. ..... -...., 1, . . • •  j ..... .. ... ........ "' ..,.,.,, :� .... t. ... � ............ \""·� � � r-:..:,".• .. ; .. , ... .c..r. .... ..... ...... 1 lıt .... ,._..... .... .. .. w ......... _.-;_;;ı;;;..;;:_.:..;_.:;_=ı.:.::ı. •• 

Tasviri Efkar, 6 Şubat 1 943. 
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i-I I A k � � . .•. ::i r adaşımız K AN O EM ; R bildir:;>; �::�; 
!'Ya bu devevi gütmeli ;,;�; 
:ira bu diyardan gitmeli :: � � 'Doktor muaymcsinin verditi netice - Geriye d*ııler-Kampı.\',, 
'• ist i k bal - Davi t Hannanel'in anladıtı halı.ik &t :�; 
ı . .  - -
., ıar11e11 gitmek lltlfealerdea s mtlkellel kaat• atmt•ılldl ' 
f A�AI.� .,........._ ıu.,..·., .. -.;,,.,,. a.,.u-. ft':-ı - \aıa�·t::. f t t••� h'"_. :a . �.J . '. '41f .. .,.; Wf'Jlt. .......... lftla •'14t• � .11 � lı,a'..,.:'ıl' � ... �.Mlı. l, .. Aıd1a bu.fla "' ' t .• ,:· 4.t • ._ :..n..4&..-. K.ı\SD&.1111l .... "'' " ı .a\lı..M• 1•,. "'",,.l 'fl"•\'a l4.(fl\• �.:t·.ı f':-'f• r• W t .  jC"•D• ........ ,...) - �n ,..,.:..- Wıı u...._ _.,_ f"'k.U• V.ı.ıMIJ•&.cU. Juı.:.,_ �wt1..ır.it � beY•,, .� .,. ....... l(oıp!t. .. aıu�a ...,eJı.�4� wl'dlıa. .k,I.. ,,....., ...... ,. ' ...... ' -..; - -- - -
Tasviri Ef/.:fir. 7 Şubat 1943. 

- . 

Tan, 7 Şubat 1943. 
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'
. 

•. • .. ,.,,, : ::! , ., k ·ı. ı J znıı·rıll•l:i taksilıit 1 
, • • . '. · ��ıt"•' · ;' �ır.,.."·�: ·· · ·�, 

·�·

. ;  l ·-,ı�r. 8 : TAN) - ftmtrdt' vnh'C 
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• 10 Şubat 1 943. Tasviri Efkar. 
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·":f' ,e nci Kafile BU 
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Tan, 1 2  Şubat 1 943. 
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rVarlık. Vergisinde. n .  
Borçlu 30 Kişi 

Da h a  To p l a n d ı  -- ---
! 52 K".,;l;Jı: Oçüncü Kaf'ı1• Muhtemel ôtara\ı · !\ P•uırlesi Günü Aıfc.ale

.
ye Gönderilecek 

�; ===:::=::=;:·-===· ;;,::-··1 VM· & W'.ıl* t.utt.._ ..._.,. "' ·  .• --�r baJdı"'lda 4.:U. � -� fit •d ' ra  ""''· ·� ı:rı....._r.....,.. 511 lı.·,. 9 ere e , .... :w· ·. ı..ı.r ı.aıe �· ..... 
8 • ; ,...,.,, 30 u oiun ....... _..._ ' everıç ! ner.aıwct •·tına al2-.k Dınnu-

' ,.. • : �apuJMd toplama ,...- � aocw»· anı Meselesı ; rııa."tt.lr. s .. ıo borçlu .-,ı....· 
ldll:'; · -- t - ACCP P� lelcumetin T e:zi J 2 - oımı.tn ıııta, ..... ı.u. 

iv • • .ı - y _, hıaJı:idJa, f'c'!tbul Edılclf " - 0av:.ı S&ycı.n. : J !I - l!:ttal ZıyCJGOtlıı, 
ra ,19 'Rady"> ııaz�tt.Cı - 8 _ Raflıel Asa ıde .S.V� planı mmıeW- 7 _ YaA:o Sage.z. ıış gfbfdir. Hü.kılm.,t. bul a - Onnfk Da& ıotla. 
.r kı•mmı bbuJ 4ttnllf. 9 - Yam Teodorıchıı, 
J ha.rpt.en sonraya bxra� 10 - Vas:l Teodoraclia. 
1kume·m bu ooJttaı ıır Ll  - NetJ!JJ) Adut, 
pwtiıı:ndea 119 ı:ı:ıuha . 12 - AVTam Ac.ııt,. 
ir,r 350 reyle Jc.abuJ e .  U - Ma.ııol Sagdis. 
�Hiıkf.ımet.e rey veren- H - AzrA7& Tura. 
.. .iK• part� metl· 15 - London» Altuıoğlu, 
• db nniar. Bu D&ZU"- 18 - H1j K.abu)', 

11 - Neslm Paralı. ı�n l:ır.di ne o.:a 
�i!dlr. 1.şçı partr..ı b� 
� .ısnır:ım Jen gn 
•· hu rıu:ırfaır par
• zotwuıa ta ıacak· 

1 fye tımn. hükü· 
p:i<"l•JJJ'!f 23 mad r.� kabul ett.ı.;.nı. 

18 - Sabı.mon Kazar. 
19 - Mi.fon Bar .mü. 
20 - s.:.mon Yagaz.lı:efe.. 
21 - MihaJ ltar.adelioğhı. 
22 - Vilı::or Paramaya. 
23 - Ne5im Tannano. 
24 - Yakop Tal:ıali,. 
2' - A bert TabaU,. 
28 - tw Göritaberk. 

\ 

�tk:k r.d�ı-g;n.i, 
Mldey; ,;5' t.t:'!Jrı.b 
� Sİ:l1ieaıir 

• - A. Lni G6rlınbl!lt. 
• - Aı• lpek• .  . 
n - 09anri. -.ı. h.;L : .  

.c;r, a. .  ' $. : . .-.·; �* 
Tan, 20 Şubat 1943 . 
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Tan. 2 1 Şubat 1943. 

3 1 3  



Tan. 2 1  Şubat 1 943. 
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Tasviri Ejkfir, 27 Şubat 1 943 . 
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.... .  _ _____ .... . .. � . .. ........ --- �� �-�----- - -· 
1 ��l AşkaJenin yeni yolcuları ,l. · 

1 Borcunu OOt" miyen 70 kötü niyetli daha ' f çalışma bölgesine sevkcdildi i 
i iller ve iitate �eier tir liste ıqıeiYIRl �· 1 f i ."""""""" 
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Tasviri Efkar, 1 4  Mart 1 943. 

Tan. 1 7  Mart 1943. 
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Tan, 1 9  Mart 1 943. 
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Tasl'iri Efkar. 23 Mart 1 943. 
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• [Dün de 21 Borçlu 
b iKampa Gönderildi' , - --· - - --�-----

:i Şaltrlmlzdeld Ycrflk Vercıisi 
c1 Tohsifdh 15J MJlyOH YaJclcth "[ , .. ,� •·· . .., · , ,.. ; •. -..�-• •··r:,-� !.< · /. _. ı.: ..... -..-: ı, <•' ır-
t. ' " -� ""'''' " . .�., '" • • .  ,. .. ··k� "/ trf,t ... 1(0' , 1 "' ,' :r : " ol' 1 : Yr-.•· -.,•;. 'f't. · ·1 ;." �I ·_a· ... :.ıı-:".& 1: ;•::ktf' ! 
1: t�, "t'ı.h-,ı wı:• lr)''• ,'�:. �.._�r bf�:ı· "°·1.,.. .... .... j 
-: �nl1"&'1 ıı- · .ı,ı •· . ı .. • · . ·  . · :. ···. Jr:'l-t,l!"'ll .:.111'�\ l�i:ı ı.. '"<#e .ın-./ ıı �!ı..\"U � .ıı.ı. :·rr .,. '" ' ""·"·( •�<-u. . . . . .  · .,,. · 

{ P'�..ıd .)•lllS"' •••ı;:r""1>'1t-', )l · u n ·ı-.1 �d p., ,,,.�.,... �!;OJhı• , .... 0 
'; -�rı<lf ....... .... "' ,.»: ll.,"!'r.1'1'9 ;;,.. � ... ,:�. D-�- i 'I 'k-t .. ..,.., 39 l : . �'.' " >' )��-.,._,.. �- . .ı.�1::ı: wmııll!f '""'· ·-·· � <..�' ,!-�t.,�L!� �1':"1· � 
' J"1'.r'. :\-ı �.:ı� �· . .. ...... : , ' �. "ıl'C'•! .. -ı·.� ):'& ; .Jc:ı:rtıı.az:. ' .ır ı "· Jt• : • ' n. tm. : 1t. • .,. r· · Gdihol.ııda talun1iit 11üıdr ' 

y •• mr Cn. . .> ·'· , ,,.,•tıııf, (.>::' ..... ,. L-..-1 6 IJ f ' "'-llı<ıl.ın,.tı•;�"lıeı ·.1'. V•ıt. �i!l.·ı·�-. N'- &lıaS l 1 4..,., AW�· CI· :1'ı•·· .ı·!� )>ı-ı;-:ı:t! JC. l""· GtN:ıı>lıı.ı. iTAN) - X•ıa�:ub. ta· j 
, A, ·��- <;ıi!/�. J'ıw: :ı Y-ıur,: ıı. � ... "-!Wıbı� ıa>ı:rıı,,.. (l .\Sıt "" J .. :.�•trı 
�111'ı · .  \!•'.t ':c..: � �� \� .. ,�.'ı�! ... .... �""� 'lt'. '"'�4 '!! =ı ":· ��, ;. ta:'l�i1 ..... ,. � 
61'\>. : � · � �� .• i. .. : ı  � . .  : . r: .'lf'.ıİ .. ıe" ;\··· · 11.'"".1 ·, . '.t \'11 .� � � · ı!'dir 

_ 1 
Tan, 9 Nisan 1 943. 
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�!Varid< vergiSirtden:- 
�;f Borçlu Olanlar 
� ı  ' . . . . . .  : �� 10  Bin Lirada" 500 Liraya K�dar Borcu ln ti Bulunan M�k�llefler _ Haktınd� T ah!i.il t . fanvcıi  
f'>.' ] Kanc.'"u Hu�umlerının T atbAınc:: Beır�n :  f"' 
� .. ; • . ' ' • ·• •,; A • ,, •• •"1' 1. • • . F. • ' ; � '. I· r- '"\ .,,. .,. '""' -� '"'- , : · r · ir  . •. • .. ' 
!·· · ENFLASYONU .. , . .  . , ."'"'" ' ' : ·r ·:.-.. · '. ::.-.�. 
! 1  ÖNLEMEK 
' MAKSADIYLE 

Tan, 10 Nisan 1943. 
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1 o:='- -.-�--- · . =c··•.·==--=�- ·-- ı .J  

Varlıl< vergisi \ �  
1 - i /Borcunu ödemi yen 56 mükellef' 
:d aha Aşka leye sevkolundu 1 Var�:k v": �i.•lni ödcımlyen· ·ı:.:kl.c·��--Bunlıı.rın i91.mlar.oi J• 
·.ü ıiy�tli 5C nıı.ikı !lef daha dün z.ıyoruı: t·ık.� uxı Aşkı.leye �l·vkolunmu. ş. Aleko Cıhanopulo, H.ejanı Kl • 

• � tır. Bu mu::ellt•fie, Er:ı:uruın. bar, Avram. Salina&, Yuef , �ıv•.ı . �<»<!iinde istihdam e<iıle. co.._ ... , aMll• 1. it'- •,� 
Tasviri Efkar, 1 7  Nisan 1 943. 

Yeni Asır, 24 Nisan 1 943. 
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31 
mükellefi 

Tasviri Efkar, 21 Nisan 1 943. 
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Tasviri Efkar. 1 Mayıs 1 943. 
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M 
D 
Bı 
E 

.ıı ıh� .... .  
� 

. ..  l tlı , Hl .- nün M't•kftiı'l�n mük�U�lkrdrn bir ku(& . ·� = 75 Yergi  ·Müke l lefi � 
;ı Daha Dün Gece , !# 

�j' Erzuruma Sevkedlldi \� 
! Şehrimizde -T ahsif&t 164.395.043 Lirayı Buldu l � 
f yar:ılı: .,.rı.ıl b�rcl•;ını 6demlnn ı dorl, V•he; Onnllr Ohanrı. k!'rl� Ab it l ltrdt'1 75 lı:itilılt bır kahil' Pha, dUıı nhırıı, Yırran; tlamufl. Kanıbet. lıl•· ft 
alwnılı.i trenle ınlı:e-:l;lınl1lH4lr. Bu nol, Vull; limon, Toclorl, Mlhal. lL 
'" s:v.u . Ernrum 70!1111!11 calııtırıla 71: A,.run. 'Mbna11, Aleıc .. ııar. Hir .. ı. 
cakhr.lır. Araltrınd.ı b.rkK da bdra Acop; A•rana. a.-.ı. tıınil. 1CNUID· mtlıl'llı!'f TOrdır Jri , banlar Jlındllllr ıhı, Vılılnı s .... ı .. Yına, Karlo . .... 
ılıJı:onainnı•lardır. Giclcn mllkclltllerln lıoı leba\aJ', Pavll. ltü. lsak. Mols; 1ı 
'11mlul ı�nludır. Onnlk. Dlıaltrl. Lcon, Acop. Dlktaıı; t 

Jü Zelrt. Sdaıııcıtı. hılı. S: : vutropı, ,Tiraylr ;  Ovılılını L6tlils. lı.lıkuııdr, 1 
An1Stu: Ko•llııtln: K.,<ın Men•hrm. An4er.,a. Koba. Haraı.nıbM. O..adia. , 
V!t&ll, Ya1tf, t .. k Ho.m. S.lamon, Stteil. OhaMllll, ftrM. RalU. ı 
Llnrr; Xo-stanl!ıı. Rafail, V .ali, Koıı· llftı.U.0.rtıı enıUd ıüa ödeıllkterı ) 
bın! n. Dntt: Vaıi!, Trolnfoı, Sal._ tMlHO llrı il hnıt O. -•1111 .W 1 
"*'- HıJ'\m: Tıııet. Pa\ff, Vıhın. llt yt\t• l64,St5,04S Mrı .. � ,._, .. ; A•"· Mlto• Moiı, Oteıp, To 'bu .... 

Tan, 1 Mayıs 1 943. 
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Tasviri Efklir, 13 Mayıs 1 943. 
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, ..... � .. �· - .· . . ... � - .":�· .. �;·:�:..:.. ...;�:::.:;:::,:. ;;:·. -

1/ arlı lf vergisl1;· 
Oıtn•r.<l :ı; ırr: <7." ıtıire v.ırllll '" r '  \"(.' ! fl. I  O<ıı euıııırı vuıde Vl!tmlf d ııısı l;ıluıl;Atı•ıııı muı!lku:ı oldu· he�•tıl ödemP.m·• 11lanlıırın cm. 

J!U kad�r �.ıbı.ı < yap1lnı ı�ı i�· ırı : lak v� 1'$.Yala:.ı dl'l'"•I .•.uılaealı 
;..l;ikııd;ırla :.,l. en: ·r w•rdmı:;!ır  'ı ·u: kendisi de b<>deni müluılle· 
Vt-rıtı bnrcuı.:ı i>demıv.,nlerder. Cıyete .'tlbi tutıılac.ktır. 
ekseriyeti krkil t'den mükellef. Vıorgl borc:-Jnl ıtırn �eo ba· Jor İslıınbuJ ıı11n.ı .. kasında oldu. r41 mükellencrın istidalarm4an llu için bur�da!(ı tahsilAtm u· bir kısmı deftecdarhk\a iyn1an mum yekün üzerine ola:ı teııhi bir komlsyonc:ı. tetkik otu.rırnakg�nti_nde _1-ı.ılı.ındurulararı. u.dır. Baza lslidatar da W\kl1ı. e. �u�kun . oldug� .lcadır t>tken dilmek üzere Vekilde «&!derli. bıtırılmesı ve n:hayct temmuz . . . 

nihayetine kadar bütün tahsi· ır.�t:r. Bunlaı·a ofbayeL �.a1l 
1'tın yapılm14 olmaa kap et- sonuna kadar cntııf" . / .':"ektedir. Tenımuz a Ula kadar ümit ediJmeldecUr. '.%·. � , 

Tasviri Efkaı; 15 Mayıs 1 943. 
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varlıl< 
-

Tasviri Efkar, 18 Mayıs 1943. 

327 



�-:�·f v&r.;k:-ver9isini"vermi:-:, 
·: ::1, yenler Aşkl!ley� gidiyor '.1 ::� 

-'•_ l.ımink- yirnıı 111; �lU<Cvİ toplanJı. lki,, hnrı,;· · ·  
• · ı ,. İ ---�r!�'._ ':�rJ!���ı. f�r�·k'�.'"'r . . .. .,.\-�: FUAR ... . . . ... . . .. . . . . . · . . :: . .  • .  

,·� j Çok C�� \'C c,-olc 
. . 

• 

. .. -
• :�:::·;·'.:°·: . .  • :_: ·: -��·�: ·\ \ 

:h:dr::·�:··:�7::;.�;: : ı.:.::.�\�::x: : .  · ·>.�·:·\: 
-. : .. •• .• .... •• ' "' '  • ·  Wllf' ı . ı• . ,.. .. \M,f ••4 � • ••· •..Sr• a � ·-.. · • ·  • ' '  � 1 

J ... .... �···· • ...•• • •. • � " · · ,, ... ... . . . . ,, ... _, ..... . .,... �·· · 
:-.a -. ........ !-. .. .... . 4 • •• , "···· .. - ..... . '"" .� " ,,... �,. '•""""' 

'111 11 ;..,?•' ,, • · " '' "  ·.,  • • ' r a. •  •· ., ı " '"'-• .. ... ., ... , w.\ıtt...-ı •· · �:·'""' r·' ...., , ..... , ..  , ,,. . .  it� ...,,. Aıı.. ı •:..C•·· ,,,,. 
•1 I•�� , .. '"'*· · ... � . t·• 11, .. � • ... �- �. 1:,  ; . . . .,;.; �.ı s..:ı,. '9A 9ırtst�·. tui '! • .  
, ,:1ıbıMlı"I- ,.. ... . , '"'" -:.A-. ••ı 'f'c• ,..._,,..._ •• ı.... W n  ..... lhJ'4'ı t6• · il ,  li•t'1f ,....... '" r ı  ,,fttlı •' ..-ı.:" h8"f' � N .  ,. f  ... ..... ........ S.� ..,, 

_ .... • ••· _,o.ı. - ı _ ._ a _.  .... , ... -

Anadolu. 24 Ağustos 1 943. 

Anadolu, 25 Ağustos 1 943. 
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Anadolu, 26 Ağustos 1943. 
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Yeni Asıı; 26 Ağustos 1 943. 

Varlık Vergiait· :  
·-·____.··---

Üçüncü liste de . 

I hazı�I� �ıyor .. 
-

..• : _ .  

I V.:ırl ık  vergıaırtı vermiv•ı.lt�· 
_ ikinci Jisrıedc

. 
iıimıcri yaıılımo •. · · " · 

I sevk dt fterlerf hazırlanmıJUt,: · · · 

ıı n, lııı�üıı is böJ�ele::-inc t · · • 
led mıı:Carrrrdir. . .

. 
\ · !' � 

Haher aldı�ımıq gl.Srt, - · · 
·,' 

-

W de hzıılanrnakı.da. -.- :� . .  �,. ;; ·' ._ , ' ... ,. ,_ . "" .r 
Anadolıı. 27 Ağustos 1 943. 
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;'.-'{ Varlık vergisi 
\·artık \·,·n.::-;.ini ·. , �ı:n: :.:n l r ı  lt\ 

�ncil lii!r<ı h.u ; ı  :.ıın; .. )<u.dır. 
• Toplam;; kampına sı:vlt-0lunanl:ırın ' mül'ıim hiı krıımı iş böl;,:elcrinı· ıı-öndc 
: rllmişıir. Bunlar iç '.n ayn lan Sc\·k '  

ıa.ıısra fların.ı illvtten yeni t:ı!�>İ�at b dı.  i ltnm.ektcdir. 
Uçlinciı liııttdt isimltri ya �ılı  hulu·. runluın 2S ki•idcn fazla ol.a.caııı tah·ı' aıiıı edili yor. 

Anadolu, 28 Ağustos 1 943 . 

. \'ARLIK V RGt 
çüncü listede yazıla 
· Cuma günü gidiy 

Anadolu, 2 Eylül 1943. 
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• '" 'Vorlılı v;;oısı borc- ı /:�·,; �'!ı".rı,to°..'"ın.•.'!J.o': ,,_;,. . 
tJA �t4"' . ı '  : · · ı '  '"''�·n ' , · r  ),a'k.k u"i..ı 
.. , t.•"'-·· . -'.' '  ; dl ,f.ı•d ,,, . . •  ; . _�,. ··�" faı n••f: : . � . . .. . \ -� ı • o r · , . , .. ! · 1 1 ! • \ ı � ıt 1 

.,. ,'-i ; � �  ' r · ; 1 '  ' \  f ; ;  
IC 7�·,,bı: .. / �'-1•",\' ı , . ; . " 11 inur '""": : •ı· 
.,_ O..·ı uıı•�ııı11\.lti:l' h:ı • ' , .rıı ı�ıT Bu.n�ar. 

_,.. tılr �ı.<.ıw ı . ı:ı nbuLı 1.."-'ı"�··ı·'. ·  
,� ı.İ.t i<""'P «'ıi<"u h01,ı:<'-- uıı...ı.�· ... ldn. 

llir �def- bo�-
----· • -..,u,. 

Yeni Arn; 7 Eylül 1 943. 

� lı.ır. 
it- var1ı1t verms• lularıİıdan 

dUl'lt'Ö parti 
11.stede .aıan m� 

Yeni Asır, 8 Eylül J 943. 

J� 

---- ·- --" · ---- ı;t;;bulda Varlıtr verj(isi-1 ;' ., .,., nl '_ı.; bor"'lan sı ıı1e er... -
1' A� -,. ' - . 

Yeni Asır. 23 Eylül 1943. 
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Yeni Asır, 24 Eylül 1943. 

Varlık vergisi 
:*« Yeni kafile gidiyor 
.... . ' 
tı- v.uııt �t•lti rrııJktllrnff<nden ı 
il- �· "4llof Utlcil CcİM d-ı>lrul 
h � 1\optt4Jııf- �ırıp.1 al>Mlltfrt 

. (>ıııtrııfı.ıtkoti ��ntı.ıı ıı:ıtnu S1\'rilıi· 

"· 

• .  1;111· ·,.W:.ıflılt<fkiu<f',f'. i • Bııal.ırtıı l>orcıı on bin fa�d.tn 1114 1 
Jİıhr rrf' f'kfıtotiıi /ııı:«;ıbud• f'I� Cf' .. j 

.clrllaıittlt. Ddecırcf.rhlc llf:ıMı b· 1! lilırsl:t .�llr�ınl t:uııiıne batlll'.111�· İ 

Anadolu, 28 Eylül 1943. 
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Tan, 25 Eylül 1 943. 
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ı ;:Varlı�'�;Jfl'gi;�· ·.\ ',f_ .-
-· -- .. ·•---..;;;; Be�ind knfilt- d\! 

·
. 1? 

1 sevkedilcli 1 
. . ll Vaı  hk ,,, . l� ıııı t t: • . 'YM\tırı d� ' v.ıı ı ı  .3)�r,m.rkt;; :lı t f)ı�tr titili • !,.•n n�:ıı tid•·!'lwm� ktc iıtar �!:l,.., · ıcr<l n 12 .;,, iiili� b;•�nc; ı..-�� '· ı l :· d u : ı  � .> ı ·.dı :sıvnhısııra ıe.v\ı,o. .'ı ! l ı.mm�ı!?I uı .., Bun lııt araıııtH\a \51:) · ..

. 
·
.
· bin ! ıra boı ��' �>lan �en �h\. . i Hay ım A: ilih mnc·lc:ehnd�n lıir , ; iki -ıııaı l'�:ı oorcun�ı t :ı:'OarT-�l\ -tediye t!ttı "ı ııdcm kafıkdı:ıı. "" nlıt1ı.�tır.  · • 

Scvkı:;h;•\jll\!attn i�im\�ı\  ıı -�n. . , lardı ı· - · .c· 
Kabriy(•l B�n�onyon , Ben.a .}.� mon Davidcs, İ$�\c:. Benkyat, ı:;e. /., Jebi Naşahon, Sanw Aba,·Qf �v� Mcncyim Peço, Avram Yafe, �:�':. Alb���'· .  Mişcl _Arditi, Ba�<.: Galıı:tıth, Şl'maıl Sar<las -�-i� Hullı. 

. 
-

• . . » ..  �1�.<t. Öğrendiğimi.t.e göre, dt!!ftt . ,H . hk,  altıncı bir kafileye ai� ·J:' " '-, nin tanzimine ba�larıı1Ştır,;: .· '' lar ha yramdan �onr.a st" · caklardır. 
Anadolıı , 30 Eylül 1 943. 
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, ·:11.,;1 \.. . ---:-r .,. i ıl t · a rl ı k  vcr� rsı ,·enı 1 1 - : ,  ��, .·ı �c�·�� :12?:.lr�1d��:�t'c� r , , ; \ . 
· · · , ver.:� i �: �r. Vt·z·mi�� . :· � �  �1�· 1 ' ' :'1 , .i� j 

j n:· ": . t : , .�.(;_. T l l':Cı. •,,. : '"� ı •:!. ' •,·:ı:: :ıt ' 
:. ı 1 fic •rı: :u :nu l;eEt·' '":'. «ien i:.C: ki.-:: i ı - 1 sı ::hi  du· tml!ı,; rr ı . ..  ifsait o' ıMrdı- \ 
a ı?,mdan "'n k  .. d i '. · mı.•mh, .. •i io:iıti l 

'ıl , dc' t.>lmüst L1 r. B i r  kisi de Jı;.1 aı1 buq 
r ı dı.'. (ıulun

.
dı.; ıi;u 

.. 
:vian. •'intak 1.'t� ıı;üıı ı 

ı '-'ak.1la:�rı- t· trr 
r Ahkerhk;ı;rini ,·, �·r.:.ncıkta olUp. j 

henüz verK�lerini vt·mıey1:n 21 \ 
l<i�i dt: tf"'.'.his :·dülnce borçlcır mı ı 
ve.;-meğe davet cdHeeckfrr. 'ı 

Müstahdem ve se'f"·ar1ardan 
1 kend ile rin<. tarh diıınan vergiyi : 
1 · veremiycn 345 mükelle fin 'ıorçlai  r 1 rr son kanuna �öre silinmişt\r. ; [I Bu gibi.iere tarh olunln -,r.ergi.nin j nı('(;muu 1 76 b in liradır .  

A!akah mırkamiardan vaptığı-
m ı ı:  tah'k.i kata göre. İ:r.mir  mer
kez :kazası müıkelldlerind;:n tah,. 
sil olunan vaıdı k  ver"gisinin ve-'k� 
nu 1 7  milyon 768294 lirad\1"� ,,kj 

Anadolu. 1 6  Ekim 1 943. 
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3. Bölüm 3. Ek: Haciz ilanlarmdan örnekler 

a) İstanbul 

Tan. 6 Şubat 1 943. 
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Gayri Menkul Satışı 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

'11 ;. • r  • f• 
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ı celı 
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çı ... 

le;ıo 

""" 12.lt..ıll tr ... ·" 
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" 
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Tan. 1 0  Şubat 1 943. 
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Tan, 13 Şubat 1 943. 



Tan, 14 Şubat 1 943. 
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Tan, 1 5  Şubat 1 943. 

340 



Tasviri Efkar, 27 Şubat 1943. 
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• • .  1 • •  •• • , •• • • 1 , ı  "" ' ' ··+! •4r ) ı  .. _ .. � ..... . ıı-t"�· -.. .._-.t ··�· ı\ ,., .. , 
? .. •ı , . ,. :u• ..• , ,, .. · ı. ...... ş.. , "' o: ı.tn � ........., -..M .. ., .• � .. , .... it&-

, �·· . ... .. ltfJ tı 

t'vtah.r nkat ()fo;i 
:.,,.. .:. :, 
,.,, •.. -
... ? ..  ., .. 

� . . ı;l,,- ·, ::" ��� 

lstanbul 

ı � · ·.· ' i- t': 

,. · . . , �  �\ 

... . . !. ,)" 1 • • :��f i..,���,:�f/,,L ' - . . 
,,.:: · · ... �. 

Tasviri Efk.!ır. 1 1  Mart 1 943. 
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Tasviri Efkar, 1 1  Marı 1943. 
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Tan,  1 4  Mart 1 943. 

Tasviri Efkar, 24 Mart 1 943. 

Tasviri Efkar, 25 Mart 1 943. 
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•I 

Tan, 25 Mart 1 943. 
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Tan, 25 Mart 1 943. 
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Tan.  26 Mart 1 943. 
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Tan ,  4 Nisan 1 943. 
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Tan .  4 Nisan 1 943. 

lsı�.�ul _oe.f,t�.· �� �.�ı-�!��.�,'. • ._\ 
JUi'!. Sc . . .. . _ .  .�·• · . .ı.. .-. .. . lq ;; •• lele. ' "  30/3/11.14.:1 tarı- ! 
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;� �nı Jtı.i:ı'e* .JL��,a �ıunlıea�ı taliplerin ma'Clmu, � � ııa�1 ı� oiırıur. (3195) • ---·· ----- ·---· -- . - - - · � 1 

Tas\'iri Efkiiı; 7 Nisan 1 943. 
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Tasviri Efk!ir, 9 Nisan 1 943. 

Tan.  1 1  Nisan 1943. 
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Tan.  1 5  Nisan 1 943. 

Tan, 1 5  Nisan 1 943. 
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Tan, 1 7  Nisan 1 943. 
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Tarı, 1 7  Nisan 1 943. 
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Tan, 1 7  Nisan 1 943. 

Tan, 17 Nisan 1 943. 

357 



Tan. 1 8  Nisan 1 943. 
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Tasviri Efkar, 4 Mayıs 1943. 

lstanbuJ Defterdarhgından: 
lu al.' ' ""1 1�; .... a, J,. , !,·.ı.. h.•"..& l"v: _..� .S ! i  ı- P h 'm Df)� 
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s - <;,;. � " ' '')' ı�ıı.-. n� �;ı; '>f• t..-ı' Ynrırı '" b••htm llulllal• 
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3 - T• · :ıh.ttı · t•ll<'•ID� borcia lltlP.>m.ıa. 'nJa Hıı.e,t•at• -. 
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• - Tı•laııı,. ıul>tıl•c !Jo:çla lfı!ıran K•HY•Jlt� Pırı•altı,tıı IO 
Jla la lf••4"; aputı•aııııııD 4 lfo h do!r ... ır..�e ev •il uı; 
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Tası·iri Ejkôr, 6 Mayıs 1 943. 
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Tasriri Efkôr, 1 4  Mayıs 1 943. 
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Tan, lO Haziran 1 943. 
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Tan. 3 1  Aralık 1943. 
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Tan. 23 Şubat 1 944. 
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Tan .  24 Şubat 1 944. 
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Tarı, 27 Şubat 1 944. 
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Tan, 28 Şubat 1 944. 

;;..., Vtrfll lıoıcuııdıın dot•YJ ••hlık ınufrr-, analar 

Tan, 1 0  Mart 1944. 
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Tan, 1 5  Mart 1944. 
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b) İzmir, Adana ve diğer iller 

Yeni Asır. 12 Ocak 1943. 

Yeni Asır, 14 Ocak 1 943. 
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Yeni Asır, 1 5  Ocak 1943. 

Yeni Asır, 17 Ocak 1943. 
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Yeni Asır. 1 6  Ocak 1 943. 
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Yeni Asır, 19 Ocak 1943. 

Yeni Asır, 20 Ocak 1 943. 
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Yeni Asır. 26 Ocak 1 943. 
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Yeni Asır, 
27 Ocak 1 943. 
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Yeni Asır. 7 Şubat 1943. 
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Yeni Asıı: 9 Şubat 1 943. 
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Yeni Asır, 1 2  Şubat 1 943. 

Yeni Asır, 26 Şubat 1 943. 
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Yeni Asır. 1 6  Şubat l 94.l 

Yeni Asır, 1 4  Mart 1 943. 
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Yeni Asır. 14 Mayıs 1 943. 
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Yeni Asır, 30 Temmuz 1 943. 
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Yeni As11; 1 Eylül 1 943. 

�· �--.-�-. . - --- -- ----- ::. - . . . . 
-

---1 lzmir Defterdarll2'.1ndan: · 
· -

i - '.·.·:.h'.· J..,,. .'-r11.11ı Adral . . •· •, 
. 

Çr-!C"ôt T.ar.ar.,,, ,.,. ı, •. :. · ., Tticc•ı lndnb cıddttl 116. tıot.�:·· ı ·,·,.a.: .. rad .. ;,.im \(" .. drf'$.ı \'tı.u1ı rnıi ktll�fin varhlt Y'tlllM · ' '  
\ .  ,·:m m.ı!h-i' \.oıl c�oı1, iı4H,&: AlhıaJl ıhnmı1 obft k9hÜ 
Jı:up, ,. "'"-'' rv rttaları Uhıdı emval kUUnll ı.ııldııııılilitlli! 
,,. merkür Y.V "'"' biTIUI onUndr 4 9.40 illin• -· .... _ -

dl' ıtarrti il' · .. ı i1'n�����.: . -�---...._ ___ .-, ..... 

Anadolu. 4 Eylül 1 943. 
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Yeni Asıı� 4 Eylül 1 943. 
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Yeni Asır. 4 Eylül 1 943. 
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Anadolu, 1 3  Eylül 1943. 

Yeni Asıı: 29 Eylül 1943. 

3 8 1  



Yeni Asır, 2 1  Ekim 1 943. 

Yeııi Asır, 26 Ekim 1 943. 
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Yeni A.rn� 7 Aralık 1 943. 

Yeni Asır, 24 Aralık 1943. 
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Yeni Asır, 29 Aralık 1943. 
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3. Bölüm 4. Ek: Çahşma kamplarına gönderilenler 

1. İstanbul 'dan çalışma kamplarına gönderilen müketlefler 

l. Aşkale kafilesi' 
Adı: Vergi miktarı : 
1 .  Hamparsum Erkman 400.000 
2. Setrak Vartanyan 400.000 
3 .  Edvard Fındıkhyan 400.000 
4. Bohor Benbasat / 400.000 
5. Moiz Benbasat 
6. Yasef Bozanto / 
7. Arşak Çuhacı yan 400.000 
8. Nesim Saban / 300.000 
9. Leon Saban 
1 O. Samuel Varon / 280.000 
1 1 .  Yermiye Varon 
1 2. G. Gabriyeloğlu / 240.000 
1 3. A.  Gabriyeloğlu / 
1 4. Y. Gabriyeloğlu 
1 5. Yorgi Beyko 200.000 
1 6. Roben Alalof 200.000 
1 7. Mikael Çuhaciyan 200.000 
1 8. Viktor Benerdato 200.000 
1 9. Gad Franko 375 .000 
20. Mihal (M. Yarman) 200.000� 

2 1 .  Garbis Baykur 
22. A. Çerkezyan 240.000 
23. A. Kazbek Paskalidis 450.000 
24. Artin Topaloğlu 2 1 0.000 

1 Aşkale'ye 27 Ocak 1943 tarihinde sevkedilmişlerdir. Tasl'iri Efkiir, 28 
Ocak 1943. 
2 28 Ocak 1 943 günlü Tan gazetesinde Mihran Yarman 1 .  sıradadır. 
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25. Kosti Papazoğlu 225 .000 
26. Aleksi İstavridis 63.000 
27. Yorgaki Muradoğlu 600.000 
28. Y.M .  Canbazoğlu 300.000 
29. Mina Kesimidis 
30. Filip Levi 225 .000 
3 1 .  Mordehay Kastelyano 360.000 
32. İzaksiyan 500.000 
33. Nesim Kazez / 2 1 0.000 
34. Zümbül Kazez 
35. Canik Varter 300.000 
36. Leon Faraci 300.000 
37. Yak ova Papazoğlu 2 1 0.000 
38. K. Teberrükoğlu 200.000 
39. Moiz Taranto 320.000 
40. Alfred Taranto 320.000 
4 1 .  Leon Turaslan 1 60.000 
42. Nahme Pesah 200.000 
43. Şekip Adut 375 .000 
44. R. Karamanoğlu 400.000 
45. K. Kürkçüoğlu 200.000 

2. Aşkale kafilesi3 
1 .  Nahına Pesah 200.000 
2. Asador Güdükyan 400.000 
3. İlya Menda 350.000 
4. Yeşua Menda 350.000 

5 .  İlya Pesah / 
6. İzak Levi Coşkun 300.000 
7. Yuda Zavulun / 
8. İzak Niyago 600.000 
9. Mengi Sakar 360.000 
1 O. Salamon Çiprut 450.000 
1 1 . Yeşua Eskinazi 225 .000 
1 2. Yervant Kunter 255 .000 

3 Tan, 1 3  Şubat 1943; Tasviri Efkar. 1 3  Şubat 1 943. 
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1 3. Teodori Teopol itaki 
1 4. Murat Muratoğlu  
1 5 .  Yasef Bahar / 
1 6. Bohor Bahar 
17 .  Artin Dedeyan 
1 8. Vahran Yavruyan 
1 9. Agop Kazanciyan 
20. Berç Mardiros Erkuni 
2 1 .  Rafael Eli 
22. Yuda Leon Bahar 
23. David Motola 
24. Artin Ayvazoğlu  
25.  Andon Marinos 
26. Hayim Motola 
27. Yorgi Şişmanoğlu  / 
28. Hristo Moizyadis 
29. Agop Bahadır 
30. Leon Nurvan Sarivan 
3 1 .  Diınitri Sandalcıoğlu 
32. Elyazar Mende 
33. Moiz Peço 
34. İsrail Adata 
35. P. Karaeftimoğlu 
36. İzak Naoın 
37. Zarah Horasanciyan 
38. Moşe Aylana 

3. Aşkale kafilesi4 
1 .  Sanak Yaşar / 
2. Himayak Agopyan 
3. Yuda Leon Afumado 
4. Yani Vafapulos 

200.000 
800.000 

1 60.00Ô 

1 80.000 
200.000 
1 50.000 
5.000 
1 20.000 
1 20.000 
1 25 .000 
1 20.000 
1 20.000 
60.000 

1 20.000 
1 50.000 
1 80.000 
1 20.000 
30.000 
90.000. 
1 2.000 
I Ş0.000 
90.000 
1 50.000 
1 20.000 

145 .000 
100.500 
1 1 0.500 

4 Gazetelerde yer alan haberde 26 Şubat 1943 günü Aşkale 'ye 1 60 kişinin 
gönderi ldiği belirtilmesine karşın l iste 1 6 1  kişidir, ortaklıklarda ismi ge
çenlerden birinin gönderilememiş olduğu düşünülmektedir. 

Tan, 27 Şubat l 943; Tası·iri Efkar, 27 Şubat 1943. 
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5. Vasil Kal ipolidis / 
6. Leonida Kalipolidis 7 1 .800 
7. Limentof Alyanak 1 20.000 
8.  Samoel Zamana 4.000 
9. Perikli Hirisapulos 29.700 
1 0. Yorgi Papazoğlu 1 5 .000 
1 2. Menteş Mizrahi 1 0.000 
1 3 . Mihran Pilavyan 1 1 .800 
1 4. İstefani Yuvanidis 1 7.000 
15 .  Vasi l  Vasi l iyadis 1 8 .000 
1 6. Vognak S ipetyan 1 4.400 
1 7 . Vasi! Papazoğlu 89.250 
1 8 . Yakup Güle 27.550 
1 9. Kleovulos Canbolidis 1 1 .850 
20. İsak Ciprut / 
2 1 .  Dimitri Yul idis 29.550 
22. Vagarşak Zuduryan 39.400 
23. Bedros Bahadıryan 1 4.600 
24. Artin Haçik Haçeris 1 0.000 
25. Salamon Altoros 1 1 .800 
26. Avram Varan 23.500 
27. Menahem Samrano 9.800 
28. Agop Kürkçüyan 1 0.000 
29. Nesim Bahar / 
30. Yuda Bahar 29.300 
3 1 .  İzak Mannano 1 8 .000 
32. İspiro Seytanidis 1 8.000 
33. Davit Balli  / 
34. Menahenı Bal l i  / 
35. Vennay D. Ball i  76.500 
36. Orfos Saris / 
37. Dimitri Saris 1 1 .650 
38. Alber Kürkçübaşı / 
39. Ligor Ligeryadis 8 1 .700 
40. Evangelos Musi 1 2.000 
4 1 .  Salamon Saef 26.500 
42. Amont İzmoloviç Erdal 86.600 
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43. Yasef Gavriyeloğlu 1 7 .250 
44. Ogarş Agop Akşahin 87 .000 
45 . Hayim Vitali Elkabes 84. 1 50 
46. Mosko Dimitriyadis 1 7 .600 
47 . Yusufaki Topaloğlu 44.500 
48. Torna Musi 1 2.000 
49. Avram Adasoğlu 28.567 
50. İstepan Şahinyan 9.875 
5 1 .  Albert Karanya 22.500 
52. Vasi] Semerlioğlu 30.000 
53 .  Refail Pinto / 
54. Oriel Ganzo 42.742 
55. Agamemnon M igoloğlu 1 7.000 
56. Kımıs Cleman Cebe 45.000 
57.  Mığırdıç Şahnazar 1 5 .000 
58. Yorgi İskarlato 1 7 .880 
59. Haralmaz Yaldız 1 4.850 
60. Tanaş Küçükis 3 1 .600 
6 1 .  Nikola Yulidis 29.350 
62. Vahan Sığıryan 39.800 
63. Kostantin Dimokopulos 1 4.900 
64. İstavri Hayaloğlu 1 7.387 
65 . Kalya İstavridis 1 8 .895 
66. Yani Todori / 
67 . Vasi] Todori 1 34.400 
68. Manol Sıridis 99.000 
69. Ezra Benezra 1 05.000 
70. Mişon Moiz Hananel 1 49.500 
7 1 .  Leyondoras Altınoğlu 93.000 
72. Salamon Kazez 104.500 
73.  Mişon Barishak 1 1 4.560 
74. Mihal Karadel ioğlu 1 39.600 
75.  Eftad Zaboğlu  96.000 
76. Dikran Kazesyan 28.500 
77. Viktor Patriyas 1 49.000 
78. Albert Avram Tabah / 
79. Nesim Karmano / 
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80. Yakop Tabah 1 05 .000 
8 1 .  Petro Kşido / 
82. Pandeli Kşido 1 77.000 
83. Osep Dağlaroğlu  / 
84. Agop Dağlaroğlu / 
85 . Onnik Dağlaroğlu  1 47.000 
86. Kostantin Zoko / 
87. Hristo Angeliki 29.400 
88. Yako Franci / 
89. Simento Franci 2 1 .800 
90. Pol itarhas Bosimis 1 I . 800 
9 1 .  Anastas Adasoğlu 28.547 
92. Nobar Peşte Nalcıyan 1 4.250 
93. Keğam Markaryan 76.383 
94. Aram Ovakimyan 43 .968 
95. Nobar Demirdağ 1 3.050 
96. Kostant in Anastasyadis 85.000 
97. Hristo Leon Hacapulos 1 7. 800 
98. Panayot Madenci 39.970 
99. Osep Gözütok 1 7 .860 
1 00. Kevork Erişseven 1 0. 1 33 
1 O 1 .  Yasef Pardo 43.8 1 4  
1 02. Sava Samiboğlu 1 1 .424 
1 03. Hiristoforos B udris 23.750 
1 04. Bodos Mayoğlu 1 1 .096 
! 05 .  Niko Kostantin idis 2 1 .000 
106. Marko Budris 23.750 
1 07. Lazaros Lazaridis 1 4.450 
1 08. Hristo Teofolidis 1 3 . 1 50 
1 09. Yorgi Hacapulos 1 1 .950 
1 1  O. Manol Kazakof 1 2.000 
1 1 1 . Yanko Çimaro / 
1 1 2. Hraçya Mehteryan 44.850 
1 1 3 .  Kostantin Calos 98.400 
1 1 4. Avrarn Adut 1 80.000 
1 1 5 .  Jak Yako Habib 1 1 .650 
1 1 6. Yasef Lasan 1 7.550 
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1 1 7 .  Avram Albert 26.600 
1 1 8 .  İsak Yaeş 43.405 
1 1 9. Karabet Ohanyan / 
1 20. Margos Ohanyan 87 .000 
1 2 1 .  Nesim Yasef Bi l l urcu 1 1 . 1 20 
1 22. Dav it Zolman 22.300 
1 23. Tanaş Vasilyadis 89.700 
1 24. Haralambos Frekoğlu 1 5 .000 
1 25.  Oziyel Mizrahi 68.350 
1 26. Hırant Köseoğlu  1 4.350 
1 27. Leon Frat 1 5 .000 
1 28 .  Moşe Yaeş 43.405 
1 29. Eliya Yantof Mizrahi 1 1 .  1 20 
1 30. Tani Boyacıoğlu 1 3 .800 
1 3 1 .  Yani Vasilyadis 89.700 
1 32. Yasef Naum 1 3 .250 
1 33. Hirs Kassay 93 .000 
1 34. Nesim Aron Parak 1 49.000 
1 35 .  Salamon (Burgaz kafe) 99.700 
1 36. Agop Apikoğlu 1 79.700 
1 37. İsak Grunberg / 
1 38. Abraham Levi Grunberg 1 62.300 
1 39. Dav it Saydan 42.000 
1 40. Yako Sagis 1 04.500 
1 4 1 .  Dimitri Ayanoğlu  1 80.700 
1 42. Dimitri Metepolos 1 45 .300 
1 43 .  Vasi! Sakalakçıoğlu 29.925 
1 44. Yakop Larştayn 87.000 
1 45 .  Nesim Mişon Adut 1 55.000 
1 46. Sarafim Şeret Seferoğlu  96.000 
1 47 .  Yuvan İstavridis  22.500 
1 48 . Hrıstodoros Andriyadis 1 1 .800 
1 49. Niko Cahamis 1 8.000 
1 50. Maksut Civanyan 1 1 .605 
1 5 1 .  Apostol Nikolaidis 1 1 . 800 
1 52.  Nesif Abuaf 87.750 
1 53 .  Bünyamin Yerüşalmi 36.580 
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1 54. Salvato Levi 28.800 
1 55 .  Yako Berker 43.680 
1 56. Karabet Papazyan 1 4.800 
1 57.  Morfi Forfiyadis 1 5 .000 
1 58. Prodromoz Alıcı 1 64.700 
1 59. Serkis Salmaslıoğlu 20.900 
1 60. Nesim Finzi 29.300 
1 6 1 .  Diyonis Sakalakçı 29.925 

4. Aşkale kafilesi5 
1 .  Kostantin Yokomidis 59.500 
2. Nikola Nikolaidis 60.000 
3. Keğam Keçeci 1 4.950 
4. Avram Franko 20.800 
5. Kostantin Faltakoğlu 2 1 .900 
6. Elyazar Krepsi 1 2 .000 
7. Avram Yaf 1 4.940 
8. Berç Artinyan 1 5 .000 
9. Avadis Tahmazyanoğlu 1 5 .000 
1 O. Aristidi Apistol idis 23 .900 
1 1 . İsak Rividi 1 1 .700 
1 2. Manol Y gnetiati 1 4.500 
1 3 . Niko Dimo Triandifil 1 4.500 
1 4. Kiryako Misti loğlu 29.500 
1 5 .  Nobar Minas 1 4.800 
1 6. Kirkor Demireğe 1 4.950 
1 7. Manok Diran 1 4.850 
1 8 . Ohannes Bohçacıoğlu 1 1 .550 
1 9. Ohannes Keşişoğlu 1 5 .000 
20. Kostantin Ball i  1 2 .000 
2 1 .  Sava Taraçoğlu 39. 1 50 
22. Simyon Haralambidi 1 6 .448 
23. Nesim Taragano 1 5 .800 
24. Artin Saruhanyan 1 7 .505 

5 Tan, 1 3  Mart 1 943; Tası'İri Efkar, "Aşkalenin Yeni Yolcuları", 1 3  Mart 
1 943. 
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25 . Aşot Demirci 1 7 .725 
26. Ramona Manyan 22.900 
27. Ohannes Migogasyan 6.750 
28. İs ak Berç Genç 1 7 .456 
29 . Davit Abaruh 26.600 
30. Yako Jak Mitrani 26.600 
3 1 .  Mesrup Mancılık 1 4.800 
32. Karabet Sinekçi 1 4.450 
33. İstapan Arıser 1 3 . 1 00 
34. Lamha Kucavel l i  50.000 
35 . Avram Alber 69.386 
36. Yosef Hodora 74.900 
37. Menahem Ov ad ya 74.000 
38. İsak Ovadya 74.000 
39. Misak Kazancıyan 79.300 
40. Alber Feldman 5 1 .043 
4 1 .  Agop Aşçıyan 74.705 
42 . Albert Acubel 59.800 
43. Hristo Parasko 44.500 
44. Ohannes Yagılıyan 23.600 
45 . Artin Eğinl ioğlu 1 4.500 
46. Hayık K irkor 72.287 
47 . Moiz Serez 77.300 
48. Vehbi Laçin 88 .950 
49. Takfur Vahan 1 4.800 
50. Kamik Zilciyan 1 4.800 
5 1 .  Nesim Akkahen 58 .950 
52. Parseh Haciisaoğlu 53.650 
53. Kosti Evangelidis 59.300 
54. Andon Duruer 59.600 
55 .  Agop Bergiçyan 8.850 
56. M işon İs 49.220 
57.  Bedros Cümbüşyan 58.800 
58 .  Refail Atlara 1 0.350 
59. Leon Krezyan 1 7.800 
60. Yuda Saban 59.500 
6 1 .  Nesim Arasi 1 1 .950 
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62. Leon Yula 
63. Şabat Amira 
64. Sapukl is Dinas 
65. Ovahim Yaylaoğlu 
66. Avram Greguvar 
67. Hrısto Kriazi 
68. Nişan Döndiyaz 
69. Ardas Altunkaşık 
70. Vasi !  Cümbiris 

5. Aşkale kafilesi'' 
l .  Avram Papadopuloa 
2. Artin Solmazgül 
3. Refail Asa 
4. Bensiyon Kamhi 
5. Nikola Zaboğlu 
6. Marko Kohrn 
7. Hristo Hristidis 
8. İlya Alagözoğlu 
9. Jak Malho 
1 0. Jozef Malho 
1 1 .  İstelyanos İsti loğl u  
1 2. Vasi !  Agall ioğlu 
1 3 . Arşak Babikyan 
14. Mihran Gürden 
1 5 .  Satiri Kapris 
1 6. Aram Deresenyan 
1 7 .  Kostantin Yatro 
1 8 . İstilyadi İstanbulidis 
1 9. Mihran Keşişyan 
20. Deditya Bahar 
2 1 .  Yako Terkin 
22. Yorgi Dimitriyadis 
23. Yakof Pervanoğlu  
24. Minas Özyıldız 

6 Tası·iri Efkar, 23 Mart 1 943. 
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25. İstafani Sandoko 
26. Hristo İlyadis 
27. Dimitri Diranidis 
28. Siragan Mercan 
29. Boges Sakaryan 
30. Mihran Kuyumcuoğlu 
3 1 .  Karakin Çutakyan 
32. Yorgi Topaloğlu 
33. Dimitri Madenlioğlu 
34. Vasi! Arcan 
35.  Miço Arcan 
36. Nişan Kalender 
37. Moşe Albukrek 
38. Nikola Açalos 
39. Salamon Fredrik 
40. Yani Yuvanidis 
4 1 . Yuvakiın Vasil iyadis 
42. Armanak Sarafyan 
43 . İstefan Yerakopulos 
44. Avram Elmek 
45. Salaınon Bahar 
46. Kostantin Kamyanos 
47. Yasef Kazes 
48. Armenak Hisarlı 
49. Perikli Bela 
50. Zaharya Katrancı 
5 1 .  İsak İdisoğlu 
52. Aleksandros Zarifi 
53.  Mihal Sütkioğlu 
54. Yakaves Zaharyadis 
55. İsrael Zaharya 
56. İspiroğlu Pradromos 
57. Marmenak S imon 
58. Hrıstofares Halkusişi 
59. Vahe Toskıyan 
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6. Aşkale kafilesi7 

1 .  Foti Konyapolas, 
2. Yuda Levi 
3. Hayim Tobah 
4. Avram Soen S ino 
5. Kalos Gamcıoğlu 
6. Yorgidis Geyincik 
7. Josef Bensiyon 
8. Yorgi Nikolaidis 
9. Arşak Karamanyan 
10. Elyazar Şişmanyan 
1 1 .  Kiryako Delioğlu 
1 2. Nesim Bahar 
1 3 . Salamon Nişli 
1 4 . Nesim Nişli 
1 5 .  Danyel Nişli 
1 6. Gregor Elmascıoğlu 
1 7 . Hayim Hason 
1 8 . Bohor Zagoto 
1 9. Vitali Zagoto 
20. Jozef Özmızrak 
2 1 .  Abraham Tamer 
22. Rapot Adut 
23. Aram Eskinazi 
24. Anastas Yolcuoğlu 
25. Menahim Asa 
26. M işon Yaşa Kazaz 
27. Antimos Karabindis 
28. Yorgi Karabindis 
29. N ikoli Zumbilidis 
30. İshak Molina 
3 l .  Sabetay İsrael 
32. Andriko Maden 
33. Başua Aciman 
34. Mişon Sumiyano 

7 Tası·iri Efkar, 3 Nisan 1 943. 
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35. Yervant Hızıroğlu 
36. Dikran Telefoğlu 
37. Efstat Lebitirgos 
38. Vahan Galataoğlu 
39. İstefan Galataoğlu 
40. Mişon Geliganti 
4 l .  Rafael Levi 
42. Bayram Bayramoğlu 
43. Ropen Minakyan 
44. Yako Kalma 
45. Artin Serkisoğlu 
46. İlya B itiras 
47. Argiri Argiradıs 
48. Moiz Vaha Jirair 
49. Haca Türgil 
50. İbrahim Kayındilmen 
5 1 .  Hrısto Avramopulos 
52. Nikola Yalcıoğlu 
53. Armenak Kiger 
54. Hrısto Aşhazoğlu 
55.  Butan İstafinidis 
56. Davit Maden 
57. Vasi !  Kostanidis 
58. Haci Artin Davityan 
59. Arakel Bıçakçıyan 
60. Kayarlıyan 
6 1 .  Yani Papadopulos 
62. Ardaş Semizoğlu 
63. İstefan Uzunyan 
64. Turgas Dinamyan 
65. Salamon Zagoto 
66. Zaro Tahtakyan 
67. Şaban Peso 
68. Rafael Albukrek 
69. Efstat Lefteroğlu 
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7. Aşkale kafilesi8 
1 .  Avram Rodrik 
2. Hayk Boşnakyan 
3. Hayk Gülyan 
4. Yorgi Andonyadis 
5. Yusef Dilnar 
6. Davit Naftali 
7. Elyazar Alanya 
8. Salamon Baruh 
9. Sarandi Canbazoğlu 
10. Avram Haşemyan 
1 1 . Refail Kavlo 
1 2. Serkis Sandıkçıyan 
1 3 . Filoradis Idosoğlu 
1 4 . Ohannes Kalpakçı 
1 5 .  Koliniko Nikolaidis 
1 6. Mardiros Nihabet 
1 7 . Bedros Gukasyan 
1 8 . Kegam Kibar 
1 9 . Aleksandros Civanpulos 
20. Moiz Balabanidis 
2 1 .  Aristoklis Svastopolos 
22. Yani Nikolaidis 
23. Kostantinos Ekmekçioğlu 
24. Kirkor Dilan 
25 . Takvor Nişalal 
26. Dikran Kalender 
27. Ohannes Kazezyan 
28. Moiz Mişon 
29. Yantof Azoz 
30. Miraçya Asadoryan 
3 1 .  İstepan İstepanidis 
32. Artin Altun 
33. Kontantin Andonyadis 
34. Yağaraş Papazyan 

8 Tası•iri Efkiir. 1 7  Nisan 1 943. 
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35. Ligor Viryago 
36. İsak Dodrik 
3 7. Karabet İzarat 
38. Simpat Hovekimyan 
39. Dimitri Hoskopulos 
40. Aleko Bahçevanoğlu 
41 . Yaşova Halfan 
42. Eppen Kirkor Kaynaklı 
43. İstefan Kaynaklı 
44. İstavri Hacapulos 
45 . Baruh Hayim Anjel 
46. İsak Anoel 
47. Karlambos Kalyapulos 
48. İsrail Freyman 
49. Karabet İstermarciyan 
50. Artin Sahmur 
5 1 . Yasif Dülgeroğlu 
52. Artin Keçeci 
53. Aron Pembeaş 
54. Antuan Toyları 
55. Yako Franko 
56. Mişo Macar 

8. Aşkale kafilesi* 

l .  Jak Zeki 
2. Salamon 
3. İsak 
4. Silvastrops 
5. Anastas 

9 Vergiye ilişkin haberler mayıs ayından itibaren manşetlerden inerek hem 
ikinci sahifeye düşmüş hem de seyrekleşmiş, santim/sütun hacmi de azal
mıştır. 1 943'ün yaz aylarında artık eski ayrıntılı haberler verilmemektedir. 
8. kafileyle ilgili haberde sürgünlerin isimlerinin bile tam olarak yazılma
dığı görünmektedir. Gazeteler yaz aylarında sevk haberleri vermemişler
dir. Son sevk haberi eylül ayında verilmektedir. 

Tası·iri Efkar, 1 Mayıs 1943; Tan, 1 Mayıs 1 943. 
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6. Kostantin 43. Avram 
7. Hayim Menahem 44. Mimail 
8. Vitali 45. Aleksadr 
9. Yasef 46. Hirant 
1 O. İsak H ayim 47. Agop 
1 1 . Salaınon 48. Avram 
1 2. Lazari 49. Samuel 
1 3 . Kostantin 50. İsrail 
14. Refail 5 1 .  Kostantin 
15 .  Vasi! 52. Vahan 
1 6. Kostantin 53. Serkis 
1 7 . Davit 54. Yuva 
1 8 . Vasi! 55. Karlo 
1 9. Teologos 56. Banko 
20. Salamon 57. Sabetay 
2 1 .  Hayim 58. Pavl i  
22. Tanaş 59. İsak 
23. Panse 60. Moiz 
24. Vahan 6 1 .  İsak 
25. Anastas 62. Onnik 
26. Apik 63. Dimitri 
27. Mişon Moiz 64. Leon 
28. Osep 65. Dikran 
29. Teodori 66. Agop 
30. Vahe 67. Jirair 
3 1 .  Onnik Ohannes 68. Ovakim 
32. Serkis 69. Lütfik 
33. Abrahaın 70. Aleksandr 
34. Yuvan 7 1 .  Anderya 
35. Saınuel 72. Kokas 
36. Karabet 73. Haralambos 
37. Manol 74. Ovadis 
38. Vasi! 75. Serkis 
39. Simon 76. Ohannes 
40. Todori 77. Zerek 
4 1 .  Mihal 78. Ball i  
42. ilya 
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? Kaflle10 
1 .  Kasap Leonida Caka 
2. Yumurtacı Hristo Tamas 
3 .  Manifaturacı Samuel Kazez 
4. Banger Nesim Nergiz 
5. Deri fabrikatörü İzak Güzeloğlu 
6. Makarnacı Mihal Papadopulos 
7. Kontraplakçı İsak Benjamen 
8. Koza toptancısı Mişon Makus 
9. Sarraf İsak Sayadan 
l O. Tuhafiyeci Avram Zages 
1 1 . Manifaturacı Bohor Kohaner 
1 2. Derici Yako Karakon 
1 3. Toptancı Avram Çukurel 
1 4. Bakkal Avram Sembol 
1 5 .  Doktor Avram Garti 
1 6. Fabrikatör Avram Çukurel 

ortağı Bohor Levi Levanten 
1 8 . Kozacı Davit Koyan 
l 9. Çorapçı İsrail Morhaym 
20. Kemal Günasyer 
2 1 .  Kumaşçı Makro Baruh 
22. Sigortacı Mişon Baruh 
23. İhracatçı Moşe Behmoras 

10.000 
1 8.000 
500.000 
30.000 
265.000 
22.500 
22.500 
300.000 
20.000 
1 5 .000 
50.000 
60.000 
40.000 
10.000 

250.000 
50.000 
40.000 
10.000 
50.000 
50.000 
100.000 

1 O 25 Eylül 1943 tarihli Taıı gazetesinde yer alan haberde, "Şimdiye kadar 
çalışma yerlerine sevkedilen 1007 mükel lefe i laveten dün akşam 78 kişi
l ik bir kafile Sivrihisar ' a  sevkedilmi ştir·· denerek, borcu 10.000 l ira üstlin
de olan 35 kişinin isimleri meslekleriyle birlikte verilmekte, ama diğerle
rinden söz edilmemekted ir. Eylüldeki bu haberden sonra gazetelerde sevk 
haberine rastlanmamaktadır. 

Araştırmacı Ayhan Aktar. 32 kişilik i lk kafilenin 27 Ocak 1 943. 38 
kişilik 2. kııfilenin l 3 Şubat 1 943, 3 l kişilik 3. kııfilenin 24 Şubat, 22 
kişi l ik 4. kafilenin 25 Şubat. l 60 kişi l ik 5. kafilenin 26 Şubat. 70 kişi l ik 6. 
kafilenin 1 3  Mart, 60 kişilik 7. kafi lenin 23 Mart, 69 kişilik 8. kafi lenin 3 
Nisan. 56 kişilik 9. kafi lenin l 7 Nisan, 79 kişilik 1 0. kafilenin l Mayıs, 45 
kişilik 1 1 .  kafilenin, 75 kişilik 1 2 . kafilenin 3 Temmuz l 943 tarihinde sev
kedi ldiğini kaydetmektedir. Ancak bu liste de eksiktir. Ayhan Aktar. Varlık 
Vergisi ... , s. 2 1 6. 
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24. Fabrikatör Mişon Moiz Havlucu 250.000 
25. Kuyumcu Leon Büyükalyanak 1 5 .000 
26. 27. Dimitri Mayaoğlu ve Yani İsakidis 1 20.000 
28. Sabuncu Yuda Trabulus 1 20.000 
29. Komisyoncu Anri Ebeoğlu 
30. Yumurtacı Kostantin Lefkopulos 
3 1 .  Müstahdim İsak Evlin 
32. Uncu İsak Balbul 
33. Mimar Sava Panayatidis 
34. Eczacı İskan Derman 

I 0.000 
15 .000 
1 2.000 

20.000 
60.000 

2. İzmir'den çalışma kampına sevk edilenler 

1. Kafile11 
1 . Davit Kohenka 
2. Baruh Adzarader 
3. Avram ve Jojef Sidi 
4. Jue Menaşe 
5. İsak Taranto ve Sami Efrahim 
6. Hayim Şikar 
7. Salamon 
8. N. Prado 
9. İlya Elgazi 
1 O. Salamon Sardas 
1 1 . İsak ve Mihail Barmaymon 
1 2. Çelebi Taranto ve oğlu Liyagor 
1 3. Bohor Yuzaha 
1 4. B.Y. Ablağı 
1 5 .  Benciyo Biraderler 
1 6. Rafael ve Simon 
1 7. Robeno Penyo 
1 8. Rafael Çikurel 

1 1  Listede adı bulunanlar Kemer toplama kampına alınmış ve bunlardan 
20'si bir gün sonra Sivrihisar'a sevkedilmiştir. Anadolu. 24 Ağustos l 943, 
Anadolu. 26 Ağustos 1943. 

26 Ağustos 1943 tarihli Yeni Asır ise 25 Ağustos günü ilk defa Sivrihi· 
sar'a sevkedilenlerin 19 kişi olduğunu haber vermektedir. 
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1 9. Bohor İlya Hananya 
20. Nesim Mayo 
2 1 .  Yusef Hazan 
22. Yuda Alkolumbro mahdumları Davit, Bohor ve Avram 
23. İ sak Sinay 
24. Hatim Levi 
25. S. Barki 
26. Benyamin Amado 
27. Muiz Rozenos 

2. Kafile12 
1 .  Josef Hazan 
2. Alber Ajel 
3. Bohor Kanat 
4. Avram Ayken 
5. Leon Markis 
6. Samoel Marako 
7. Hayim Hodora 
8. Nesim İsrail 
9. Salamon Demoren 
1 0. Yuda oğlu  Bohor 
1 1 . Rafael Benavesti 
1 2. Jak Hayim Eşkenazi 
1 3. Simon Kuzi 
1 4. Avram Sabah 
1 5 . Yako 
1 6. A lberto 
1 7. Şemail Köksan 
1 8 . Bohor Hanenya 
1 9. Josef Terera 
20. Moiz Badoa 
2 1 .  Samoel Peço 
22. Samoel Bensiyon 
23. Şemoil Karado 

1 2  Yeni Asır, 26 Ağustos 1 943. 
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3. Kafile13 
1 . Moiz Habif 
2. İlya Yako 
3. Alfred ve Moiz Kurye) 
4. Hayim Eşkinazi 
5. Salamon Kohenka 
6. Yako Antebi 
7. Salamon Bardo 
8. Jak Danon 
9. Josef Moris Marganato 
1 0. Alberdi 
1 1 .  P. Bensason 
1 2. Yaşova Arditi 
1 3 . Yasef Arditi 
1 4. Yako Amado 
1 5 . Bensiyon Beytin 

4. Kafile14 
1 .  Hayim Arditi 
2. Mişel Arditi 
3. Refail Arditi 
4. Bünyamin Nahun 
5. Yaheskel Politi 
6. Yasef Lareya 
7 .  Moiz Lareya 

1 3  Üçüncü listede isimleri yazılı olanların 3 Eylül 1 943 tarihinde toplama 
kampına sevkedilecekleri belirtilmektedir. 

Anadolu, 2 Eylül 1 943; Yeni Asır, 2 Eylül 1943. 
1 4  8 Eylül 1 943 tarihli Anadolu ve Yeni Asır gazetelerinde, dördüncü lis
tede adları yazılı Varlık Vergisi mükelleflerinin toplanmasının bir gün ön
ce sona erdiği, yeni kafilenin o günlerde yola çıkarılacağı yazılmaktadır. 
Ancak yapılan araştırma sırasında bu listedeki mükelleflerin sevkedildiği
ne dair herhangi bir habere raslanamamıştır. 
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5. Kafıle'5 
1 .  Gabriyel Bensonyon 
2. Benjamen Davides 
3. İsak Benkayat 
4. Çelebi Naşahon 
5. Santo Abavof 
6. Menahim Peço 
7. Avram Yafe 
8 .  Jak Al bağlı 
9. Mişel Arditi 
1 O. Sabatay Galamidi 
1 1 .  Semai! Sardes 
12 .  İzak Hulli 

15 Anadolu, 30 Eylül 1 943. 
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İlôn Tarihi / Gazele 

27.02. l 943 Tasviri Efkôr 
1 8 .03 . 1 943 Tasviri Efkôr 
1 7.03 . 1 943 Tasviri Efkôr l 7 r\1 n A 'l T -... :.: <iL;.. 
'1 Q ıV') ,., 'l T ...... :.: cıL:.. .. 

-., il (\') n .., T--· • • C<I.:.. 
rıQ f')f'ı n ') T_ • • C[I • 

-:;:; n t:. " ., T ........ :.: cıL:.. .. 

zJ.OS. 1 943 Tasviri Efkôr 
].f.öS . 1 943 Tasviri Elkôr 
---1 ,, ' ., -...... v·r" Ffktir �., 1 041 Tn•viri Ffki:ır �.., ' n  A 1 T "•viri FILnr 
�., 1 943 Tr.<viri Elkôr �., 1 941 Tnsviri Ffkôr 
�., 1 9-ı.1 Tasviri m;,, �. J 943 Tasviri Elkôr 

_.-;-;:;--, ,.,,1 Tr,.viri Ffkör � 943 Tasviri Elkôr 2 5 . . 

�943 Tasviri Efkôr 27. . 

l.-:-Q6i943 Tasviri Efkôr �A3 Tan �A3 Tan �44 Tan �9A3 Tan 26· • 

� 

Adı Soyadı 

Artin Dedeyan 
Avrom Yofet 
David Hananel 
f\-.. :..J U-----1 

c.J.._ • .J -
C.J. .J -
c..J •• -• ..J -
cı._.J VD D-••-
Eltad ve Petro Karaeltimoglu 
Eltad ve Petro Karaeltimoglu 
Eltad ve Petro Karaeltimoolu 
Fltnd ve Pelro Karaeltimonlu 
İsfenahan İslanbulvnn 
No•im Kazez 
Simon KavsArl: ........ 
Simnn Kovserlivan esi Yanuhi 
Zeki Kehribar ve seriki Hayim Vitali 

A, r..,ıavcin 
A. Mazarakis 

A. Mazarakis-Maria Skopulos 

Abraham Ho lşlayn 
Adamandiva 
Adamandiya 
Adrina Kanler 
Adrine Kenter 

Adres 

Asmalı Mescit İstanbul Cad. No: l 50 
Hoson Piri Hayim Atik, Şerbetçi 
Sisli Abidei Hürriyet 
c:.I: A l..:.J-: u:: •• : .• -• 

V.-:1.·· C:-. :-1� (' .1 ,,.._. 1 o 
- · ·  n• r .J • . ., 1 
O: ••• -·- •ı-. ?'> I A 
D-L.L�. V-�-h--- ••-· 1 � 
İstiklal Cad. 1 37-84 
Ahi Çelebi No: 3 
T -·--'-· •1-· AO 
Hn•LF-v "nlfı7 �8 
feriLF-v il' nl\ofhnne P.;;u;;L,l.,,., 
P.ovnl\lıı Voni rnmi No: 1 1  
i--.J: ... H"mnm �3 " <  '>O .d 1 
Fminönü Davnhatun Yeni Han No: 39-40 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi 

Apartman 
Ahsao hane 
Fabrika binası ve müştemilatı 
r\-L . .  - VA 
V-1 
... 
r\::LL--
D-L- .I· ... !.. .... � ov 

Bahçeli ahşap ev 
Fırın 
rı;·kkan 
Arsa 
rı;;LLnn ev 
Zinr:.I: hnn 
Ar<n 1 .  1 /? 
2 koroir n..ln 

L . .  m-.ln• 

H. Alaeddin Sakaçeşme 1 9/2 1 'deki ticarethane eşyası ile 6 ncı dairede Müellif 
Sokagında Neşe Apartmanının 8 numaralı ve Ayazpaşa Hayırlı Han 1 6 numaralı 
ik--elnahlorın.!n haci7 <>dilen ev ew. 
Bevoolu Arslan Y ataOı lanes Ant. 6 Knt No: 5 Çy e .. u ...... 

H. Gazi 1 5 1  Haylayf Çiltligi Birahanede mevcut vitrin, buzdolabı, pastırma makinesi, 
t"r07i b"'�"I hesan mnkinesi duıvar saati ı�h"r" sandnlv" masa vs. muh. 0•va 
Beyoglu Eşref Efendi Derebaş N. 1 2· 1 4  Kargir Bisküi Fob. mukayyet kıymeti 4800 ve 
dahilindeki alalı sabitesinin 1 05 1 5  lira oldugu ve alalı sabite meyanında 1 900 lira 
kıymelinde 6-8 gözlü dondurma buzdolabı, 1 200 lira kıymetinde 1 adel motörlü 
dondurma makinesi, 700 lira kıymetinde Frigidare Mukayyet kıymeti 4800, alalı 
sabile kıvmeli 1 06 1 5  lira 
Kuzguncuk Kumboglu N. 5 Korgir ev 
Usküdar H. Milliye 1 1 2  Dükkanındaki eşvası 

Haciz Degeri (TL) 

1 l ,000 
864 

2 1 , 1 68 
A A?? 
A 01\1\ 
1 ')(\{) 

7"Jr'I 
1 f\A{) 
6,240 
2,520 
1 ıı,ıo 

1 74 
11 600 

5 760 
595 

1 440 

( • -. .  
. 

�··� 

2,400 

Üsküdar Allame 1 1 7 Gordrop, konsol. büfe ve buna müteallik eşya 
Beyoglu Kuloglu 2, 4, 4/1 3 dükkanlı kargir hane 1 8,600 
Galaıa Billur 1 Kosa ve kıymetli yazıhane eşyasiyle 
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l lön Tarihi / Gazete 

1 J. 1 O. ı 943 Tasviri Efkôr 

2 l .07. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 9_03. 1 943 Tan 

1 8_06. 1 943 Tasviri Etkôr 
�1 S.06. 1 943 Tasviri El ôr 
'()"7.06.1 943 Tasviri El ôr 
�3 1 _07. 1 943 Tasviri El ôr 
'"3 T .07. l 943 Tasviri El ör 
'3f.07. l 943 Tasviri El ôr 
'"Os.oa. l 943 Tasviri El ör 
'(jg.05. l 943 Tasviri Etkôr 

']a.o4. 1 943 Ton 

�943 Tasviri Efkôr 
�1 943 Tan 

�1 943 Ton 2aor.ı943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Etkôr 
�J 943 Ton �943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr 4o:rı943 Tan �943 Tan 
02 . . 

--

Adı Soyadı 

Aooo 
Aı:ıop Aoikoalu 
Agop Ap ikoglu 
Agop Avadikyan 
Agop Ayncımon 
Agop Bahadır 
Agop Bahadır 
Agop Bahadır 
Agap Bahadır 
Agop Bahadır 
Agop Bahadır 

Agop Bahadır 

Agop Baltaoglu 
Agop Baltayon 

Aoop Baltavon 
Agap Bapaglu 
Agop Bapoglu 
Agop Bapoglu 
Agop Berkyon 
Agop Canik 
Agop Canik 
Agop Conik 
Aı:ıop Emcin 
Agop Gümüşoglu 
Agop Homporsumyon 

Adres 

Üsküdar lcadive Yazmacı 22 arama 24 
Beyoglu Mesrutiyet Kodaman N .  43 
Osmanbey Rumeli 76/4 
Beyoglu Feridiye 3 1 
Çarsı Kozozlor 2, 3, 4 
Bakırköy Yesilköy Şevketiye Nigar Sok. No: 5 
Eminönü Boyromcovuı Aropzade, numara yok 
Eminönü Bayromcavus Aropzade, numara yok 
Eminönü Bayramcavus Arapzode, numara yok 
Yesilköy Sevketiye istasyon N. 6, 8/ 1 
Fındıklı Mebusan Cad. 1 9 

Beyoglu İnönü Çimen No: 46 
Çakmokcılar Y. l O 

İnönü Mah. Çimen 46 
Sullanhamam Asir Efendi Alyanak Han 8 
Bakırköy S. Agacı Yetimkız 6, 8, 1 O 
Bakırköy S. Agacı Yetimkız 6, 8, 1 O 
Gedikposo Müsellim Sk. 24 
Çadırcı Bali Paso 47 
Çadırcı Bali Paso 4 9 
Çadırcı Bali Paso 49/1 
Beyazıt Vezneciler 90 
Gedikpaşo 89 
Mahmutpaşo Çuhacı Han 34 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Vl"171 mtılri".cıılıı::ııri V!ı. ul'\71 
1 2 kalem lüzumlu ev ewosı 
Hayat Apartmanı 1 4,784 
Büfe, piyano, karyola gibi ev esyası 
Ev esyosı 
Dükkanında haczedilen terlik vs. dül an esyası 
Arsa 750 
Magozalar 35,324 
Magazalar 92, 1 60 
Dükkan 1 ,944 
Müfrez arsa 497,5 metrekare 995 
2024 taksi plakalı nolu lastiksiz gayritaal 
ıevrole marka otomobil 
2 adet deniz motörü, Gümrük ambarında mevcut Deni-
marka menseyli 40/45 beygir kuwetinde 2 adet VOL 
UNT markalı· 65 1 H. tam teferruatıyla mahcuz deniz 
motörleri (gümrük resmivs masrafı ödenmistirl TEK 
ı:ıereaince 
Kargir ev 5,AOO 
Kasketcilige ait esya ite şapka ve 
dikiş mcıkinaları demir vs. esva 
Radvo oda tk büfe vs. ev eşyası 
Yazıhane eşyası 
Ev esyası 
Korgir hane 6,000 
Ev esyası 
Hane 1 ,440 
Dükkan 288 
Dükkan 288 
Ev ve dükkan esyosı 
1 08 kalem bakkaliye eşyası 
Ticarethane esyosı 



� o 00 İlôn Tarihi / Gazele 

02.o..ı. 1 943 Ton 

'Tti.OJ.1 943 Ton 
'J6.03. 1 943 Ton 
'Jô.i 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
�. 1 943 Tasviri Etkôr 
'-68.03. 1 943 Tasviri Elkôr 
�. 1 943 Tasviri Etkôr �1 943 Tasviri Elkôr �- ı 943 Tasviri Elkôr �-ı 943 Tasviri Etkôr �1 943 Tasviri Etkôr ı:f.Ö3· ı 943 Tan � 1 943 Tan ıof.ôi. ı 944 Tan 

�. 1 943 Tasviri Elkôr 

�l 943 Tasviri Etkôr �-ı 943 Yeni Asır 

�943 Ton �943 Tasviri Etkôr �l 943 Tasviri Etkôr �943 Ton L-ı,s.'ö3.l 943 Ton 

� 943 Ton -ıs.o:r.-ı 943 Ton 

--

Adı Soyadı 

Aooo Hamoorsumvan 
Aı:ıop Kozoncıyon 
Aı:ıop Kozoncıyon 
Agop Melkonyon 
Agop oglu Karabet 
Agop oglu Karabet 
.Agap oglu Karabet 
Agop oglu Karabet 
Aı:ıop Sahinyon (Aksahin) 
Agop Şohinyon (Aksahin) 
Agop Tonrıgör 
Ahelya Evokomi 
Ahelya Evokomi 
Ahileyf Derdüzyodis 

Ahmel Sekip Kehnemuin 

Ahmel Şekio Kehnemuin 
Alber 

Alber Acıbel 
Alber Acıman 
Alber Acıman 
Alber Alteres 
Alber Assonli 

Alber Feldmon 
. Atl>er Feldmon 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Nitel igi Haciz Degeri (TL) 

Bokırköv Balıkhane 2 1 Ev esvosı 
Mercan B. Çorapcıhon 27 Yazıhane eşvosı 
Taksim Hariciye Konooı 1 3 ioiön oo. Ev esvosı 
Sarıyer Nolibaba 28, 30 Ev ve bohce 1 ,530 
Gedikpaşa Cadddesi Na: 29 Ev esyosı 
M.Fenori Rubye Han 6, 7, 1 7  ve 
M.Fenari Tavukpazarı 56 84 kalem ve 1 693 odeı muh. kereste 
M.Fenari Tavuk pazarı 5 1  Yozillane esyası 
Şisli Kurtuluş 1 05/3 Marmara Apt. Radyo, büfe, komodin ı:ıordrop gibi ev eşyası 
Beyogfu.Şişli Takaloglu No: l 1 Ahsap hane 2,700 
Taksim Kazancılar Sormagir 9 /3 Ev esyası 
Oayahalun Kücük Yenihan 1 6/l Sandalye malzemesine oil eşya v� tahta sandalyeler 
Arnavulköy Bakkal 4 Ev esyalorı 
Galata Yenicami Necati bey 1 /3 Hazır kundura mogazasındo hazır kundura ve 

dükkan demirbası 
H.Alaeddin S.Çesme 1 Ticarethanesinde naciz ecıITen 273 ki. kırtasiye 

eşyası bordunun dükkanının icar mukavelesindeki 
ciro hakkı ile birlikle 

Mohmuloosa Hamam Ç. 8 Ev esvası 
Varlık Vergisinden l 6 l 97 lira 60 kurus bordu Alber'den meblogı mezburun (adı gecen meblog) 
tahsili zımmındo mumoileyhin karısı ve Devi Silorenin kızı Esteryonın 1 /3 hissesine sahip aldugu Bolcovo 
Uckuyulor mevkiinde kain 2 oda 3 l parsel sayıda mukayyet 855 umum, l l eski kopu numaralı 24 zeytin 
ogacını havi tarlanın l /3 hissesi 40 lira 85 kuruş kıymeti mukoyyede üzerinden ... müzayedeye 
cıkorılmıstır. 
H.Alooltin Sobuncuhan 2 Hırdavat esyası 
Sultan Hamam Yeni Cami No: 48. 48/2'deki Ticarethanedeki ticari esyo 
Taksim A.Homid Na: 35 Sevine Apt. O. 4'1eki Ev esvosı 
Sahaflar Bedesten K. 2-6 Kösele vs. dükkan esyosı 
Beyaglu Tamtam istiklal 455 Dükkanda mevcut bir adet kosa, yazıhane, kristal 

vitrinler oise vantilatör vs. dükkan esvosı 
Sirkeci Üç Direklihan 1 3, 1 5 Yazıhane eşyası 
Taksim A.Homid Geyik Ap. 5 Ev eşyası 



ilôn Tarihi / Gazete 

1 4.09. 1 943 Yeni Asır 
2 1 .07. 1 943 Tasviri Efkôr 
ı 4.02. 1 943 Ton 
1 4.02. 1 943 Ton 
09.05 . 1 943 Tasviri Efkôr 

05.0 ı . 1 944 Ton 
3 1 . 1 2 . 1 944 Ton 

0,8.03. ı 94 3 Tasviri Efkôr 
ı 4.02 . 1 943 Ton 

30. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 1 .04 . ı 943 Tan 
1 1 .04 . ı 943 Ton 
05. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
05. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
07. 1 0. 1 943 Tasviri Efkôr 
23 .0 1 . 1 944 Tan 
02. 1 2. ı 943 Tasviri Efkôr 
l l .03 . 1 943 Tasviri Efkôr 
02.0 ı .  1 944 Ton 
1 9.02. 1 943 Yeni Asır 
1 5.0 ı . ı 944 Ton 
1 5.0 ı .  1 944 Ton 
04.04. 1 943 Tan 

04.04. ı 943 Tan 
04.04. ı 943 Ton 

154_04. 1 943 Tan 
3o.oı . 1 943 Yeni Asır 

Adı Soyadı 

Alber J. Donan Moreno 
Alber Kürkçüboşı 
Alber Kürkçüboşı 
Alber Kürkcübaşı ve Ligor ligoryadis 
Alber Levi 

Alber Levi 
Alber !evi 

Alber Sadi 
Alber Tabak ve şeriki Nesim Karaman 

Alber Toronto 
Alber ve Rıfat Fronko 
Alber ve Rıtot Fronko 
Alber Vekemon ve şeriki Oskan 
Alber Vekemcn ve şeriki Oskan 
Alber Zora 
Albert Acimon 
Albert Acimon'ın karısı Vido Acimcn 
Albert Alfandori 
Albert Tatonto 
Alberto Aşer 
Albino Kanyo 
Albino Kanyo 
Albukrek 
Albukrek 
Albukrek 
Albukrek 
Alegri Amoyo 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Nitel i9 i Haciz Degeri (TL) 
İnönü Cod. 323 Ecza deposu 
Feriköy T otovlo N. 71 Koroir ev 3,456 
Kurtuluş Tepeüstü 71  Ev eşyası 
Sultanhomom 22 Muhtelif desende çulha kumaş 
Galota Y.Cami Medrese Sok. 25 Muhtelif neviden cam, çerçeve ve 

demirbaş eşva kiracılık hakkıvla birlikte 
Üsküdar Dereici 8 52,5m2 arsa 3,000 
Galata Yeni Cami Billur ve Medrese 20 Dükkan ve magaza 03.0 1 . 1 944 tarihine raslayan 

Pazartesi aünü mahollında satılaçoaı 
Sirkeci Köprülü Han Na: 3 1  Haciz altına alınan kundura malzemesi 
Tahta kale 45/ 47 1 ) Boya ve boyacılıga ait malzeme ve yazıhane 

esyosı ile 2) Beyoglundo Voli Konogı 1 7 /5 ve 3) 
yine Taksim A.Hamid 38/3 numarasında haciz 
altına alınan ev eşyası 

Pendik Yelde9irmeni 49 Müfrez orsa 5.978.80 
Tahtokole Cedithan 34-43 Kırtasiye vs. hırdavat eşyası 
Galata Nemlizade Mustafa apt. Ev eşyası 
Rüstempoşo Bolıkpozorı 69 Kagıl ve boya eşyaları 
Beyoglu ilk Belediye K.Tünel Hen 5/2 Ev eşyası 
Beycglu-E.Çelebi Tozkoparan Apartman 29,280 
Galata yolcuzode lskender 44 Korgir ev 5, 1 68 
Beyogıu Yeniçomi 27 Korçıir dükkan 4,500 
Kuzguncuk Posolimonı 1 1  O Ev eşyası 
Beyoglu istiklal 475 Kıymetli ev eşyası 
Barbaros 22 tzmir Ev esyası 
Sultcnhomom Eminbeyhan 1 2  Yazıhanesinde haciz olunan eşya 
Feriköy Ergenekon Çelenk Ap. 7 6/3 Ev eşyası 
Galata Mahmudiye 55/57 Magazasındoki banyo levazımatı muh. cins musluk vs. 
Mocka Palas 2 Kapı 1 O 3. Kot No: 1 7 Ev eşyası 
Hayloyf Post. Pongaltı H.Gozi 1 49 / 1 5  1 Kuru incir 
Büyükado Alparslan 7 1 Alman marka bir piyano ile muh. ev eşyası 
Postacı Ali Rıza 3 1 Karyotalor, sandalyeler, tahta elbise dotoplorı, 



ilan Tarihi / Gazete Adı Soyadı Adres Menkul ve Gayrimenkulun N ife\ig i Haciz Degeri (TL) 
Sara Sazan Şehit Nazım 1 5  tahta kanepe, mermerli konsollar, kanepe vs. gibi 
Cako Telyes İnönü 577 ev esyaları 
C. Telyesoglu İsak İcadiye 35 
Nalan Yufkacı İnönü 1 83 
Danyal Benevet İnönü 1 83 
Devit Mi\av 920 Sk. 1 43 1 307 Sk. 2 1 / İ7mir 09.Ds. 1 943 Tasviri Efkar Aleko Civanapulos Ortaköy Gözlükçü Sok. 7 Gardrop, kanepe, sandalye, büfe vs. ev esyosı 

--s-TJ.1 943 Tasviri Efkar Aleko Civanapulos Eminönü Rüslempasa Çanakçılar 20 Kargir depo 1 ,080 
�. 1 94 3  Tasviri Efkar Aleko Civanapulo Ortaköy Mecidiye Gözlükçü N. 3 Ev 2, 1 60 .2foı.ı 944 Ton Aleko T eofilidis lnönü Çimen 44 49 m murabbai Kargir ev 1 ,800 
�943 Tasviri Etkar Aleko Yorgiyadis Beyoglu K.Kulluk Tarlabosı N. 30 Kargir ev 3,340 
�943 Ton Aleksan Saatma Mahmutpaso Hocıhon 50 ve Çuhocıhan .1 2 imalathanelerinde haciz altına alınan natamam 

karvolalorlo, imal malzemesi k;;-1)0 944 Tan Aleksandır Hristidi Bereketzade Hazeran 20 Mevcut soba vs. malzeme � 943 Ton Aleksandır T apalyan Beyoglu istiklal 3 8 8/ 1  Dükkanda mevcut altı odetcamlı banko. 3 adet beyaz 
ı s.O aboiur ve 2 adet demir kuoa müteaddit örtülü raflar 

05 1 943 Tasviri Elkör Aleksandr Kuyumcuaglu Terlikciler 43'teki Dükkanında haczedilen ticarethane esyası ile 
1 6  . . Kumkapı B. Samsun Sk. 40 No lu ikametgahında Haczedilen ev esyası 

�1 943 Tasviri Efkar Aleksandras Papadaplas Kürkçü Han Cami Altı 1 0/ 1 1 ve 2 .  Kal No. 3 8  Haczedilen ticari eşya 
� 943 Tasviri Efka r Aleksandros Papodaplos Yeniye\ Çuhacıoglu Sok. Na: 1 'de Haczedilen ev eşyası 
�943 Tasviri Efkôr Aleksi lstavridis-K.Papazogıu Fener Telki Cafer Aksomcı N. 1 1 Kargir hane 1 ,440 
�1 943 Tasviri Etkör Aleksi Kasti Papazag lu Tevkiicoter Kiremit N. 83 Korgir hane 1 , 800 
�1 943 Tasviri Efkar Aleksi Kasti Papazo(llu K. Mustafa Posa Abdüllezel N. 220 Kargir Depo 7,200 
�94 3  Tasviri Efkôr Aleksi Kasti Papazo(llu Fener Kiremit Na: B 1 Arsa 300 
�43 Tan Aleksi ve Kasti Papazoglu Holic T. Cafer Usturmacı 1 O ve Aksamcı 1 1  Ev eşyaları 
�943 Tasviri Etkô r Allons Storgiç Fener K. Mustotcıposa Aya kapı 9, 1 1 ,  1 3 Ticarethanesinde haczedilen demir boru, baskül ve 

1 50 ton bozma vaour aksamı ve oarça\an 
�943 Tasviri Efkôr Alfred Suvartz Cihangir Cihangir Palas Frijider, radyo vs. muh. kıymeti ev eşyası 
�943 Tasviri Etkôr Alis Vokali istiklal Cod. 3 BO 46 kalem ev esyası 
�944 Tan Anoslas Covolos Bakırköy Zeytinlik Omer Naci 96 Kargir ev 1 ,440 � Anas tas Ko lıa(l lu Fener T.Cafer C. Çesmesi 3 7  Kargir ev 2,520 
�43 Ton Anastos Karni\ Poskalidis Beyo(llu istiklal 32 Paskal Ap. Ev eşyaları 

L.--



� -

ııe;;;f or i hi / Gazete 

l 4_o2. 1 943 Tan 

�2. 1 943 Tan 
�2. l 943 Tan 
1o.02. J 943 Ton 

I0.02. 1 943 Ton 
ıo:oı.1 943 Ton JQ:ö2.i 94 3 Ton 
(52.Öl.1 944 Ton 
�. 1 943 Tasviri Etkôr 
"o2.ôf. 1 944 Tan 
'15.02. 1 943 Tasviri Efkôr 
15_04_ ı 943 Ton 
'28.Q8. 1 943 Tasviri Efkôr 
'28.Q8. 1 943 Tasviri Efkôr 
'21f.OB.1 943 Tasviri Efkôr 
� 944 Ton 
25_ 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
3T.f2.1 943 Ton 
22.Q5. 1 943 Tasviri Elkôr 
-2 2_05. 1 943 Tasviri Efkôr 
-ız:öb.1 943 Tasviri Efkôr 
-ı;f.05.1 943 Tasviri Efkôr 
-ı.r.o5. ı 943 Tasviri Efkôr 
'OJ.04. 1 943 Tan 

� 1 943 Tan 

w3. 1 944 Ton 
'3f12. 1 943 Ton 

'30. 1 0. 1 943 Tasviri Efkar 
'Of(i5. 1 943 Ton 

Adı Soyadı 
Anastas Kamil Paska l id is 
Anastas Kamil Paskalidis 
Anastas Kortil Poskolidis 
Anastas Korti l Paskolidis 
Anostas Karti l Paska l id is 
Anastos Kortil PaSka l idis 
Anastas Kortil Paskalidis 
Anastas Köseoglu 
Anastas Kücük Papadapulos 
Anastas Miloglu 
Anostas Paskalidis 
Anastos Polcuoglu 
Anastas Rotidis 
Anostas Rofid is 
Anostos Rofidis 
Anastos ve Solomon 
Ancella Karpin 
Andırya Mokarina 
Andan Aranyan 
Andan Aranyon 
Andan Kırıcıoglu 
Andan Manyalis 
Andan Manyalis 
Andan Sohverdi 

Andan ve Sultana Durur 

Andras İstavra 
Angeliki Çerkezi 
Angius lspirenu 
Anhivon ve lusiyon 

Adres 
Bevaalu İstiklal 30 
Bevnıılu S. Muhtar 32 
Horoccı K. Mehmet 66 
Haraççı K. Mehmet 68 
Tahtominore iskele 1 5/ 1 3  
Tohtaminore iskele 1 7/1 9, l 7 
Tahtominare Mürselpa$0 1 2, 1 4, 1 6  
Galata A. Camii Yelkenciler 65 
Pozorbası F. Rüstem N. 1 7 
Fener C. Çesmesi 3 2 
Beyoglu istiklal Cod. No: 30-39 
Topkopı F. Sulıan Emine 1 O 

Somotya Y.Kule Kürkcü Bası N. 2 
Samatyo Y.Kule H.Ago N. 4 
Samatyo Y.Kule H.Ago N. 4 
Hasköy K.Piri Aziz 1 5, 1 5/ 1 ,  1 5/2 
Beyaglu Şimol Sk. 3 
Tatabyo Bögürtlen 1 4  
Sururi lrfoniye Ç. 1 O 
Beyoglu Torıobası Tavla 5/3 
Kumkopı Cephaneci Na: 25 
Hüseyinaga Mah. Hamalbaşı Cod. Na: 6'daki 
Kurtuluş Sefe Mey. Na: 68'deki 
Tıgcılor 7 

Galata Fermeneciler 53 

Eminönü Yenipastohane 41 ,  43, 45 
Büyükdere Kırkla Codde 1 9 5 
Harbiye Koyo 1 3 
Beyoglu Sokız Agocı 95 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
Maoaza 
Aoartman 
Deoo 

Depo 
Hane 
iki hone 
Uzerinde natamam depo bulunan ar$0 
iki depo 5,700 
Ev 9,000 
Arsa 305 
Mogozadan haczedilen esya ve malzeme 
Ev esyosı 
Ev 1 ,350 
Ev 870 
Dükkan 480 
Hone ve ohır 223 
Ev esyosı 
Ev 450 
Ticorethone esyosı 
Ev esyası 
Bahceli hane 2,250 
Hazır kunduracı dükkanı esvasi ile 
Ev esyosı 
Muhtelif cins mamul ve gayrimomul ı osketle sapko 
kalıbı, singer kosket mokinosı, singer terzi mokinosı 
vs. kosketcilioe oit levazım esva 
Terzi dükkonındo mevcut mollorı ve oynı mahalde ev 
esvosı 
İki dükkon ve depo 56,992 
Dükkon, 1 ev 1 ,380 
Ev eşyosı 
Hane 6,240 



ilôn Tarihi / Gazete 

J 5.05. J 943 Tasviri Elkôr 
23.07.1 943 Tmviri Elkôr 

l 5.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
27. ı o. 1 943 Tasviri Elkôr 
03.03. 1 944 Tan 
08. J 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
-1 3.0 ] . 1 944 

'29.12. 1 943 Tasviri Efkôr 
'31).l ı . 1 943 Tasviri Efkôr 

'3ö.Jı. J 943 Tasviri Efkör 

�.1 943 Tasviri Elkôr � 943 Tasviri Elkôr 
�1 943 Tan 

�.1943 Tasviri Etkôr 

�1 943 Tasviri Efkôr 

---roı:-1 944 Tan J.ros.-1 943 Tasviri Elkôr �1 943 Tasviri Etkôr 
�1 943 Ton � 943 Tan 
�1 943 Tasviri Eflcôr 

---

Adı Soyadı 
Aniel Yavruyan 
Anne Markopulos 
Apisagon Kaloıt 
Apostol Komburoglu 
Apostol Nikoloidis 
Apostol Rodovic 
Apostol Rodoviç 

Arokli Bıcokcıyan 
Aram Cezveciyan 

Aram Cezveciyan 

Aram Cezveciyan 
Aram Derarsem 
Aram Hosimyon 

Aram Hosimyan 

Aram Ovakimyan 

Aram Pekmezaglu 
Ardas Akcakır 
Ardas Altınkasık 
Ardas Semizoıılu 
Aris lnciyon 
Aris Kehya 

Adres 
Kartal SoQanlık 
Hızır Çavuş Radva Sokak N. 20 
Kurtuluş Tepeüstü 1 34 
Beyoglu Bostan Kücük Odalar Sok. 1 9 / l ,  2 1  
Beyogtu Firuzaga Çukurcuma 1 6  
Fatih Kirmosti N. 24, 24/1 
Fatih 24 

Üsküdar Camlıca 55 
Sisli Osmanbey 45 Cebi Palas 4. Kat 

Eminönü Muhalozocılor 46 
Ş. Muhtar Hüseyinoga Kirechane N. 38 
Poshrmocı Han 19 

Muhafazacılar No: 24'1eki 

Arap Camii Yemeniciler 65/7 1 

Beyoglu lnönü Çimen 39 
Çuhacı Han 26 1 
Feriköy Baruthane No: 123  
Bomonli Silahsör 1 1 /1 3 
Yesilköy lrfaniye 9 
Kücükpazar Demirtos Kıble Çesme 72 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri [TLI 
Ev 1 56 
Karqir ev 1 ,350 
Ev esyası 
Kargir dükkanlı ev l ,36B 
Bahçeli korgir ev 3,360 
Apartman ve tırın 5.472 
Fırında mevcut ve hali faaliyette homur makinesi, 
motör demir hamur teknesi un eleoi 
Ev 1 ,632 
Radyo, buzdolabı, karyola, halı, oda tokımlon vs. 
kıvmetli ev eşyası 
Dükkanında haciz edilmis olan altın, gümüs lojin 
marka cep ve kol saatleri, elektrikle isler duvar ve 
solon saatleri müzayede solonuna nakledilmiş 
olup 2. 1 1 .43 tarihinden itibaren sahsa arz edildiııi 
Dükkan 2.880 
Kargir ev 1 ,800 
imalathanesinde altına alınan altın ve gümüs 
eritmege mahsus pota vs. alaı ve edevat ile 
müteaddit bos damacana ve diger dükkan eşyası 
1 ) Dükkanda kuyumculuga ait esya ile aletler ve 
2) Sisli Tramvay Cad. 1 89'da ev esyası 
Kursun boru imaline mahsus makinalar, iki adet 
elektrik motoru, sac levha kıvırma makinesi, bir 
adet küçük pres, makkap, sahmerdan, sac kesme 
mak. ile hurda demir, kursun, bakır vs. malzeme ve alcı 
Kargir ev 3,240 
Dükkanında haczedilen üç adet torna vs. es ya 
Ev esyası 1 
Ev esyası 
Ev esyaları 
637 adet muh. ebatla demir polrel, �emir kasa, 



�rihi / Gazete Adı Soyadı Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (Tl) 
� yazı makinesi, mühim miktçırdo koyun derisi ve bir 

miktar hurda demir vs. esvo 
�1 943 Tasviri Efkôr Aris Kehyo Kadıköy Fenerbohce 85 9 kalem .ev eşyası � 943 Tasviri Efkôr Aristidioglu Teodiri Arvavutköy Kirechane No: 24 Hane 2,520 
�943 Ton Armenok Ekserciyan Mercan Yusufyanhan 4. kat 45 Yerli bez ve basma, 1 07 adet yopılmıs Türk 

bavraoı vazıhane vs. 1 5  kalem eşvo 
'J2ö4. 1 943 Ton Armenok Hisorlıoglu Şişli H.Gazi 63 Konsol, ayna, gardrop, koltuk vs. ev eşyası �. 1 943 Tasviri Etkôr Armenak Keyter Büyükdere Cevizlik N .  1 5  Ev 540 
�. 1 943 Tan Armenak Keyfer Sultonhamom 1 5  Tuhafiye eşyası �J 943 Tan Armenok Keyfer Sisli H.Gozi Koket Ap. 8 Ev eşyası 
�. 1 944 Tan Armenok Keyfer Samalyo Bestekar Hakkı l O Korgir ev 1 ,980 
kQ07.1 943 Tasviri Etkôr Armenak limonciyon Arnavulköy 1 .  Cad. N 59, 35, 40, 3/8 Dillen, hane, sChillione ı 1 ,250 �943 Tasviri Efkôr Armenak Limanciyon Bakırköy A.Sokız 1 6  Ev 2,640 
�1 943 Ton Armenak limanciyan Büyülyenihon 47 /30 Faal vaziyette dokuma tezgahı, kumaş ocmo 

silindir mokinosı, kıl yumak vs. imalathane ve yazıhane 
eşvası �943 Tan Armenak Limanciyon Bakırköy Asmalı Sakız 1 6  Ev esyosı �943 Tasviri Efkôr Armenok Madakaglu Orücüler 65 Dikiş mokinosı vs. 8 kalem esyo �. 1 943 Tasviri Etkôr Armenak Madakaglu Yoglıkcılar 67 Hazır şapka mucelif cins yazma vs. 1 5  kalem eşya � 1 943 Tasviri Etkôr Armenak Madakoglu Gedikposa Müsellim Sk. 1 8  7 kalem ev eşyası �1 943 Tasviri Efkôr Armenak Sinonaglu Çadırcı Sandalcı Ihsan 9/1 , 2, 4, {,, 8 Hane 2,880 � 943 Tasviri Efkôr Aran Arafogulları Beyoglu Akarca N. 5 1  Apartman 1 5,035 

� 1 943 Yeni Asır Aran Franka (ev eşyası sol.) Ş.Nusret 95 tzmir Dükkanda bulunan ticari eşyaları 
�. 1 943 Yeni Asır Aran Fronko (hazır elbiseci) 1 .  Sipahi 1 2 lzmir Dükkanda bulunan ticari eşyaları 
'Jf.T2. 1 943 Ton Arseni Babikyon lstinye Tocigor 9 Ev 540 �943 Tasviri Efkôr Arslan Mensucat Taksim Talimhane K.Tepe Nizamiye l l ,  1 3 , 2 7, 27 /1 iki dükkanlı fabrika binası 4 1 .76 1 .60 �. 1 943 Tasviri Efkôr Arslan Mensucat Taksim Talimhane Na: 1 7  Arsa 500 �943 Tasviri Efkôr Arslan Mensucat Taksim Talimhane Alalı sabite 329,200 Jro-r.ı 943 Tasviri Efkôr Arslan Mensucat Taksim Talimhane Makineler üzerinde mevcut muhtelif mallar 80.584.25 �943 Tasviri Efkôr Arslan Mensucat Teksim Talimhane isletmeye ait muhtelif malzemeler 22.298.58 �. J 943 Tasviri Efkfü Arsak Bobikyan Taksim Sıraselviler Meşelik Sok. H. Virgi Ap. N . 1  Ev eşyası 
�. 1 943 Tasviri ttkôr Arsak Çuhocıyon Ayazpcsa Gümüısuyu N. 20-24 Tülin Apartmanı 40,880 

� 



ttôn Tarihi / Gazele 

]A.07. 1 943 Tasviri Elkôr 
�22.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
�22.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
�30_ 1 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 
30. 1 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 

'JO. 1 2 . 1 943 Tasviri Etkôr 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

'J0. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

�30. 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

"JO. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
OS.02. J 94 3 Tasviri Etkôr 
05.01 . 1 944 Tan 

23_07. 1 943 Tasviri Elkôr 

�29_ 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 

30. 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 

30_ l 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

25.03. 1 943 Tan 

25.03. 1 943 Tan 
1 6.03. 1 943 Tan 
l 6.03. 1 943 Tan 
27_02. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 8.06. 1 943 Tasviri Efkôr 
3 1 .07. 1 943 Tasviri Elkôr 
l O . l 0. 1 9.43 Tasviri Elkôr 
02.04. 1 9.43 Tan 

02.04. 1 943 Tan 

07.05. 1 9.43 Tasviri Elkôr 
1 9. 1 o. 1 9.43 Tasviri Etkôr 

Adı Soyadı 
Arsak Cuhacıvan 
Arşak Çuhacıvan 
Arsak Çuhacıyan 
Arsak Minlancıyan 
Arsak Minlanciyan 
Arsak Minlanciyan 
Arsak Minlanciyan 
Arsak Minlanciyan 
Arsak Minlanciyan 
Arsak Mintanciyan 
Arsak minlanciyan 
Arsak Minlanciyan 
Arsak Mintanciyan 
Arsalos Zilzelyan Arfin Altun 
Arlin Andan 
Arlin Çerkezaglu 
Arfin Davilyan 
Artin Davityan 
Arlin Davilyan 
Arlin Dedeyan 
Arlin [)edeyan 
Arlin Dedeyan 
Arlin Dedeyan 
Arlin Dedeyan 
Arlin Kavukcuyan 
Arlin Kavukcuyan 
Artin Kızı Takuhi 
Artin Papazyan 
Artin Papazvan 
Arlin Sultanöz 
Arlin Tapalaglu 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL} 
AvaZPasa N. 29-2 1 Alaşa Aoarlmanı 40,440 
MahmulDaıa 2 1  3 Maoazasında haciz edilen muh. cins ipek ve ibrişim 
Ayazoaşa Tulin Aol. 2 Kıvmelli ev ewaıı 
Yeşilköy Tilki 1 O Hane 3,600 
Galata Y. Kaldırım 34 Dükkan 960 
Galata Y. Kaldırım 36 Dükkan 3,000 
Galata Y. Kaldırım 38  Apartman 20,700 
Galata Y. Kaldırım 40 Dükkan 2,625 
Galata Y. Kaldırım 42 Dükkan 1 ,080 
Galata Y. Kaldırım 24 Dü1kan 2,625 
Fatih Koca Muslafapaşa 271 Kargir ev 1 , 1 70 
Fatih Koca Mustalapaşa 273 Kargir ev 726 
Fatih Koca Muslafapaıa 44 Kargir ev 1 ,536 
Tarlabası 1 73/1 Ev eşyası 
Halic, Sütlüce Vapur iskelesi lllihali No: 5 depo 1 1 8 1 adet koyun derisi 
Taksim Feridiye 1 1 2 Kargir ev 1 ,440 
Beyaglu Bozkurt Esref N .  72  Hane 1 ,800 
Eminönü Tascılor 4 UstünCle Ocfaıı alan karair dükkan 1 4,400 
Yesilköy istasyon 75 Ev 1 ,440 
Yeıilköy istasyon 75/1 Dükkan 640 
A.Mescit istiklal 428/430 Apartman 1 3 ,750 
A.Mescil istiklal 356/358 Dükkan 1 5,000 
Dayahalun Kürkcühan 45 Kürk ve yazıhane esyaıı 
Osmanbey Rumeli 45 Ev eşyası 
Asmalı Mescit lstanbul Cad. Na: 1 58 Dükkan 1 2 ,000 
Çarsı Sıraadalar 1 8 Altın cfö1ümü ne mcillsusl<uyumcu alet ve edevatı 
Kaoalıcarıı Sıra Odalar. Han alt kal N. l 8 Dükkan 360 
Beyaglu S. Muhtar Dagramacı Şakir N. 37 Kargir ev 2, 1 60 
Mimar Hayrettin Tiyatro 23/2 38 kalem bakkaliye eşyası 
Emin Sinan Hamam 58/2 Ev eıvası 
Mercan Cad. Na: 1 8'deki magazadan haczedilen dikiş makinası ve terzi levazımatı 
Gülcanıl Abdüllezel N. 1 78 Kargir depo ·1 0,800 



İlôn Tarihi / Gazele 

1 2.04. 1 943 Ton 
ı 0.02. ı 943 Ton 
1 0.02 . ı 943 Ton 
07.02 . 1 943 Ton 

09_02. ı 943 Tasviri Etkôr 
09_02. 1 943 Tasviri E kôr 
09.02. 1 943 Tasviri Etkôr 
29. 1 2. ı 943 Tasviri Efkôr 

29. 1 2 . 1 943 Tasviri Efkôr 
'07.04. ı 943 Ton 

07.04. 1 943 Ton 
1 7_05. ı 943 Tasviri Efkôr 

17_05_ 1 943 Tasviri Efkôr 
,7_05. ı 943 Tasviri Elkôr 
'09.06. 1 943 Tasviri Etı:ôr 
�24_06. 1 943 Tasviri Etkôr 

'09.08. ı 943 Tasviri E kôr 
�09_08_ 1 943 Tasviri Etkôr 
'Q9_08. 1 943 Tasviri E kôr 
ı.ı-9_09_ 1 943 Tasviri Etkôr 
� 1 943 Tasviri Etkôr 
�. 1 943 Tasviri Elkôr 
�. 1 943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri E ôr � 1 943 Tasviri E ör �1 943 Tasviri E ôr �1 943 Tasviri E ôr � 943 Tasviri E kôr �943 Tasviri Elkôr �l 943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Efkôr 

� 

Adı Soyadı 

Arlin Topolo!:)lu 
Arfin Tooalaalu 
Artin Toooloalu 
Artin Topaloglu 
Arlin Topolyan 
Arlin Topolyon 
Artin Topolyon 
Arfin ve Armenok 
Arlin ve Armenok 
Arzon Papadopulos 
Arzan Popodopulos 
Asodor Güdükyon 
Asodor Güdükyon 
Asador Güdükyon 
Asador Güdükyon 
Asador Güdükyon 
Asador Güdükyon 
Asodor Güdükyon 
Asodor Güdükyon 
Asador Güdükyan 
Asador Güdükyon 
Asador Güdükyon 
Asador Güdükyon 
Asa or Gü ükyon 
Asa ar Gü ükyon 
Asa or Gü ükyon 
Asa or Gü ükyon 
Asador Güdükyan 
Asodor Gü< ükyon 
Asador Gü< ükyan 
Asadar Güc ükyan 
Asador Güc ükyan 

Adres 

Bevoalu Holoskoroozi Şair Niçıor 4 1 
Horoçcı K. Mehmel Gül Camii 1 78 
Haraççı K. Mehmel Abdüllezelooşo 1 80. 1 82 
Osmonbey S.Niyozi 4 1 
Beyoglu Sokızogocı No: 7 
Ciboli, Abdüllezel Paşa 1 46 
Sururi, Havuzlu Han No: 1 
Bolal Salhane 1 6 
Balat Salhane 1 8 
Beyoglu Şerbethone 68 
Beyoglu Müeyyetzode 1 65. 1 67, 28 
A. Mescil Mezarlık Na: 28 
A.Mescit Mezarlık No: 30 

Galata Müeyyilzode Aropkulu No: 1 2  
Osmana9a S.Çeşme N. 1 40, 1 40/ 1 ,  1 42-44 
Kadıköy $.Cedit Y.Boyo No: 1 5, 1 7, 1 9, 2 1  
A.Mescil Küçük Mezarlık N .  28 
A.Mescil Küçük Mezarlık N. 30 
Golaıa S. Beyazıt Aropoglon N. 1 0  
Kadıköy Osmana9a S.Çesme N. 58 
Kadıköy Osmanaga S.Çesme N. 58/ 1 , 60 
Kadıköy Osmonogo S.Çesme N. 62 
Kadıköy Zühlü pasa Fener Kalamış 59-6 1 / 1  pr 1 
Kadıköy Zühtüpoşa fener Kalamış 59/61 pr 1 6  
Kadıköy Zühlüposa Fener Kalomıs 59/6 1 pr 22 
Kadıköy Zühtüpasa fener Kalamıs 59/6 1 pr 29 
Kadıköy Zühlüpasa Fener Kalamış 59/6 1 pr 37 
Kadıköy Zühlü paso Fener Kalomıs 597 6 1 pr 3 8 
Kadıköy Zühlüpasa Fener Kalamış 59/6 1 pr 49 
Kadıköy Zühtüpaşa Fener Kalamış 59/6 1 pr 50 
Kadıköy Zühtüpasa Fener Kolam ıs 59/6 1 pr 6 
Kadıköy Zühlüposo Fener Kalamış 59/6 1 pr 1 4  

Menkul ve Goyrimenkulun Nileli9i Haciz De9eri (TL} 
Koroir ev 9.000 
Ahşoo dükkan (Bedeli belirtilmemiş) 
İki dükkan (Bedeli belirilmemiş) 
Ev eşyaları 
Ev eşyası 
250 fıçı ruZlonmış llolık cigeri 
Ticorelhonedeki saat. radyo vs. 
Ev 864 
Ev 864 
Arsa 6.875 
Ev ve dükkan 1 0.580 
Dükkan ı .800 
Hane 5.400 
imalathaneden haczedilen hommad 4.950 
2 magozo, 2 dükkan ve ocfolor 1 7, 1 50 
3 ev 1 kahvehane 4,980 
Dükkan 1 ,800 
Hane 5,400 
Kargir mogoza 4,950 
Alisapôüklc:on 2.400 
Ah sap dükkan ve oda 3.360 
Dükkan 2,400 
1 1 1 5m2 orsa 5,575 
1 566m2 orsa 3, 1 32 
1 007m2 orsa 3,272 
1 007m2 arsa 2,6 1 7  
1 087m2 arsa 1 ,358 
1 1 05m2 arsa 1 .3 3 1  
1 075m2 arsa 1 ,88 1 
1 075m2 orsa 2. 1 50 
869m2 orsa 2,607 
1 566m2 orsa 3, 1 3 2  



İlôn Tarihi / Gazete 

1 0.05 .  1 943 Tasviri Elkôr 
1 0.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 0.05 . 1 943 Tasviri Elkôr 
1 0.05.1 943 Tasviri Elkôr 
1 0.05. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 0.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
25. 1 1 .  1 943 Tasviri Etkôr 
26. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

�08_05. 1 943 Tasviri Etkôr 
Q7.04. 1 943 Tasviri Etkôr 

�04_0ı . 1 944 Ton 
'Oa.oS. 1 943 Tasviri Elkôr 
�09_05. 1 943 Tasviri Etkôr 

'l 6_05. 1 943 Tasviri Elkôr 

Q2.o4. 1 943 Ton 
(52.04. 1 943 Ton 

�22_05. 1 943 Tasviri Etkôr 

'J 8_06_ 1 943 Tasviri Elkôr 

!a.o6. 1 943 Tasviri Elkôr 
'J 6_09_ 1 943 Tasviri Etkôr 

'OJ .07. l 943 Tasviri Etkôr 

ız-6_02. 1 943 Yeni Asır 

'ol.i2.1 943 Yeni Asır 
'l 4_02. 1 943 Ton 

'14.02. 1943 Ton 

'l 8.06_ 1 943 Tasviri Elkôr 
ı-ı a.Ob. ı 943 Tasviri Etkôr 

ı---

Adı Soyadı 
Asodor Güdükyon 
Asodor Güdükyon 
Asador Güdükyon 
Asador Güdükyon 
Asodor Güdükyon 
Asodor Güdükyon 
Asil Delkonle ve Angeliki 
Asil Delkonle ve Angeliki 
Asil Elkonte ve Angeliki 
Asal Demirciyon 
Atino Combozoglu 

Atronik T eklur 
Avodis Avokyon 
Avodis Bohmoz 
Avodis Kesıerlioglu 

Avodisaglu Dikron Kozozyon 
Avodisoglu Dikron Kozazyon 
Avok Danel 
Avgusti Rosto 
Avgusti Rosto 
Avrom Adesoglu 
Avrom Adosoglu 
Avrom Albaglı (hırdovotcı) 
B.Y. Albolı lbovocıl 
Avrom Donan 
Avrom Eskenozi 
Avrom Eskenozi 
Avrom Firuz 
Avrom Firuz 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Nileligi Haciz Degeri (TL) 
Kadıköy Zühtüpoşo Fener Kalamış 59/6 1 Pr 20 994m2 orsa 2,830 
Kadıköy ZühtüPoso Fener Kolomıs 59/61 or 23 940m2 orsa 3, 1 96 
Kadıköy Zühtüposo Fener Kalamış 59/61 pr 1 9  1 008m2 orsa 4,882 
Kadıköy Zühtüposo Fener Kalamış 59 /61 pr 24 905m2 orsa 2,7 1 5  
Kadıköy Zühtüposo Fener Kalamış 59/6 1 pr 25 924m2 orsa 2,772 
Kadıköy Zühtüpoıo Fener Kalamış 59/6 1 pr 4 1  1 000m2 orsa 1 ,250 
Beyoglu Bozkurt Türkbeyi 66 Apartman 1 3,440 
Cihangir S.Serviler 50, 52, 54 1 , 2, 3, 4 Apartman ve dükkoıilor 1 3, 1 52 
Tophane Kılıncoli Mataracı 1 -3 Apartman 1 5,840 
Taksim Ayospoşo Salim Hatun Na: 47 Ev eşyası 
Sisli H.Gozi 289, 289/ 1 ,  289/ 1 .  1 ,  289/1 .2, 8 oaet!lükkon ve 1 apartman 32,576 
289/ 1 .3, 289/2. 1 . 1  2. 1 .2 2 .  1 .3 2 .  1 .4 
Bey<>Qlu Tomtom Kumbaracı Y. 44, 46, 48 Apartman 3 1 ,536 
Gedikposo Kadırga Hamam Sok. No: 50'de1:i Ev esyosı 
Gedikpoıo Boliposo Yokuşu 1 1 /4 Ev eşyası 
Rızoposo Yokusu 1 2  No lu ikometgohınılo lticorethonesi) haciz edilen 40 kilo hurda pirine ile demir 
rende, muhtelif ege vs. 1 5  kalem madeni esyo ile Osmonbey S.Nigor Sk. 64 No lu ikometgohındo haciz 
edilen ev esvosı 
M Paşa Cuhocıhon alt kot 3 Ticarethane eşyası 
Sisli H.Gozi 339 Ev eşyası 
Sururi M.Posa 82 Ticarethane eşyası 
Carsı Kalpakcılar 1 56 Dükkan ında haciz edilen şapka vs. ükkon esyosı 
Arnavutköy Sucu Sok 3 2 Ev esyası 
Fener-K.Muso Kiremit Na: 30 Ev 720 
Bakırköy Y. Mah. 3. Tayyareci N 6 Anıop hane 1 ,632 
Seritciler 1 6 Dükkaıilorındo haczedilen ticari eıyalorı 
Kilimciler 3 
Kilimciler 38/40 İzmir Mogoza 5,725 
Bomonti Ebe 1 1 Ev eşyaları 
Rızopoıa 55 Kırtasiye eşyaları 
Çarsı Varacılor 1 5  Dükkanında haciz edilen ticari eşya 
Beyoglu Firuzoga Foikpoıa E. Demirci Apl. 1 7/1 Ev esyosı 



İlôn Tarihi / Gazete 

06. 1 1 .  1 943 Tasviri Efkôr 
OB.04. 1 943 Tan 
1 8.06. J 943 Tasviri Efkôr 

Jl .3. 1 943 Tasviri Elkôr 
]D. 1 943 Tasviri Elkôr 
""f0. 1 943 Tasviri Etkôr 
-ıJ.31943 Tasviri Etkôr 
'-f.3.1943 Tasviri Elkôr �1 943 Tasviri Etkôr 1 . . � 1 943 Tan 

k-;;-Qf. 1 943 To•viri E ôr *3 . 1 943 Tasviri E ôr �1 943 Tasviri E ôr � 943 Tasviri E ôr 2 1 . . �. 1 944 Tan 

------so:r.-1 9 4 3 Tan �943 Tan �1 943 Tasviri Eltcôr �943 Tasviri Elkôr �1 943 Tasviri Elkôr �1 943 Tasviri Elkôr �1 943 Tasviri Etkôr � 943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr �I 9.43 Tasviri Elkôr oa. · 
----

Adı Soyadı 
Avram Güven 
Avrom KececioQlu 
Avrom Marhoyım 
Avrom Papadapulos 
Avrom Popadopulos 
Avrom Papodopulos 
Avrom Papodopulos 
Avram Popodopulos 
Avrom Papodopulos 
Avrom Payeogtu 

Avrom Payoglu 
Avrom Radrik 
Avrom Rodrik 
Avrom Sonsino 
Avrom Sonsino ve Setiha 

Avrom Şolom karısı Refko Şolom 
Avrom Vara 
Avrom Vara 
Avrom ve Anostos Adooglu 
Avrom ve Anostos Adosoglu 
Avrom ve Anostos Adosoglu 
Avrom ve Anoslos Adosoglu 
Avrom ve Anostos AdosoQtu 
Avrom ve Anoslos Adosoglu 
Avrom ve Anostos Adosoglu 
Avrom Yotet 

Adres 
Galata Okçu Musa N. 26, 28 
lnebey Ordu 395 
Kadıköy YeldeQirmeni 40 
Kodıköy/tcerenköy Kayısdogı 
Ka ıköy/lcerenköy 8ostoncıbaşı 
Kaı ıköy/lcerenköy Kışla Onü·Usküdor Cad. 
Kac ıköy Coterogo Bosıbüyük 
Koc ıköy Coterogo Halis Elendi 
Kadıköy Colerogo Yasa Cad. 
R. Pasa Cambazhane 28 

Rüslemposo, Cambazhane Na: 38 licorelMne 
Rüstemposo Hasırcılar 34 
Ha askorgozi Asri Apt. 85/3 
Osmanbey Tavukçu Fethi Sok. Na: 23'te 

Hasköy Ahmet Çelebi Hasköy Cod. 2 ve 1 00 
Doyohotun Kürkcühon 1 3/1 
Y .  Kaldırım Tımarcı Hamit Apl. 7 
Bakırköy Zeytinlik Ebüzziyo N. 42 
Eminönü Ş.Geyloni Emirler Han 1 3  
Eminönü Ş.Geyloni Emirler Han 1 9- 1 5 
Eminönü Ş.Geyloni Emirler Han 1 2 
Bakırköy Pancar 4 9 
Bakırköy Pancar 5 1  
Bakırköy Pancar 53 
Hasköy Ayazma Na: 22 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
Hazır kundura mo(lazosı kiracılık hakkıyla 
Haciz altına alınan bakkaliye eşyası 
Ev eşyası 
1 8 .949.33 m torla 5,239 
1 1 .49 1 .28 m bostan 2,700 
Bag, köşk, müst, 45.950 m orsa 1 ,920 
386 m torla 377,72 
Bohce ahşap ev 3,840 
Odaları olan korgir dükkan 3,600 
Sabun, sabun tozu, soda, kostik gibi 
sabun ve sobunculuga ait esyo 
Sabun ve sabunculuk maddeleri 
Ticarethane eşyası 
Ev esyosı 
Haczedilen ev eşyası 
Bedelini tamamen tediye ederek Bu< apeste' den 
getirmiş oldugu İstanbul Sirkeci Gümrügünde 
1 400 numara ile müseccel iki sandık derununda 
299 4 düzine ve 3 1 2 1  lira kıymetinde selloit 
torakları gümrük resmi ve cezası sair masrafları alıcı 
tarafından ödenmek üzere 
2 dükkan 1 ,080 
Kontroplok esyo 
Ev eşyası 
Bohceti ahşap ev 2,400 
Han 1 3,376 
Mogozo 5,760 
Bodrum 1 ,920 
Ev 1 ,728 
Ev 1 ,728 
Ev 1 ,728 
Ev eşyası 



İlôn Tarihi / Gazete 

26.06. 1 943 Tasviri Elkôr 
l 5.04. 1 943 Ton 

1 6.03 .  1 943 Ton 

J0.06. 1 943 Tasviri Elkôr 
I 0.06. 1 943 Tasviri Efkôr 
'1s.o 1 . 1 943 Yeni Asır 
'04.02. 1 943 Yeni Asır 

'J3.j"2.1 943 Yeni Asır 

�1 943 Yeni Asır �943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Elkôr 

�1 943 Tasviri Elkôr �944 Ton � 1 943 Ton 

�3 Ton �1 943 Tasviri Etkôr �. 1 943 Tasviri Efkôr � 1 943 Tasviri Etkôr 
t%'ı 944 Tasviri Efkôr 

1 0. · l--)12. 1 943 Ton �1 943 Tasviri Efkôr �943 Tan 

� 

Adı Soyadı Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL} 
Avromoölu Nesim Hosköv Filibos N. 32 Ahşoo ev 720 
Avdosoalu Niko ve Sadetti Coooloolu M.Fenori 42 ve Kiremit Cod. 26 İkometaohlorındo haciz allına alınan ev eıvosı 
Azizyon ve Nubor Kalafat İstiklal 343 Kücük bir kosa, büyük eski bir kasa, yazı makinesi, 

ayna, elektrikli duvar soali, 3 odeı vitrin, cini sabo 
ve kuvumculuao mahsus lerozi kurusu vs. 

Aznif Morika Kadıköy Osmonogo Resit El. No: 52 Hane 2,520 
Aznit Moriko Kadıköy Rosimposo Duo Tepe No: 99 Hane 1 ,800 
B.A Porero lnönü 865 lzmir Tohh hacze alınmış olan menkul mo arı.ev esy. 
B: Bohor (Holimogo Çarsısında Alp Korodovul licoreıhonesinde müstahdem) Konsol moo mermer, ispenc, elbise ' olobı, saat, 
Şemoil Şaki moso, tül perde, RCA marka radyo, aynalı dolap, 
Bohor kızı Mırkodo İzmir dikis makinesi seccade ve halı vs. menkul mallar 
B.Y. Albogı (boyocıl Kilimciler 1 3 1  7 Sk. 32/7 Dükkanda mevcut boya imaline mahsus makine 

-1-ı v- -.J-vnt 
B.Y. Alboglı İnönü Cad. 76 1 İzmir Oda ık. aynalı dl. radyo vs. ev esyolorı 
Bogdosor Somolyo Hacı Monol 8 Ahsop ev 936 
Bohcivon Dimitri'nin Eyüp Kurukovok Ali Paşa Bostan Sok. 88, yine aynı Sokak 5 sayılı bohcesinde haczedilen yelismis ve 

yetismemis sebze mahsulleriyle, bohtıvonlıgo ait alet ve cilt atlı arabanın 26. 10.943 Salı günü saat 
1 0.30'do mahallinde T. Emval K. mucibince aleni müzevede ile satılık. 

Boruyer Berber Şişli Bulgar Pazarı İzzetposo 3 1  Ev eşyası 
Boyzer Arsonyon Taksim Kocolepe Sozlıdere 67, 75 Dilkkon, l:orgir ev 1 ,296 
Bedros Finconcı lor l 4/1 Kosa, yazıhane, erkek elliiseleri, pordesüleri, 

singer dikis mokinosı, hovogazı ocogı, yolak 
çarşafı voroon vüzü masa örtüsü ı:ıibi licorelhone esv. 

Bedros Toksin Receppoşo Park Ap. 2. kol Büfe, yemek masası, oda ık .. cini soba vs. ev esy. 
Bedros Azizyon Beyoglu, HüseyinAao Saksı Sok No: 1 9 Korgir ev 4,320 
Bedros Bohodıryon Beyoglu Kocolepe Feridiye N. 1 06 Ev 1 ,224 
Bedros Bohodıryon Beyoglu Kacotepe Feridiye N. 1 04 Ev 1 ,800 
Bedros Cümbüsyon Kadıköy lcerenköy, Aliposo, Kücüklorık, Muhtelif miktar ve kıymetlerde 57 porco müfrez orsa 

Bosloncı Dere 
Bedros Elbisoalu Bovocıköv Yunusaaa 1 8 Ev 450 
Bedros Gagasyan Şişli H.Gazi 202/2 Ev eşyası 
Bedros lşbiliroglu Yesil köy-Etfaiye Meydan 6 Karyola, goidrop, soba gibi ev eşyası 



ilôn Tarihi / Gazete 

29. 1 2. 1 9  43 Tasviri Elkôr 
3 ı . ı 2 .  ı 944 Tan 

24. ı 2 . ı 943 Yeni Asır 

24. 1 2 . 1 943 Yeni Asır 

Ts:OJ . 1 944 Ton 

1-1s.o ı . 1 944 Ton 
�. 1 943 Ton �1 943 Tasviri Etkôr '2iJ2.1 943 Tasviri Efkôr l-fi.öı. 1 943 Yeni Asır 'o7.04.l 943 Ton 

�1 943 Ton �943 Tasviri Efkôr �1 943 Yeni Asır �943 Yeni Asır 
J 4  . . 

k()i1943 Ton oa. · 

ı..---

Adı Soyadı 

Bedros Sehikyan 
Bedros Sehikyan-f.eavlok 
Beneiyo Biraderler 

Bensiyon lsrail 

Bensiyon Komhi 
Bensiyon Komhi 
Bere Artinyan 
Bere Gene 
Beyzar Arsonyon 
Biye Soul 
Bogos Sokoryon 

Bogos Sokoryon 
Bahar Akkus 
Bohor Azikri 
Bohor Bravoya 
Jok Perojedi 
Resel 
Moyer 
Yusef Sidi 
Yoko Kitli 
İzok Benordete 
Selm 
Bohor Fronko 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Hociz Degeri (Tl) 
Taksim Çaylak 55 Karair ev 1 ,200 
Taksim Kacotepe No: 50 Korrıir ev 1 ,800 
İnönü 290 Kolye, gögüs igneleri, saat bilezikleri, boncuklar, 

iki şemsiyelik, bir koltuk, 4 hasır sandalye, 4 küeük 
tahta masa, 2 büyük masa, 1 hazoran, koltuk, 3 
karyola, komodin, camlı dolap, 2 koltuk takımı, 
tahta büfe, 2 kaykal, 4 büyük camlı levha, 9 perde, 1 

Korotos 33 1 .  Sk. 1 3  lzmir 3 sandalye kadifeli, l seccade, l karyola mavi 
boyalı maa somyalı bir kisilik, 1 gardrop eski, 5 esya 
sandıgı, l karyola bir kisilik, bir yemek masası moa 
muşamba, l konsol mermeriyle, l konsol aynalı, 2 
tablo camlı 2 tablo camsız l sondalve kodifeli 

K.Mustofo Paso l 525 m2 orsa 2, 1 00 
K.Mustoto Pasa Mustantik 1 4  Hane ve 8 l 4 m2 orsa 5,640 
Harbiye H.Gazi 224 Ev eşyası 
Pongoltı Toy Sk. 1 /3 Ev esyosı 
Taksim Elmodog Sozhdere 67, 75 Dükkan ve korgir ev 1 ,296 
Gaziler Bedava Sk. 49 lzmir Tohh hacze olınmıs alon menkul mal arı.ev esy. 
Çuhacı Han 1 7- 1 7/ 1  Dükkanında haciz altına alınan kuyumculuk sonatına 

mahsus esvo 
Cihangir Günes 1 7  Ev esyosı 

Kamyon plaka no 3 1 64 
Banko Sok. 64 Korsıyoko Tahtı hacze olınmıs olen menkul mollorı-ı!v esyolorı 
Gündüzler 25 Muhtelif ev esyolorı 
Dellolbosı 1 5  
Tramvay 204 
Gazi Blv 6 
İnönü 353 
Ata 6 
Enveriye 79 
İcodive 1 6  
Yusulyonhon 40 Ticarethanesinde haciz altına alınan 9 kalem yazıhane 



� N 
o 

İlôn Tarihi / Gazete 

03.04 . 1 943 Ton 

24. 1 2. 1 943 Yeni Asır 

ı 5.01 . 1 943 Yeni Asır 
ı 4.0 J . 1 943 Yeni Asır 

1 5.02. 1 943 Yeni Asır 

'24.1 2. ı 943 Yeni Asır 

�1 2. 1 943 Yeni Asır 
ıı.r.ı2 . ı 943 Yeni Asır 

�3 . 1 943 Yeni Asır �2. ı 943 Yeni Asır 
�. 1 944 Ton 
� . 1 9A4 Ton � . 1 944 Ton 
L.f5'5.01 . ı 944 Ten 

ı...--

Adı Soyodı 

Bohor Franko 

Bohor Goboy 

Bohor İsrail 
Bohor J. Fronko 

Bohor Kuzi (kozmirci) 
Salamon Viktorya (çuvalcı) 
Yako Roditi (şemsiyeci) 
Davit Milisi (berberi 
Çakır Danyel (elbiseci) 
Leon Levi (terzi) 
Liva Elgaz (bakırcı) 
Bohor Mizrohi 
Salamon 1. Kıredo 
Hovim Şikor 
Bohor Mizrahi borcu 1 7937.22 TL 
Bahar Mizrchi (kutucu) 
isek Loreya (cuvolcı) 
Yusef Lcrevo lçuvolcıl 
Bohor oglu Lcreyah 82390 br 
Bohor cglu Mose Rozenes 
Brazilay ve Benjamen 
Broziloy ve Benİcmen 
Brozilay-Benjomen 
Brczilay-Benjcmen 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi 1 Haciz Degeri (TL) 

esyosı 
Galata Lüleci Hendek H Alipasa Ap. 1 8 1 /1 O Oda ık, piyano, rodyo, gordrop, yotok oda ık vs. ev 

esyası 
Alpaslan 58 lzmir 1 somyosız karyola, 1 mermerli orta mososı, 1 kadife 

konape, 2 kadife koltuk, 1 tahta elbise dolobı, 1 
sigara aynası 

İnönü 530 lzmir Tahtı hacze alınmış olan menkul mollorı-ev esy. 
lzmir V.V.nden 25000 lira bordu Bohor J. Fronko'nun 

hanesinde haczedilmiş olan aynalı büfe, koltuk takımı, 
hasır takımı, halı, seccade, koryolo, duvor sooli, 
sandalyeler, şemsiyelik, aynalı dolap, bronz karyola, 
mermerli etajer vs. menkul esyalor 

Kuzuoglu Ç. 53 Ticarethanelerinde haczedilen menkul esyalar 
Çuvolcılar 20 
Aliposo 405 
Yeni Kavaflar 1 O 
Şadırvan Altı 1 1 
Yeni Kavaflar 
Sarador 32 İzmir 
Şeretiye 3 Gardrop, masa, sandalye, oda takımı halı vs. gibi 
1 398. Sk. 1 1  muhtelif cins ev eşyaları 
İnönü 739 İzmir 
K.Hızır Şerifiye 3 Ev 2,800 
Keten Ç. 3 1  -33 Ticarethanelerinde haczedilen kutu ve 
Şekerciler 9 1  muhtelif cins çuvallar 
Çankırı 1 7 İzmir 
H. Hoca, Murcbit Çr. 1 7  / İzmir 377 ede 53 prs Dükkon 1 ,440 
Çangırı Çarsısı Na: 2 / lzmir Dükkan 1 , 1 20 

Sebat Vapuru soıi ton. 8 1  7 253,600 
Şule Vapuru sofi ton 1 258 272,830 
Necat Vapuru sofi ton 1 590 482,940 
ikbal Vapuru seli ton. 2 1  89 403,850 



f:; -

llôn Tarihi / Gazete 

05.0 1 . 1 944 Ton 
23.05 . 1 943 Tasviri Elkôr 
23 .05. J 943 Tasviri Elkôr 
24. ı 2. ı 943 Yeni Asır 

30. ı 2. ı 943 Tasviri Elkôr 

09.04. 1 943 Ton 

1 9.03. ı 943 Tan 

OS. 1 2 . 1 943 Tasviri Efkôr 

ı e.o ı . ı 944 Ton 
2A. 1 2. ı 943 Yeni Asır 

�1 943 Yeni Asır 

k-föl. 1 943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Efkôr 

(59.0.4.19 4 3 Ton 

k-;;09.1943 Yeni Asır �944 Ton �943 Tan �1 943 Yeni Asır o7. · 

k-:-jfl 943 Yeni Asır 
24- . 

�943 Tasviri Etkôr 
22. . 

L---" 

Adı Soyadı 

Brazilay-Benjamen 
Buanen Erbaz 
Buanen Erbaz 
Bünyamin Kastor 

Bünyamin Macaroglu 
Bünyamin Macaroglu 
Bünyamin Macaroglu 

Bünyamin Pinto 
C. Korogözyon 
Caka Galanti 

Caka Venlura 

Corciyo Battaro 
Cuzi Eginli 

Cuzi Eginli 

Ce lebi Taranto ve oglu 
Damyanaz Tolu 
Danyal Nisli 
Derya Parda 
Jak Mizrahi 
Avrom Yahni 
Davi Telyas 

David Anjel 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Doııan Vapuru safi ton. 2 1 27 356,676 
Sururi Mah. Mahmutpasa No: 1 70'teki ve dükkanında haczedilen tuhafiye 
Galata Emekyemez İskender Cad. Ansel Ap. No: 3'deki ikametı:ıahında haczedilen ev esyası 
Dikilitas 27 lzmir 2 masa, 1 küçük saat, 1 kisilik karyola, 2 kisilik 

karvola 1 elbise dolabı 1 avna 1 örtü 
Beyoglu Baruthane 45 Ev 2,700 
Pangaltı Bilezikçi 49 Ev esyası 
Topkapı Bayrampasa 1 4 Pastırma imalathanesinde bulunan üç beygir kuvvetinde 

bir adet dinamo ile iki kıyma makinesi ve salt pastırma 
imaline mahsus afat ve edevat 

Besiktas Örtaköy Tos Merdiven N. 20 Ev 1 ,224 
Sisli Samanyolu 1 2  Saadet Ap. 6 Ev esyası 
Güzelyurt 926 lzmir 1 kadite kanape, 2 kadife kotuk, 1 kanape bezli, 

1 ceviz masa, 1 karyola beyaz boya 2 kisilik, 1 
despenç 1 komodin avnalı 

Afiye 1 4  lzmir 1 tahta dolap, 1 çamasır sondıgı, 1 tahta masa, 
somyasız bir karyola, bir kücük duvar aynası 

Beyoglu Kocatepe Çaylak N. 8 Apartman 6,984 
Beyoglu Kurtulus 70 Piyano, radyo, ada takımları, koryololor vs. 

kıvmetli ev esvosı 
Kapalıcorsı Perdokcılar 2 Dükkanında haciz altına alınan muhtelif 

cinste 568 kilo kösele ve esya 
İnönü 609 İzmir Koltuk takımı, büfe, gardrop ve mumasil ev esyaları 
Tatavla Papasoglu 6"3/1 Hane 1 ,080 
Taksim Receppasa Edis Ap. 8 Ev eşyası 
Demir 1 2  Muhtelif ev esyaları 
923 Sk. 1 1 
İnönü Cad. İzmir 
Dellalbası 32 İzmir 1 konsol aynalı mermerli, 1 karyola iki kisilik somyasız, 

1 gardrap tek aynalı. 1 despenc, 1 arta masası 
mermerli, 1 seccade kücük 

Sururi Rızapasa Y. 1 1 2  Terzi levazımı vs. esya 



İlôn Tarihi / Gazele 

09.02 . 1 943 Tasviri Elkôr 
03.04. 1 943 Tan 

1 7.04. 1 943 Tan 

22.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
04.04 . 1 943 Tan 

27. 1 1 . 1 943 Tasviri Etkôr 
1 9.02 . 1 943 Tasviri Efkar 
1 9_02. 1 943 Tasviri Efkôr 

'15.o l .  1 943 Yeni Asır 

30. 1  ı . 1 943 Tasviri Efkôr 

2ı .02.43 Tasviri Elkôr 

-
ToTf. 1 943 Tasviri Etkôr 

�o.o 1 .  1943 Yeni Asır 

�5. o ı . 1 943 Yeni Asır 
L-;5.0f.1 943 Yeni Asır 

'26.03. 1 943 Tan 

�6.0J. 1 943 Ton 
�. 1 943 Ton 

�a.oT.1 943 Tan 

�4_ol.1 944 Tan 

11 _06. 1 943 Tasviri Elkôr 

'15.0S. l 943 Tasviri Efkôr 
'i9. ı :f.i 943 Tasviri Elkôr � 943 Tasviri Elkôr 

,_ 

Adı Soyadı 

Dovid Bahar 
David Dehpar 

David Maden 

David Pinhas 
Dovid Zolman 
Devit Bahar, Avrom Mizrahi 
Devit Hanonel 
Davit Honanel 
Davit Levi 
Devit Musooglu 

Davit Musaoglu 

Devit N.J. Sidi 
Devit Pinhas 
Davil Şaul 
Deydi kohenko 
Daydi Kohenko (sorrot) 
Deli Vasiloglu Anaslas 
Defi Vasiloglu Anastas 
Deside Akoriror ve Alber Beruhnel 

Despina Orelli 
Despina Orelli 
Dikron Kozazyan 
Dikron Şirin 
Dikronuhi 
Dimitri 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Nitel igi Haciz Degeri (TL) 

Ponı:ıoltı T. Fethi Sk. 1 8/3 Ev eşyası 
Narihan 1 3  Kadın ve erkek çorap mokinosı, dinamo, yedi çuval 

ham çorap, 90 adet kadın çorabı, yazma vs. 29 kalem 
esyo 

S. Geylani H. Elendi 28/30 Ticarethanesinde haciz altına alınan hazır elbise, 
kumaş vs emtia 

H.Aloeddin Emiroglu Han 3/9 Magazosında haciz edilen çorap vs. eşya 
Tozkoparan Akarca Nalan Freske Ap. 1 7 Ev esyosı 
Hasköy Hacı Saban Mektep S 25 Ev 1 ,008 
Sisli Abidei Hürriyet No: 284 Fabrika 2 1 ,  1 68 
Feri köy 1 .  Ks. Büyükdere No: 34 Apartman 1 0, 1 28 
lnönü 290 lzmir Tahtı hacze alınmış olan menkul mal arı-ev esy. 
Y. Kaldırım Golipdede 1 68 Buzdolabı, radyo, karyola, aynalı dolap, halı vs. 

kıymetli ev eşyası 
Haciz altına alınan 236 parcadan ibaret kıymetli 
halıları TEK mucibince aleni müzayede ile 22.2.43 
tarihinden itibaren Sandal Bedesteninde satılacaktır. 

2. Kordon 20 İzmir 3 7 çuval siyah karo bük naftalin 
Beyoglu Mesrutiyet 21 7 1 1 4 pa rçe kıymetli ev eşyası 
Kuzuogıu Çarsısı 26 lzmir Tahtı hocze alınmış olan menkul ma arı-ticari 
lnönü 520 lzmir Tahtı hacze alınmış alon menkul ma arı-ev esy. 
Kemeroltı 347 lzmir Tahtı hacze alınmış olan menkul malları-ticari 
Ahicelebi Limon i skelesi 1 8 Baskül ve gıda maddeleri 
Osmonbey Selik 66/2 Ev eşyası 
Galata Kutu Han 3. kat Yazıhanesinde mevcut müteaddit yazı makineleri, yazı 

masası ve yazıhane eşyası 
Galata Koraköy 1 Mogozado mevcut şapka, cam tezgah, ayna dolap vs. 
Heybeliada Lazonzaferi 28 Mao bahçe ev 1 ,440 
Galata Kemankes K. Mustafa Pasa Halil P Uslünde oda olan dükkanlar 2,400 
Pongaltı Bilezikçi Sk. 75/2 Ev eşyası 
Eminönü Ordu 337-337/1 Ev 1 ,920 
Cihangir, Lenger Sk. Demir Ap. 1 7/5 Ev eşyası 



l lôn Tarihi / Gazete 

09.0 1 . 1 944 Tan 
07.04. 1 943 Tasviri Elkôr 
29. 1 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 
29. 1 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 
29. 1 2 . 1 943 Tasviri Etkôr 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
22.05 . 1 943 Tasviri Elkôr 

29. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 8.0 1 .  1 944 Tan 

1 7.02 . 1 943 Tan 
O 1 .05. 1 943 Tan 
1 5.04 . 1 943 Tan 
ı 5.04 . 1 943 Tan 
1 5.0 1 . 1 944 Tan 
23 .0 1 . 1 944 Ton 

29. 1 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 
29. ı 2 . 1 943 Tasviri Etkôr 
23.07. 1 943 Tasviri Elkôr 
23.07. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 5 .04 . 1 943 Tan 
30. 1 o. 1 943 Tasviri Etkôr 
o ı .06. 1 943 Tasviri Elkôr 
O 1 .06. 1 943 Tasviri Elkôr 
O 1 .06. 1 943 Tasviri Etkôr 
07. 1 o. ] 943 Tasviri Elkôr 
07. ı 0. 1 943 Tasviri Efkôr 
07. ı O. ı 943 Tasviri Etkôr 
07.04. 1 943 Tan 

Adı Soyadı 

Dimitri 
Oimitri Dimitriyadis 
Oimitri Ayanoalu 
Oimitri Ayanoglu 
Oimitri Ayanoglu 
Oimitri Ayonoglu 
Oimitri Bonco 

Oimitri Cavlidis 
Dimitri Çakkonyodis 

Oimitri Deliaglu 
Oimitri Dimitriyadis 
Oimitri Diranidis 
Dimitri Diranidis 
Dimitri Hocıkuş 
Oimitri Hocıkuş 

Oimitri İstovridis 
Dimitri lstavridis 
Dimitri Madenlioglu 
Dimitri Madenlioglu 
Dimitri Madenliaglu-Yargi Topaloglu 
Dimitri Mango 
Dimitri Mayooglu 
Oimilri Moyooglu 
Dimitri Moyooglu 
Oimilri Moyapulos 
Dimitri Mayapulos 
Oimitri Mayapulos 
Dimilri Mihailidis 

Adres 

Galata Kemankeş Necatibev 1 80 
Bevoölu Sıroserviler 75, 75/1 
Bevac lu Defterdar Yokuşu 1 2 3 
Beyaglu Defterdar Yokuşu 1 25 
Beyoglu Defterdar Yokuşu 1 27 
Beyoglu Defterdar Yokuşu 1 29 
Bereketzade B. Hendek 2 1  

Fatih Atik Alipaşa Caferaga 1 8 
Adres verilmemiş 

Sisli Meşrutiyet Ebe kızı 
Beyaglu Sıraserviler 75/ 1 ,  75/2 
R.Paşa Hasırcılar 78 
Beyoglu S. Agacı 7 

Nişantoşı V. Konogı Yüce Ap. 7 
Y. Postahane Vitol Han 4-7 

Sarıyer İmrahor ilyosbey 1 67 
Sarıyer imrahor tlyasbey 1 69 
Beyoglu Yenicomi Şirket Sakak N. 47 
Beyaglu Yenicami Şirket Sakak N. 49 
Bakırköy iskele 39 
Taksim Arslan Yatagı Rize Ap. 23/5 
Çelebioglu H. Alaeltin Sobuncuhon 25 
Sondemir Hallac Abdürrohman 1 
Hallac Abdürrohmon 3 
Keresteciler Yeni Hol 55 
Osmanbey Selik Sak. 66/4 
Kurtuluş Tepeüstü 1 1 6  
Çuhacı Han 1 9/1 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Odalı dükkan 3,360 
Dükkanı olan ooortman 40,960 
Karoir dükkan 1 ,440 
Korgir fırın 2,520 
trotlı arsa 1 ,500 
lroHı orsa 1 ,500 
KıroothanesiriC:le mevcut masa, sandalye, radyo vs. 
kohvecili1>e ait esva 
Ev 900 
Ticarethanesinde mevcut kundura lavazımatı ve 
kösele 
Karyola, büfe vs. gibi ev eşyaları 
Dükkanı olan apartman 40,060 
Ticarethanesinde hırdavata müteallik eşya 
Ev eşyası -
ikametgahında haczedilen 70 porço kıymetti ev eşy. 
Ecza aeposunda haciz altına alınan muhtelif cins 
ecavi tıbbive 
Ev 1 ,  1 25 
Dükkan 450 
Dükkan 504 
Dükkan 1 ,800 
Gardrop, büfe, divan, portmanto gibi ev eşyası 
Ev esyosı 
Korgir fırın ve müştemilatı 1 1 .640 
Kargir <Iü11<on 1 ,080 
Kargir ev 2,520 
Kasa ve yazıhane eşyası 
Ev eşyası 
Karyola, büfe, masa, kanepe, koltuk vs. ev eşyası 
Dükkanında haciz altına alınan kuyumculuk 
sanatına mahsus eşya 



İlôn Tarihi / Gazele 

07.04. 1 943 Tan l 6.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
08.0 1 . 1 944 Tan 

04.02 . 1 944 Tan 
3 1 . 1 2 . 1 943 Tan 
03.02. ı 944 Tan 
25.03. 1 943 Tan 

29. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
07. 10. 1 943 Tasviri Etkôr 
2 1 .07. ı 943 Tasviri Elkôr 
1 4.03 . 1 943 Tan 

1 4.03. 1 943 Ton 
1 3. 1 0. 1 943 Tasviri Efkôr 

1 6.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 6.05. ı 943 Tasviri Etkôr 
1 8.0 l . 1 944 Ton 

08.03. ı 943 Tasviri Elkôr 
08.03 . 1 943 Tasviri Etkôr 
08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 6.03 . 1 943 Tan 
28.02. 1 944 Ton 

03.03. 1 944 Ton 
03.03 . 1 944 Ton 
03.03. 1 944 Tan 

Adı Soyadı 

Oimilri Mihailidis 
Dimitri Sondolcıoı:ılu 
Dimitri Sandalcıoglu 

Dimitri Stela ve Slavi 
Dimitri Vasiliyadis 
Dimitri ve Alkivyadis Kargini Kail. Sti. 
Dimitri ve Fuad 

Dimitri ve Yani 
Dimitri ve Yani Papapulas 
Dimitri ve Yani Rapala 
Dimitri ve Yani Rapolo 

Dimitri ve Yani Rapolo 
Dimitri Yogiyadis 

Diren ve oglu Kigork ve karısı Mannik 
Diren ve oglu Kigork ve karısı Monnik 
Diyomondi listeri Koll.sti. 

Doktor Y aranusyan 
Doktor Yaranusyan 
Doktor Yaronusyan 
Dokumacı Beslev 
Domlu Ayanoglu 

Domlu AyanoQlu 
Domlu Ayanoglu 
Domlu Ayonogtu 

Adres 

Bevoglu K Kulluk 1 2 l 
Bakırköy Yesilköy Umraniye l O 

Firuzaga Kadirler Yokuşu 24 
Yeniköy Keresteci l 3 
Galata Yenicami Camii Cedit 8 
Beyoglu Kaptan l O/ 1 

Bogaziçi Boyacıköy Besinci Sk. 5 
Beyagıu C.Serit l 1 4, D. Yokuşu l l 2 
S.başı Kılıçali D. Yokuşu N. l l 4, l l 2, l 1 O, 8-2 
H.Alaattin Sabuncu Han 9 1  

Cihan9ir Monepolo Ap. 3 
Zindonkapı Degirmen Sok. 1 6- 1 8 

Kartal Soganhk Yukarı Mah. 
Kartal Soganlık Yukarı Moh. 
Galata Hacı Mimi Kumbaracı Y. 4, 6 

Gedikpaşa Çiltegelinler 61 
Beyogtu Hataskargazi Sebat Ap. 3/2 
Gedikpoşa Çitlegetinter 6 1 
Beyaglu ilk Belediye Karanfil 2 1  
Taksim Topçular Şahane Ap. 5 

Eminönü H. Alaaddin S.Çeşme l 3 
Eminönü H. Alaaddin S.Çeşme l 5 
Eminönü H. Alaaddin S.Çesme 1 7  

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Ev eşyası 
Ahşap hane 2,400 
Alameti Farika, Marka ilmuhaberi satışı. 
Çivit fabrikası sahibi D. Sandalcıogluna ait 5807 nalu 
3 yıldız çivit marka i lmuhaberi 
Kargir ev 3,600 
Ev 900 
Magazadaki saat ve altın kaplama kıymetli eşyası 
Bir adet gazoma mak. Motorin bir adet freze 
makinesi ve bir od€t pres 
Ev 1 , 800 
Tamamı 609,29m arsa 6,039 
Arsa 6,039 
Mogozosındo haciz altına alınan muşamba, duvar 
kaaıdı ve emsali eşya 
Ev eşyası 
Ticarethanesinde haciz edilen yazıhane takımı, 
degirmen tası, elek makinası, motörlü baskül terazisi vs. 
1 2 kalem eşya 
M dolap 2 kuyulu ve ahırlı bostan 1 20 
Ev 700 
Marangoz dogroma fabrikasında mevcut bilumum 
makine olot ve edevat 
7 1 5 numaralı 1 adet Ford morko otomobil 
Kıymetli ev eşyası 
Doktor muayene eşyası 
Ev eşyası 
Oda takımları, radyo, büfe, divan, karyola, 
gardrop vs. kıymetli ev eşyası 
Magaza 1 6,000 
Ayan Han 1 8,232 
Dükkan 6,400 



İlôn Tarihi / Gazete 

03.03. 1 944 Ton 
04.0 1 . 1 944 Ton 
03. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 3.09. 1 943 Tasviri Elkôr 
26.03. 1 943 Ton 
1 4.02. 1 943 Ton 
1 5.04. 1  943 Ton 
3 ı .  ı 2. 1 944 Ton 
30.90. 1 943 Tasviri Elkôr 
23 .0 ı .  1 944 Ton 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

29. 1 2  1 943 Tasviri Efkôr 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 4.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
25.08. 1 943 Tasviri Etkôr 
25.08. 1 943 Tasviri Etkôr 

25.08. 1 943 Tasviri Efkôr 

'25.08. 1 943 Tasviri Etkôr 

25.08. 1 943 Tasviri Efkôrv 

"26. 1 2 . 1 943 Tasviri Etkôr 

1 0.4. 1 943 Ton 

�6.07. 1 943 Tasviri Efkôr 

16. 1 1 .  1 943 Tasviri Efkör 

"l 6. 1 J . J 943 Tasviri Elkôr 

'18.06. 1 943 Tasviri Etkôr 

1 a.o4. ı 943 Ton 

30. l 2. ı 943 Tasviri Efkôr 

0.4.0 ı .  1 944 Ton 

-27. l l .  ı 943 Tasviri Elkôr 

2S.o5. ı 943 Tasviri Efkör 

-

Adı Soyadı 

Domlu Avonoalu 
Donikino Petro 
Döri Dözera 
Dr. Danyal Behor 
E. lefteregos 
E. Mendon 
Efemiyo 
Efrahim 
Eftod Zebooglu 
Eftolyo Oksüzoglu 
Effol Marka Hızarcı 
Eftoı Mcrko Hızarcı 
Effat Marka Hızarcı 
Eftaı ve Petro Kcrceflimcglu 
Eftoı ve Pelro Kcroeltimoglu 
Eftct ve Petro Kcrceflimcglu 
Eftaı ve Pelro Kcrceftimoglu 
Effot ve Pelro Kcroeftimoglu 
E et ve Petro Kcrceftimoglu 
E erpi Erdogmus 
E im Torna 
E imyc Kesti 
Eleftergos ve şeriki Vosil 
E eltergos ve seriki Vosil 
Eleftergos ve şeriki Vasil Kostondinidis 

e eflerigos 
Eleni Ayvotoglu 
E eni Kiripriti 
El iniki Naya 
Eliz Bozbozyon 

Adres 

Eminönü H. Aloeddin Yenicomi 1 7 
istiklal 1 86, 1 88 
Goloto T ersone 68 
Beyoglu-Kemonkeş Y. Kaldırım 96-98-1 00 
H. Alootlin Y. Cami 29 
E.Çelebi Tozkoparan Adler Ap. 3 
Gümüşsuyu Tokizofer 43-45 
Beyoglu Emekyemez Porsuk 4 
Bakırköy Cevizlik Amedci N. 2 
Bogozici Büyükdere Yazıcı 4 
Bolal Bostan 3 1 
Bolal Draman Ce•mesi 49-47 
Balat Draman Çeşmesi 5 1  
T uzculor No: 1 4 
Bakırköy Zeytinlik E. Barulhane N. 30 
Bakırköy Zeytinlik E. Baruthane N. 32 
Bakırköy Zeytinlik E. Baruthane N. 34 
Bakırköy Zeytinlik E. Barulhone N. 36 
Bakırköy Zeytinlik E. Boruıhone N. 38 
Sütlüce Koroogoc 56 
Gedikposo Eviye 2 7 

Fatih Merkez Efendi No: 5 
Fatih Merkez Elendi No: 5/1 
Merkezefendi Ayni Mevki 5 
Ayni Mevki 5/1 
Taksim $.Muhtar Olkan Ap. 5 
Fener lncebel 54, 54/l 
A.Mesciı Mes. C. 2 22 
Beyoalu Farabi 6 
H.Aloeddin S.Çesme 2. Vokılhon 9-1 ve 30-1 5  

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Korair moııozo 7,680 
Aoortmon ve Poslohone 48,736 
Hırdavat esvosı, zımooro tası, otomobil rulmonı 
Korgir mogozo, iki dükkan 2 1 ,840 
Kumaş ve muhlelil moniloluro eşyası 
Ev eşyası 
Dükkanı olan apartman 28, 1 76 
Hane 6,720 
Ahsop ev 3,360 
Ev 780 
Ev 936 
Dükkan 1 ,584 
Ev 864 
Dükkan 2,880 
Korgir ev 1 ,536 
Kcrgir ev 1 ,536 
Korgir ev 1 ,536 
Korgir ev 1 ,536 
Korgir ev 1 ,536 
Korgir dükkan 1 ,800 
Piyano, gordrop, Clivon giOi ev e•yosı 
Otomobil plaka na: 1 563 
Bostan 3,000 
Kulübe 225 
Baslan 307 
Kulübe 5 
Ev esyosı 
Ev ve dükkan 1 ,440 
Hocıpulo pasajı namıyla maruf 1 8 1 ,032 
Korı:ıir ev 1 ,344 
Magozasında ve deposunda haciz edilen esans, 
esans şişeleri, mütenevvi itriyol ve itriyotcılıgo ait 



ilôn Tarihi / Gazele 

ı 4.02. ı 943 Yeni Asır 

ı 6.03. ı 943 Tasviri Efkör 
ı ı .04. ı 9A3 Ton 
ı 1 .04. 1 943 Tan 
06.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
03.03. J 944 Tan 
28.03. 1 943 Tcın 

ı 6.03. ı 9A3 Ton 

26. ı ı .  ı 943 Tasviri Efkör 
29.05. J 943 Tasviri Efkôr 
J 7.02 . 1 943 Ton 
25. ı 1 . 1 943 Tasviri Etkôr 
08.03. J 943 Tasviri Elkôr 
08.03. J 943 Tasviri Etkôr 
08.03. ı 943 Tasviri Etkôr 

ı 7.04. 1 943 Ton 

1 5.0 1 . 1 944 Tan 
29_ ı 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
06.0 J . 1 944 Tan 
1 1 .03. 1 943 Tasviri Etkôr 

Adı Soyadı 

Elman Sabon 
İsak Berminyal 
Taroka Kanferti 
Biten Hazan 
Fronsava 
Avrom Sturuvo 
Yuda oclu Bahar 
Elsevidi Kazma 
Elyazar Moiz Krepi 
Elyozar Moiz Krep i 
Emil Besan 
Emilio Kauci 
Emilyos ve lstovri Bir. 

Emilyos ve İstavri Bir. 

Erman ve Emil 
Ermenek Gülbogosyan 
Ermiye Kaliyeros 
Ester Misolo 
Esre! Otuzbir şeriki Viktarya 
Esret Otuzbir şeriki Viktorya 
Esre! Otuzbir seriki Viktorya 

Evdakiye Macaridis 

Evdaksiya 
Evraniya Dita 
Evyenidi Varisleri 
Ezra Ventura . 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
levazımat (tootan satı lacaktır) 

234. Sk. 8 Masa, oda takımı, aynalı dolap, d ikis makinesi, 
Şerefiye 4 saat vs. ev esyosı 
İnönü 55 
1 340. Sk. 9 
Hocıbekir 71 
İnönü 5 1 2  
Müftü 40 
Kosımposa-Pehlivan No: 1 2  Hane 2,880 
Tahtakale Fincancılar 2 1  Kasa, masa, şerit, socak gibi ticarethane esyosı 
Asmalımescit Rüstü Ap. 5 Gard rop, l>üle, kanepe gllii ev eşyası 

Kamyon plaka no: 3470 
istiklal 227 yeni 224 Mogazo 27,000 
Galata Eski Şarap iskelesi 7 /9 Emil karamela lol:lrikosılldo bulunan karamela, 

bademezme, marmelat. nane, tablet, otomatik 
omboloi, motör ve diner makine ve müştemilatı 

Galata Şarap İskelesi 7 Şekerleme ve cıkalato yapmıya mahsus iptidai 
maddeler 

Pangoltı Baysungur Sk. 50 Cenaze otomobili 
Pangaltı Çayır 7 1  Ev eşyası 
Ayazpasa Hocazode 20/7 Ev eşyası 
Panı:ıaltı Zafer 36 Emel AP. 81 k:alem lr.ıymem ev esyası 
Beyaglu Aybastı 32/34 Ev eşyası 
Bakırköy S. Agacı Toshan 7 6 Ev eşyası 
H. Alaaddin Çiçekpazarı Haraççı Han 4 numara Haciz altına alınan pudra, ruj, tırnak cilası, krem 

ve emsali itrivotcılı!)o ait levazım ve esya 
Bakırköy Yeni Mah. On Temmuz 53 Gramofon, perde, tabla, karyola, kanepe, koltuk 

vs. ev eşyası 
Besiktac Hattat Tahsin 2 3 Ev 1 ,440 
Fatih H. Fehmioasa 78 Ev 1 ,800 
Beyaglu Kıblelizade Sak. 8 Oda ve ahır 4,320 
Ş.Geylani Vokıthan 32 Ticarethane esyası 



iliin Tarihi / Gazete 

1 1 .03. 1 943 Tasviri Efkôr 
29.01 . 1 944 Tan 
29.01 . 1 944 Tan 

1 2.01 . 1 944 Tan 
09.02 . 1 943 Tasviri Elkôr 
1 4.02. J 943 Tan 

ÖJ.02. 1 943 Tan 
17.02. 1 943 Tan 
26.oa. J 943 Tasviri Efkôr 
'26.0S. 1 943 Tasviri Etkôr 

Q701 . 1 944 Tan iT.oJ.i 943 Tasviri Elkôr 

----nJ7. 1 943 Tasviri Elkôr �1 943 Tasviri Etkôr }s:ıı.ı 943 Tasviri Efkôr �1 943 Ton 
�944 Ton �943 Tasviri Efkôr �1 943 Yeni Asır os . .  k(;2.1943 Ton �943 Tan 

1 7  . . 
�43 Tan �943 Tasviri Elkôr �943 Ton . �943 Tasviri Etkôr �943 Ton �43 Tan �43 Tasviri Elkôr �43 Tasviri Elkôr �43 Tan ı s .o · 

L---

Adı Soyadı 

Ezra Ventura 
Fernando Franko ve Emin Enis 
Fernando Fronko ve Emin Enis 

Filip kızı Patrino 
Filip levi 
Fil ip levi 
Filip ve Hristo 
Fokyon Sarralyadis 
Foti Anastasyadis 
Foti Ancslcsyadis 
Foti Bokırcıoglu 
Foti Guanidis 
Fatini Kaliyorki 
Frans Abramovic 

Frans Abromovic 

Frederik Sarlati 
Frederik Sarlati 
Fuat Baban esi Jan Jermen 
G. Giras (ithalatçı} 

God Franko 
Golis Kamertis 

Galis Komertis 
Gorbis Baykar 
Garbis lgneci 
Garbis Sinıkcı 

Garbis Sahberberyan 
Gorbis Sohberberyan 
Gorsak Zaduryan 
Gospar Demirçiyan 
Gaston 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
Abdüllatif Kelelihan 4 Kot 1 7 Ev eşyaları Beyoı:ılu Ahududu 1 3, 1 3/ 1 ,  1 3/2 Dükkon ve lokonıalı korair ev 6,780 Bevoıılu Hasnun Galip 34, 34/ J 450 metre murabbai ev ve dükkan 2,250 Keçeci Piri Aynalı Kavak 1 8 Hane 820 Beyoglu istiklal Cad. 209 /5 Ev eşyası Havuzlu Han 1 Kaloriyer tesisatı ile dolmakalem ve yedek udarı Kadıköy Rasimpaso Rıhtım 1 1  6 Frijider vs. bakkaliyeye ait esyalar 
Halic Sadrazam Alipasa 24 Ev eşyaları 
Kadıköy Caferago Moda N. 1 33 Kargir dükkan 1 ,200 
Kadıköy Caferaga Moda N. 1 35 Kargir hane 2,400 Hasköy Tataroglu 5, 7 Arsa ve ev 3 1 4  Tophane-Külhan No: 1 8  Korgir hane 33 1 
Kadıköy Çuhadaroglu N. 1 8, 24 Dükkan, arsa ve müstakil ev 4,278 
K.Kınacıyan Han 28 Yazıhane eşyası 
Galatasaray Faikpaşo 27 Kıymetli ev eşyası 
Galata Havyar Han 83/3 Kasa ve muhtelif yazıhane eşyası 
Sisli A.Hürriyet 1 3  1 Bahçeli ev 1 0,200 
Beyoglu A.Hürriyet 45 Korgir oda ve garaj 1 ,632 
1 3 33 Sk.3/ 1 Yazıhane eşyaları ve muh.demir ve makine aksamı 

satıs 1 8. 1 1 
Berekeızode Mah. Voyvoda 1 8  Bahtiyar Han 
Mercan 25 Ticarethanesinde haczedilen Singer dikiş makinesi 

ve terzi malzemeleri 
Sepetçi 4 1  Konsol, konope, büfe vs. ev esyası 
Pangaltı, Hızır Sk. Hildo Ap. Kat 2 Ev eşyası 
Perdahcılor 22 Köşele vs. dükkan eşyası 
Usküdar Arapzade Barışık Sk. 35 Ev eşyası 
M Feneri Çuhacıhan 1 6/9 Ticarethane eşyası 
Beyaglu Pangaltı Bilezikçi 30/ 1 Ev eşyası 
Beyoglu Cumhuriyet Bahçe Sak. N. 1 5, 27, .29-2 Apartman 4,320 
Kadıköy Osmanaga Nakli N. 1 Ahşap ev 2,760 
Beyoglu Ş.Muhtor istiklal 50·52 Dükkanı olan korgir op. 27,94 8 



"'" N 00 
İlôn Tarihi / Gazete 
07.05. 1 943 T.Sözü-Adano 
07.05 . 1943 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
7.5.43 T.Sözü 
ı 6.03. 1 943 Ton 
ı 6.03 . 1 943 Ton 
08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 

08.03. ı 943 Tasviri Elkôr 
23.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
25.03 . l 943 Ton 
24.05 . 1 943 Tasviri Etkôr 
04.04. l 943 Ton 
ı 1 .05. l 943 Tasviri Efkôr 
25.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
29.0 1 . l 944 Tan 
1 2.0 1 . l  944 Tan 

1 5.02. 1 943 Tasviri Efkôr 

27_02_ 1 943 Tasviri Elkôr 

l 3.05. l 943 Tasviri E!kör 

Adı Soyad ı 
Goston Mirzahi 4 1 876.54 brçl 
Gaston Mirzahi 4 1 876.54 brcl 
Gaston Mirzahi 4 1 876.54 brcl 
Goston Mirzahi 4 1 876.54 brcl 
Goston Mirzahi 4 1 876.54 brcl 
Gostan Mirzahi 4 1 876.54 brcl 
Gostan Mirzahi 4 l 876.54 brcl 
Goston Mirzahi 4 1 876.54 brcl 
Gaston Mirzahi 4 1 876.54 brcl 
Goston Mirzahi 4 1 876.54 brd 
Goston Mirzahi 4 1 876.54 brd 
Goston M irzah i 4 1  876.54 brcl 
Goston Mirzohi 4 1 87 6.54 brcl 
Gaston Mirzohi 4 1 876.54 brd 
Goston Mirzoh i 4 1 876.54 brd 
Gavril Govridis 
Govril Gavridis 
Gazinocu Kloyku 
Gazinocu Klayku 
Geosep Kazograndi 
Guzi Holot 
H. Sidof 
Hacı Maksut Civanyan 
Haçatoroglu Kıymes 
Haçik Benliyan 
Hamayak Agapyah 
Homporsum Erkman 

Hamporsum Erkman 
Hamporsum Erkmen 
Homparsumoglu Yervanl Çuhacı 

Adres Menkul ve Gayr imenkulun Nitel igi Haciz Degeri (TL) 
Ali Dede 60. Sk. 33 Hane 400 
Ali Dede 60. Sk. 33/A Hane 1 20 
Ali Dede 60. Sok. 35 Hane 200 
Ali Dede 60. Sok. 37 Hane 1 65 
Ali Dede 60. Sok. 39 Hane 1 20 
Ali Dede 60. Sk. 4 1  Hane 90 
Ali Dede 1 06 Sk. 90 Hane 350 
Ali Dede 5 Sok. l 50 Hane 225 
Karasoku 5 Sak. 1 37 Hane 350 
Kurtuluş 52 1 ad 6 pr Arsa 1 08 
Kurtulus 52 1  oda 1 O pr Arsa 1 1 4  
Kurtuluş 557 ada 7 pr Arsa 372.50 
Kurtuluş 558 oda 2 pr Arsa 535 
Kurtuluş 599 oda 2 pr Arsa 476 
Kurtulus 545 oda 1 pr Arsa 6,48 1  
Usküdor Ş.Poşa 27 Kereste 
Selami Ali Tayyareci Muammer 8 Gardrop, oda tk. vs. ev eşyası 
kediye Cad.deki gazinosunda kelvinotör, radyo, camlı masalar vs. gozinoculuga ait eşya 
Kuzguncuk No: 96 Ev eşyası 
Beyoglu Kuloglu Aga Külhanı No: l O Ahşap ev nelen oportmon 8,800 
Beyoglu S. Muhtar Topcular 3, 4, 6 BokkolCfükkonıncfo mevcut buzdolabı 
Beyoglu Meşrutiyet l 62/2 Ev esyosı 
Pongoltı Ultode l 6/5 Ev esyosı 
l )  Baliposo l 34/2'deki ottoriye lev ve 2) Kumkapı Samsa Sok. No: 20'deki ev esyolorı 
Beyaglu-Şehit Muhtar Plesenk No: 1 2  Hane 2, 1 60 
Beyo�lu Cumhuriyet Hovariyon 26 l 9 1 ,  15 metre murobboi hane 4,050 

Anjel Avedisyon ve Ortakları Komandit Şirketinin (A) 
tertipli beheri l 000 lira kıymetinde olan 20 adet 
hisse senedi l 000x20=20.000 TL 

Duatepe Bozkurt Sak. No: 57 Ev eşyası 
Feriköy 1 .  Ks. Fransız Mezarlıgı No: 1 22 Apartman 8,640 
Çuhacı Han 5 1 'de 1 ) haczedilen licorelhane ve 



ilcın Tarihi / Gazete 

1 1 .02. J 944 Ton 
03.03. 1 944 Ton 

�1 2.04. 1 943 Ton 
JO. ı 2. J 943 Tasviri Etkôr 

3o. 1 2. J 943 Tasviri Efkôr 
'(j2_o8. ı 943 Tasviri Elkôr 
()2.08. 1 943 Tasviri Efkeır 
�04_o8. J 943 Tasviri Etkôr 
'04.08. 1 943 Tasviri Efkôr 
'23.07. 1 943 Tasviri Elkôr 
'"23.07. 1 943 Tasviri Etkôr 

]9.07. J 943 Tasviri Etkôr 
'""""i9.()7. 1 943 Tasviri Efkôr 

19]7. J 943 Tasviri Elkôr 
'"T9.0f. J 943 Tasviri Efkôr 
-ı:f.06. ı 943 Tasviri Etkôr 

405.i 943 Tasviri Efkôr ..fios: 1 9 4 3 Tasviri Etkôr 

�943 Tasviri Elkôr 

--SOS.1 943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr �1 943 Tasviri Elkôr 1 6  . 
�943 Ton �43 Ton �43 Yeni Asır �943 Yeni Asır ı s . · 

L----"""" 

Adı Soyadı 

Haralambo Avano�lu 
Haralambo Pandelidis 
Haralambo Yıldız 
Hora ombos Pandeli is 
Hara ambas Pondeli is 
Hora omnos Pandeliı is 
Hara amnas Pandelic is 
Hara amnas Pandelidis 
Hara amnos Pon je lidis 
Hara anbos Pon elidis 
Hora anbos Pon elidi• 
Horilean Levon ic is 
Harileon Levanidis 
Horileon Levonidis 
Harileon Levanidis 
Harir Limited Sirkeli 

Hayık Kılıc 
Hoyik Gulyan 

Hoyik Gulyan 

Hayik Gülyon 
Hayim Barahe 
Hayim Ben Eskinazi 
Hayim Hasun 
Hayim Hasun 
Hayim Hodara 
Hayim Hodara (tuhafiyeci) 

Adres 
21 Samarva Trenvolu No: 34 
Ortaköy 2, 4, 76 
Bebek lnsirah 37, 39 
Galata Müeyyetzode Arsın 1 6 
Beyoglu llyos Celebi 22 
Beyoglu llyas Cel ebi 26 
Çadırcı Mah. Cesme N. 1 3  
Çadırcı Mah. Müsellim N. 1 5 
Cihangir Aslan Ya ıag ı N. 1 2 , 1 4  
Şehit Muhtar Taksim Fırın N. 23 
Büyükdere fıslıksuyu N. 5 
Zındonkopı Degirmen Sokak N. 29-3 1 
Beyaglu Firuzaı:ıo Bostanboıı N. 50 
Bey. $. Muhtar Keresteci Recep N. 1 1, 1 3, 1 3/ 1 
Tophane-Kara bas Bogazkesen N. 30, 30/ 1 
Tophone-Korabos Bogozkesen N. 26 
Besiktos Yıldız Yalı Sk. 6 

Taksim Sıroselviler Zambak Sok. No: 1 5  
Corsıkopı Tovukpozorı Medreese Sok. No: 4 1  

Nuruasmoniye Çarsıkapı 37 

Beyoglu Pongalıı, T. Beyi N. 24 
Beyo�tu Bereketzade B. Hendek 77 
Fener Bostan N. 1 8 
H.Ataoffin Şadiye Han 3 
Kuzguncuk Tenekeci Musa 1 5 
Alsoncak, Karakol 1 O lzmir 
Mesudiye 82 lzmir 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Evinden haczedilen esvalar 
Apartman 4,680 
Ev 7,200 
Kahvehanesinde mevcut esyo 
Ev 1 ,350 
Arsa 3,920 
Hane 2,250 
Hane 2,430 
2 Kargir ev 5,895 
Kargir apt. 4,680 
Korgir ev 6,000 
Dükkan 3,600 
Apartman 1 1 ,232 
2 dükkanlı apartman 8,256 
Dükkanlı apartman 1 2,575 
Dükkan 1 ,440 
ipekli Mensucat dokuma fabrikası la brikoda mevcut 
ipek, yün ve pamuk ipliklerile ipekli kumos dokuma 
makineleri holihozır durumu muhafaza edilmek suretile 
1 7.6.43 oünü aleni müzovede ile satılık 

Ev esyası 
imalathanede motor, çekme mokinosı, muhtelit madeni 
kolluk aksamı 
Mamul, yarı mamul karyola, somya ve imalatına doir 
es va 
Hene 3,600 
Karı:ıir apartman 1 0,66 1 
Ev 864 
Çorap ve diger yazıhane eşyası 
Ev esyosı 
Tahtı hacze olınmıs olan menkul mollan-ev esy 
Tahtı hacze alınmış olen menkul mollorı·licori 



llôn Tarihi / Gazete 
05.02 . 1 943 Yeni Asır 

1 0.08. 1 943 Yeni Asır 

3 ı .O ı . 1 943 Yeni Asır 
04.04. 1 943 Ton 
09.02. 1 943 Yeni Asır 

ı 3.2.44 Ton 
'28.05. 1 943 Tasviri Efkôr 

28.05. 1 943 Tasviri Efkôr 

26. 1 1 .  ı 943 Tasviri Efkôr 
"23.02. 1 943 Tasviri Etkôr 
'23. 1 O. 1 943 Tasviri Efkôr 

ı-u;:os. ı 943 Tasviri Etkôr 
�3.o5 . 1 943 Tasviri Efkôr 

�1 943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Elkôr � 943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Etkôr �943 Tan �43 Ton �943 Tasviri Efkôr 1 3. . 
ı..----

Adı Soyadı 
Hayim Josel 
Muiz Bencuya 
Devit Golonti 
Hayim Levi 

Hayim $iker Çuvalcı 
Hayim Toboh 
Hayim Venturo-Davi Kabasokal 

Hayim Viktor Hol 
Hayim Viktor Huko 

Hayim Viktor Huko 
Hoykonos Yozıcıyon 
Hoyk Kozoncıyan 
Hazaroz Köceyan 

Hermine Popazyan 
Hıraç Nersesyon 

Hırısı Adamapula 
Hirista Parasko 
Halaslon 
Holmen Siati 
Harepaima ve aglu Artin . 
Horopsim Hamlayan ve oglu Artın 
Haropsim Hamloyan ve aglu Artın 
Hosko Dimitriyadis 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
826 Sk. 3 Mermerli konsol, duvar saati, dolap, kanepe, 
826 Sk. 22 karyolalar. aynalı solbur, yemek masası. elbise dolabı. 
Azizler 16 İzmir taban halısı, sinaer dikiş mak.inası gibi ev eşyaları 
Kemeraltı Sogır Sok. Mısrlı Han 7000 kg nişodır, koltuk, masa, radyo, piyano, 

buzdolabı büfe halı vs. satış 1 1 .8 
Murabit Çor. 22/ 4 1 , 26/3 1 Dükkanındaki çuvallar 
Galata Sehsuvar L.Çesme Leontor Ap. 3 Ev eşyası 
1 306 Sk. 1 2, lnönü 465/1 lzmir Konsol moo mermer. oyna, sarı pirinç karyola, 

eski taban halısı, kanepe, bos sandık, sırçalor, 
gümüş kasık, çotol, yüzük, gerdanlık, iki adet ince 
bilezik ile sair menkul mallar 

Balat Ayan 83 Kargir dükkan 1 ,080 
Tohtokole Rızapasa Sarkhan 2 7 Tras bıcagı imalathanesinde haciz edilen 1 2- 1 5  

bin muhtelif bıçak imaline mahsus makine alot ve 
edevati imalathane ve vozıhane esvosı 

Osmanbey Farabi Sk. 6 Oda takımı, gordrop, solomondıro gibi ev esyası 
Kurtul us 2 1  O Paravan Ap. 4 Ev eıyosı 
Feriköy 1 .  Ks. Na: 30 Apartman ve dükkanlar 1 8,396 
1 )  Sisli Çiftecevizler 1 04 No'daki mandırada mevcut 7 yasında iki bas Kırım inegi, 2 yasında 1 bas 
Kırım inegi (düge). 2 yasında 1 baş Bogo. 2) Sisli K.Hone Kasrı Ali Cad.deki Milli Emlak arazisindeki 
agılda ve 70 cm.yüksekliginde 1 1  bas domuz ile bir adet 
$. Muhtar Turan 1 2, l, 29, 3 1 ,  33 Uç dükkanlı kargir apartman 2 1 ,200 
1 )  M.Paıo Çuhacı 24'teki dükkanında kuyumculugo mahsus eıya alet edevat ve 
2) Kınalıada Tekin Sok. 81 'deki ev eşyası 
Tevkiicafer Nakkaş Haydar N. 8 Korgir ev 1 , 1 1 4 
Beyaglu Topçular M. Bey N. 2 8 1 / 1 -2-3-4-29 4 dükkanla apartman 9, 1 20 
Kumkapı M.  Hatun Ç. Gelinler N. 3 1  Kargir ev 2,250 
Beyaglu Y. Emin Cami Na: l 0-1 2  Hane 3,072 
Beyoglu Uftade 62 Kargir ev 4,500 
Çokmokcılor 47 Muhtelif cins kasket 
Taksim lnönü Uftade 62 Ev eşyası 
Bakırköy Hoban 1 O Kargir ev 2,600 



İlôn Tarihi / Gazete 

o 1 .06. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 5.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 3.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 8 .06. 1 943 Tasviri Elkôr 

1 8 .06. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 2 .04. 1 943 Tan 

! 5.03. 1 943 Tasviri Etkôr 
09.06. 1 943 Tasviri Efkôr 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
ı 1 .04. ı 943 Tan 
1 1 .04. 1 943 Tan 
1 5.04 . 1 943 Tan 
23.08. 1 943 Tasviri Elkôr 
23.08. 1 943 Tasviri Efkôr 
23.08. 1 943 Tasviri Efkôr 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
27_06. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 7.04. 1 943 Ten 
20.09. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 6.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 6  03. 1 943 Tasviri Elkôr 
04.0 ı . 1 944 Tan 
25.03. ı 943 Tan 
26.06. 1 943 Tasviri Etkôr 
02.07. 1 943  Tasviri Elkôr 
26. l 1 .  1 943 Tasviri Elkôr 
26.06. 1 943  Tasviri Etkôr 
26.06. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 6. 1 1 . J 943 Tasviri Efkôr 
l ı .05. 1 943 Tasviri Elkôr 

Adı Soyadı 

Hosroli Giridvon 
Hront Köseaıılu 
Hrant Terziyan 
Hrant Toprakcıyan 

Hrant Toprokçıyan 
Hrısto Niko 

Hrısto Papucis 
Hrısto Paresko 
Hrısto Tomas 
Hrı stoforos ve Halkusi 
Hrıstoloros ve Halkusi 
Hristo Eliyapelis 
Hristo Hakanoglu 
Hristo Hakcnoglu 
Hristo Hckanoglu 
Hristo Kocamanidis 
Hristo Mavridis ve Anargiros 
Hristo Mihol 
Hristo Ontürk 
Hristo Papucis 
Hristo Popucis 
Hristo Tomos Nikopulos 
Hriston T eolonidis 
Hüdaverdi Ahongeri 
llyc Stefon Mancini 
llyc Bosgezenyan 
llyc Elogözoalu 
llya Elogözoıılu 
llyo Eskinazi 
Uya Levi 

Adres 

Çarşı Sahaflar 89  
Kadıköv Moda Muratbey 32 
Mahmutposa Çuhacı Han 2. Kat No: 56 
Çarsı Kükcüler 37 

Çarsı Gedikposa 1 43  
Ciboli Fener 255 

Usküdar-Kuzguncuk Çiçekli No: 3 
Fatih Fener Lonca No: 1 9  
Eminönü Alboyacılar 1 8 
Ahicelebi Tütün Gümrügü 26 
Cihangir Yeni Yuva Trilya Ap. 43 
Yedikule Tramvay 1 47 
Beyoglu Y. Cami Fermeneciler N. 60 
Beyoglu Galeta Kemercltı N. 3 1  
Beyoglu Galata Kemeraltı N. 1 8, 20 
Fatih Davutpasa 67, 69 
Usküdar-Selmanoga Atlas N. 1, 3, 5 
Tarlabası Kalyoncukolluk 73 
Kadıköy H.Pasc K.Dere N. 1 8 
Beyoglu-Mecidiyeköy Pafta 1 2, ada 7 1 ,  par. 60 
Beyoglu Mecidiyeköy 1 2  
Pangaltı Bozkurt Eşref Elendi 2 5 3 
Beyogtu K.Kulluk 6 
Beyoglu K.Kulluk Şebek N. 5 
Usküdar Selamiali Yeni Bülbül No: 23, 25 
T esvikiye ıhlamur Yolu l /2 
Feriköy Baruthane N. 83 
Feriköy Baruthan N. 8 1  
Fener Ç.Çesme N .  45, 45/l 
Kuledibi Camekan No: l 0-23 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Hociz Degeri (TL) 

Dükkan 1,800 
Ev esvosı 
Korair oda 2 1 6  
Ticarethanesinde haciz edilen deri parçaları ve dükkan 
esyası 
Ev esyosı 
ikametgahıriCla haciz ahına alınan karyola, yazıhane 
vs. ııibi ev eşyası 
·Hane 1 , 1 52 
Koroir ev 1 ,440 
Kargir ev 2.250 
Mesin, keten, kasa ve masa gibi tic. e$yo 
Ev esyası 
Ev esyası 
Dükkan 2, 1 60 
Dükkan 1 ,800 
Apartman ve magazc 6, 1 20 
Arsa 1 00 
Korgir mogazo 3,600 
Karyola, konsol oyna, masa vs. ev esyası 
9 1 5  m2 muro1lboi ev 2,000 
Arsa 760 m 334.40 
640m2 arsa 28 l .60 
lcareli orsa 504 
Dükkanda mevcut buzdolabı 
Korgir apartman 4,266 
iki bab hene 1 ,580 
Radyo, hah, karyola, perde, oda ık.lan gibi esyosı 
Dükkan 480 
Korııir hane 2,688 --
Korgir ev ve dükkan . ,440 
Arsa ve ev 204 



ilôn Tarihi / Gazele 

24 .05. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 7.02. 1 943 Ton 

1 3 .02 . 1 944 lan 
1 3 .02. ı 944 Ton 
23.0 ı . ı 944 Ton 

07.02. 1 943 Ton 

09.02. 1 943 Tasviri Ef�i)r 

1i'8.fö. 1 943 Tasviri Efkôr 1s'2.154.1 9 4 3 Ton 
Q2.o4. ı 943 Tan 
15'f.öJ. 1 943 Tasviri Etkôr � 943 Tasviri Efkôr 
l-jbôT1 944 Tan �943 Tasviri Etkôr 

L--o31943 Yeni Asır 03 . . 

---Jol943 Yeni Asır 2 1 . . 

�43 Tasviri Efkôr �43 Tasviri Efkôr 
07.0 · 

L---' 

Adı Soyadı 
İlya Medoviç 
İlya Oksüzoglu 

llya popoz Tavrimidis 
Uya papaz ve Tovrimidis 
llyo Pesah 

İlya Pesoh ve Jak Levi ve Yudo 

İlyo Şener 
llyo Zor 
llyazor Kohen 
llyozor Kohen 
llyazar Menda,Amon Emlek 
llyazaroglu lfroim 
lmostik Karogözyon 
lndiyo Spor Mogazosı 

İrma Albedon 
Nesim Azer 
Holgan Konyas 
liva Karbona 
İsok Abronavel·Muiz Havlucu 

iscik Assa 
isek Bahar ve Yoka Bahar 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
Bevoalu Gümüssuvu Mete Sok. No: 26/1 Aoarlman 52,040 
Sisli Ergenekon 39 Dükkanda mevcut kelvinalör marka 

büyük bir buzdolabı 
Fatih Nisastahane 1 2  Hane ve bostan 240 
Fatih Nisostahane 24/1 Arsa 2,400 
Eyüp Bahariye 7 5-77 Magozosında liaciz oltına cilınan 22 1 1 3  kilo muhtelit 

renkte eski ve yeni beyaz panyo, kazmir, basma 
trikotaj, korısık pocovra ve lastik porcosı, geyik 
boynuzu, balyalık ip, çorap kırpıntısı ile eski hasırlar 4 1 
bolvalık eski çul baskı mokinosı baskül vs. 

1 )  R. Saydam Sevimli Ap. 5 ve 
21 S. Muhtar 57 ile 31 Ebekız 6 numaralı ikametoohlorındoki ev esvolorı 
Taksim Cumhuriyet Ap. No: 4 Ev esyosı 
K.Köy Rosimpoşa Korokolhone Sok. N. 1 1 O-1 1 2  2 hane 2,400 
Galata Kemeraltı 37 Ticarethane &$yası 
Taksim Lamarlin Elif Ap. 4 Ev esyası 
Y. Kaldırım Tatarbey Kazorato Ap. Ev eşyası 
Beyoglu Porsuk 4 Hane 6,720 
Yesilköy Sarı Yokup 2 ve 4 Hane 2,400 
Voyvoda Cad. 36 Asansör levazımatı, motosiklet, gaz ocakları ve 

lastikler, elekrtik ocakları, lüks lamba, fener ve 
tekerlek milleri vs. 

Karantina 1 3 3 Sk. 8 Muhtelif ev eşyaları 
9 1 6  Sk. 29 
Asansör İmam Sk. 43 
288 Suvolu Sk. 5 İzmir 
Muradiye Kocanoip Mah. Bursa Elektrikle müteharrik 1 4  adet ipekli dokuma makineleri 

ve 1 7 adet elektrik motoru, bir tavel, 1 devere, 1 
mosuro vs müteferrik olot ve levazımı ile islemege 
mühevva olalı sobitesi komnle vaziyette 1 .730 

Eminönü Tohtokale B. Pazarı Hanı zemini N. 3 1  Korgir mogaza 960 
Gemi uz. 1 83  m, gen. 25 .75, dr. 1 1 .75 G.s. tonu 



ilôn Tarihi / Gazele 
� 

22.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
n.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
23.02. 1 943 Yeni Asır 

1 ı .02 . 1 944 Ton 
1 0.02. 1 943 Yeni Asır 
l l .05. 1 943 Tasviri Efkôr 
l l .05. 1 943 Tasviri Efkör 
23 .07. 1 943 Tasviri Efkôr 
3o. 1 o. 1 943 Tasviri Etkôr 
23.0 1 . 1 944 Ton 
1 4.02. 1 943 Ton 
1 0.04. 1 943 Tan 
ı 0.04. 1 943 Tan 
3 1 .03. 1 943 Tan 
29. 1 2 . 1 943 Tasviri Efkôr 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
09.04. 1 943 

26.03 . 1 943 Ton 
26.03. 1 943 Tan 
06.08. 1 943 Tasviri Elkôr 
25.03. 1 943 Tan 
25.03. 1 943 Ton 
1 1 .0 ı . 1 944 Ton 
23.01 . 1 944 Ton 

Adı Soyadı Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
4 1 8  rusum tonu 376 40,000 

İsak Boruh Sururi M. Paso 76 Ticarethane esvosı 
İsak Boruh Tünelbosı Sah kulu Foton Sk. 29 /3 Ev esvosı 
lsak Bengüyel (hırdovotcı) Utücüler 2 Masa, sandalye, oda ık ve gbi ev esyalorıyla 
Moiz Danan (katip) S. Sarocoglu BI dükkan esyaları mahallinde, ev esyaları Yeni maliye 
Prini Oskor Saati (katip) İnönü 1 03 subesinde satılacaktır. 
Yaka Redifi (semsiyeci) İcodiye 1 3  
Moiz Kotio İnönü 38 1  İzmir 
lsak Elvin Kadıköy Uzunhalız 1 04 Bahçeli ahşap ev 2,800 
lsak Eskinozi (yazmacı) Hırdavatçılar 37 lzmir Dükkanda bulunan ticari eşyaları 
lsak Güldistay Hoca Alaaddin Morpuccular Abut El. Han N.39 Ticarethanede eldiven imaline ait esyolar 
isek Güldistay Feriköy Kuyulubag No: 83/5 lfometgahıridalci ev esyoları 
lsak Holevo Galata Okcu Musa Tenha N. 1 3, 1 5  Apartman ve mogaza 1 6,200 
lsak Hane (köseleci) Taksim A. Hamid Biren Ap. 2 Ev eşyası 
isek ldosoglu Fener Kiremit 26 Kargir ev 1 ,800 
!sok Kormona Perdahçılar 3 1 Kösele vs. dükkan esyası 
isek Rividi Tohtokole Cedithon 1 7-34 Hıroavot esyosı 
lsak Rividi Osmonbey Güler Ap. 4 Piyano, gordrop, oda ık. gibi kıymet i ev eşyası 
lsak Tonapali Galata A. Camii Hazaren 69 Mevcut kasalar ve yazıhane esyası 
lsak Varan mahdumları Somoel Yeremiye Beyoglu Serdar Ekrem 92 Apartman 2 1 ,648 
lsak Varan Mahdumları Semoil Yermiye ve Vido Koli Sti. Beyoglu ilk belediye 32  Korgir apartman 1 1 84/2880 hissesi 1 8,840 
lsok ve Alber Bahar 1 )  Is Bankası B antreposunda 32  çuval içinde kendir tohumu. 

2) Güven ardiyesinde 92 cuval tahminen 9300 kilo kendir tohumu. 
3) Tonya ardiyesinde 272 çuval ve takriben l 9000kilo Fındık ici. 
4) Yine aynı ardiyede 1 1 4 denk icinde tahminen 1 4400 m kendir bezi 

lsak ve Menahim Ovodya R.Pasa Bolıkpazarı 33/2 Yazıhane esyosı 
lsak ve Menahim Ovadya Kadıköy izzettin 64 ve Y. Kaldırım Yazıcı 24 Ev eşyası 
iskan Derman Beyoglu Ç. Mescit Tekkuyu N. 8 Kargir hane 3,780 
lspira Staridis R. Pasa Voitohan 7 Ticarethanesinde haczedilen muh. eşya 
lspira Staridis Taksim Meşelik 1 6  Muhtelif ev eşyası 
lsroil Çokran Belvenida Bereketzade Şimşir 1 6  Kargir ev 3,776 
lsroil Minasoglu Eminönü Pazvant 1 3 Korgir ev 2,250 



lıön Tarihi / Gazele 

�1 2_04. 1 943 Tan 

'3 1 . 1 2 . 1 943 Tan 
lo.07. 1 943 Tasviri Elkôr 
'2i .07. 1 943 Tasviri Etkôr 

25_03. 1 943 Tan 

27.oı.ı 944 Tan 

1 1 .03. 1 943 Tasviri Elkôr 

26. 1 1 . 1 943 Tasviri Efkôr 

12.04. 1 943 Ten 

2 1 .03. 1 943 Tasviri Etkôr 
05.02. l 944 Ten 

1 1 .04. 1 943 Ton 

1 6.03 . 1 943 Ton 

24.02. 1 943 Tasviri Elkôr 
24.02. ı 943 Tasviri Etkôr 
24.02 . ı 943 Tasviri Etkôr 
3 ı .05. ı 943 Tasviri Elkôr 
l 5.0 l . 1 944 Tan 
25.07. ı 943 Tasviri Etkôr 
22 .05. ı 943 Tasviri Elkôr 
26. 1 2 . 1 943 Tasviri Efkôr 
04.o 1 . 1 944 Ton 
04.o 1 .  ı 944 Ton 
02. 1 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 
02. 1 2 . 1 943 Tasviri Efkar 

Adı Soyadı 
İsrail Zamarya 

İslavri Vcnikidis 
lstelcn lslofanidis 
lslefon lslafcn id is 
lstetan Sanduka 
isteten Sigclis 

lsıefan Tito (oduncu ) 

İstelcn Yanef 

İslefcn Ycrckcpulcs 
lslefcn Yorakopu lcs 
ıstetcnos Ligalos 

İstelyanos İ stelyanidis 
tstelyo Moskon 

İstepan İstanbulyan 
tstepan tstanbulyan 
tstepan lstanbulyan 
tstepan özdogramacı 
tstepan Sahinyan 
tsfiroti Horolambos 
lzak Anjel 
tzak Anjel 
lzak Anjel 
lzak Anjel 
lzak Arditi 
lzak Arditi 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun N ile lig i Haciz Degeri (TL) 

Bomonli Samanyolu Refikbey Ap. 9 Radyo, büfe, gardrop, soba, 
karyola çıibi ev eşyası 

Büyükdere Ekserci 1 2· 1 4 Ev 825 
Kadıköy Caferaga Agabey No: 1 1 Kargir hene 3,600 
Beyoglu Hüseyincga Süslü Saksı N. 1 4  Apcrlmcn ve dükkan 8,730 
Keman kes Y.Hcson 2/ 4 Kösele ve deri malzemesi 
Bereketzade Voyvoda 44/ 1 Mevcul pikap, su ısıtma ocagı, gramofon ignesi, 

elektrik ocaöı radyo lcmbc lcrı fercnti saali vs. 
Fındıklı Mebusan 1 4 8/50 Deposunda lchminen 1 6 ceki odun, 400 kilo man 

aal kömürü ile 1 adet baskül 
Kuruçeşme 1 3 6 Fil Lastik ncmıyle marul fabrikada mevcut lcslik 

imaline mahsus makine ve di(ler malzeme 
Heybelicdc Zeybek 9 /2 Ev eşyası 
istiklal Ccd. Ne: 2 1 4 Dükkanın kiracılık hakkı 
Bereketzade Voyvoda 44/l Buzlu camlı yazıhane, camlı büyük vitrin ve tahta 

renkli vitrin vs. 
Haliç Feneri Tohtomincre Yıldırım 96 Muhtelif ev eşyası 
Kapalıcarşı T erlikciler 1 06 Mesin, vidala, süet ve astarlık gibi terlikcilige ait 

ticarethane eşyası 
Beyoglu Arap Camii Kalafat yeri, depo 37,440 
lsliklal Cad. Na: Anadolu Hanı 107,384 
Feri köy /Kagıthane ve Beyoglu/Büyükdere Bir dükkan ve 2 ev 1 3,600 
Gedikpasc Çadırcı Çeşmeli Sok. Na: 22 . Hane 1 , 800 
Beşiktaş Posta 46 Ahsap ev 1 ,080 
Feriköy Kurtuluş Azak N. 9 Dükkan ve ev 4,560 
Arap Camii Alacamescit 57 ve 59 Kalalct yerindeki hurda demir 
Beyc(llu Arapcamii Alacamescit 57 ve 59 Arsa 630 
Balat Salhane 1 5 Kargir hane 1 ,584 
Balat Mürsel Pasa 249, 25 1 Dükkanları olan apartman 2,880 
Beyo!jlu Meşrutiyet 1 33/2 Radyo, kelvinatör vs. esya 
Galata Persembepazarı 42-44 Mevcut yazıhane eşyası, yazı makinesi, portmanto, 

demir basküler, tahra kasnak, zincirli makara, bityolı 



llôn Tarihi / Gazete 

23.0 1 . 1 943 Yeni Asır 

1 8.06. 1 943 Tasviri Efkôr 

1 8.06 . 1 943 Tasviri Efkôr 

1 6.05 . 1 943 Tasviri Efkôr 

1 6  03. 1 943 T mviri Efkôr 
04.04. 1 943 Ton 

25.03. 1 943 Ton 
07.02. 1 943 Ton 

l 6.03. 1 943 Tasviri Elkôr 

1 6_03.  ı 943 Tasviri Etkôr 

1 6_03. 1 943 Tasviri Etkôr 

1 6_03 . 1 943 Tasviri Etkôr 

1 6_03. 1 943 Tasviri Elkôr 

1 6_03. 1 943 Tasviri Elkôr 

1 6_03. 1 943 Tasviri Elkôr 

1 6.03 . 1 943 Tasviri Elkôr 

1 0.02. 1 943 Yeni Asır 

Adı Soyadı 

lzok Azikri 

İzak Bahar 

İzak Bahar 

İzak Gotenyo 
İzok Niyago 
lzak Niyogo 

İzak Niyago 
lzak Niyogo 
lzok Niyogo 
lzok Niyogo 
lzok Niyogo 
lzok Niyogo 
lzok Niyogo 
lzok Niyogo 
lzok Niyoı;ıo 
lzok Niyogo 
lzak oglu llya Yale (tuhafiyeci) 

Adres 

lnönü 64 3 lzmir 

Yo9lıkcılar No: 3 1  
Ortoköv M. Naci No: 5 
Galata Arap Cami Aplok (aylak) No: 1 
Galata Yenicomi 1 8/20 

Büyükada Lahahalun 3 
Harbiye Kaymakamlık Daire Ap. 9 
Galata Emek Yemez Yenikopı 
Galata Yenicomi Büllür 24, 28, 30 
Galata Comiicedit Keresteci 24, 26, 28 
Galata Yenicomi Keresteciler 1 7  
Galata Yenicomi Ayazma 1 7  
Beyoglu Evliya Çelebi 1 7 
Beyo9lu Evliya Çelebi 24 
8eyo9lu Evliya Çelebi 26 
Kantarcılar 3 lzmir 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteli9i Haciz De9eri (TL) 

yataklar, elektrik matör yo9lon, kasa, hurda el mokabı, 
vs. demir ve tahta ala!, edevat vs. 7 6 kalem es ya 
Piyano, koltuk ık., semsiyelik, perdeler, büfe, mer-
merli konsol, seccadeler, korvololar, hasır koltuk ık. 
Satılık gemi, demir motorlu sornıdı gaz gemisi uz. 
1 44.42 m, gen. 25.75m, der. 1 3.00 m, gs. tonu 
454, sofi rusu t. 25 1 1 20 000 
Satılık gemi, vapur teknesi, uz. 1 83 m, gen. 25.75 
m, der. 1 1 .75 m, gs tonu 4 1 8, •ali rusum tonu 376 

40 000 
Dükkanında hozcedilen yazıhane ve 
lkometaohmdo haczedilen ev e•vası 
Hane 1 ,800 
Mo9ozodo mevcut muh. cins ve ebatta renkli 
buzlu, telli camlar, krom harfler yerli ve avrupa 
cerçeveleri, cam ve porcalon, oyna imali için malzeme 
ve büyük, kücük bankolar ve tesisatı vs malzeme, hırda 
vat eşyası, kaloriler, kozan ve radyatörleri, boru, 
dirsek, musluk ve dinamo, motör, terazi, sudkastik, 
demir kasa, yazı makinesi ve muh. yazıhane eşyası, 
odun ve mannal kömürü vs. 
Ev esyası 
Ev esyalan 
8ohceli kargir ev 4,800 
Han 9,792 
Odaları müştemil mo9ozo 5,600 
Korgir depo 2,880 
lrotlı orsa 6,720 
Dükkan 
Hane 
Mogozo 3 g. menkul toplamı 8,280 
Dükkanda bulunan ticari eşyaları 



llôn Tarihi / Gazete 
ı4.oı . 1 943 Yeni Asır 

28.oS. ı 943 Tasviri Efkôr 
28 oS. 1 943 Tasviri Efkôr 
2f09.1943 Tasviri Etkôr 
(i?. l 0. 1 943 Tasviri Efkôr 
]3.i0.1943 Tasviri Etkôr 

2]ö'9.f 943 Tasviri Elkôr 
�4: l 2. 1 943 Yeni Asır 

1o.5f.l943 Yeni Asır 
'-fj2.1943 Tasviri Etkör �1 943 Tasviri Efkôr 
�943 Tasviri Elkôr 2ios. 1 943 Yeni Asır �1 943 Yeni Asır 1 . y . A iiö""fT943 enı sır 

-y;o:1943 Tasviri Efkôr �1 943 Tasviri Elkôr 'fröD 943 Ton 
l-ff,ör.T943 Ton 
�1943 Ton 
�943 Ton 

o?:os. 1 943 Tasviri Elkôr 

--;s:oı.ı 944 Ton 
--

Adı Soyadı 
lzak Ozonur 

lzak Pizonti 
lzak Pizanti 
lzak Rodidi-Moiz Kohen 
lzak Roditi Moiz Kohen 
lzak Roditi ve Moiz Kohen'in karıları 
Öieni Kohen ve Resel Roditi'nin 
İzak Roditi-Moiz Kohen 
lzak Sabotay 

lzak T manto ve Ort. (Bakırcı) 
lzidor lsrail Şimiter 
lzidor tsroil Simiter 
lzidar Siniler 
J.A. Belir 
J.A. Belir (Yosel Hasan) 
Jak Alboglı-Alber ve Jojef Sidi 

Jok Atyos 
Jok Atyos 
Jok Bensoso 
Jok Bensoso 
Jok Ergos 
Jok Ergas 
Jok Habib 

Jak Kastro 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
İzmir Varlık Vergisinden 7000 lira bordu İsak 

Özonur'un gerek ticarethanesinde ve gerek 
hanesinde haczedilmis olan kadın, cocuk, erkek 
ayakkaplorı ile piyano, kolluk takımı, kütüphane, 
camlı dolap, halı seccade, elbise dolabı, karyolalar 
vs. menkul eşyalar 

Tohtokole Sobuncu Han 88 Dükkanında haciz edilen ticari eşya 
Galata Lüleci Hendek 1 O 1  Ergiri Ap. 5 Ev eşyası 
E.Onü Çelebioglu Rızapaşa N. l 07 Dükkan 1 ,440 
Galata Kemankeş Necatibey 1 34 Dükkan 1 ,440 
Beşiktaş Ortaköy iskele 2, 4, 6, 8, l O Dört dükkanı müştemil bir bab hane 6, 1 20 

E.Önü Çelebioglu Rızapaşa N. l 09 Dükkan 1 ,440 
Dellalbaşı 4 lzmir l iki kişilik karyola, 1 dört köşe masa maa muşamba, 1 bez kanepe, l elbise dolabı 
Saradar 33 lzmir Dükkanda bulunan ticari eşyaları 
Beyoglu Bereketzode Camekan 26 Apartman 7,600 
Beyogtu Bereketzode Camekan 28 Dükkan 1 , 1 52 
Tahtakale Menekşe Han Na: 53 Magazado haczedilen yazıhane ve ticarethane eşyası 
lnönü Cod. 457 lzmir Ev eşyası, aynalı dolap, karyola, kilim satış 3 l .  8 
ismet Kaptan Aysel Sk. 1 6, l 7, 1 8  lzmir Moo aleti sabite depo 1 2,800 
lnönü ı 03, lnönü 405/328 Koltuk takımı, büfe, halı, konsol, karyola gibi 

muhtelif cins ev eşvolan 
Yeni Postane arkası 8eyker Han 4 1  Yazıhane eşyası 
Taksim La Martin Halk Ap. 5 Ev eşyası 
Ahicelebi Bolıkpazorı 50 Bakkaliye eşyası 
Tozkoparan Aral Ap. 5 1  /2 Muhtelif ev eşyası 
Mercan 22 Manifatura, terzi levazımatı ve yazıhane eşyası 
Büyü koda Çankaya 2 5 Ev eşyası 
Kapalı Çarşı, Kalpakçılar 89-93 l )  Dükkanlardaki züccaciye, 

2) Kuledibi Pertaki Han'da ev esyası 
H.Gazi Gül Apt. 3 Ev eşyası 



İlôn Tarihi / Gazete 

l O.O l .  l 944 Ton 

J O.O l .  1 944 Ton 
27.0 ı . 1 944 Ton 
ı 2.04 . 1 943 Ton 
22.05. ı 943 Tosviri Efkôr 
22.05 . 1 943 Tosviri Elkôr 
ı 8.0 ı . ı 944 Ton 

1 3 . ı 0. 1 943 Tasviri Efkôr 
30.03 . ı 943 Yeni Asır 

'"J0.03 . 1 943 Ton 
J0.03. ı 943 Ton 
05. ı 2. ı 943 Tasviri Efkôr 

30.0 1 . 1 943 

26. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

'JO. I o. 1 943 Tasviri Elkôr 

ı-zo.oı. ı 943 Yeni Asır 

'Tf.05. 1 943 Tasviri Elkôr '-T9.0'3. ı 943 Ton � 943 Tasviri Efkör 2..ior.ı943 Tasviri Elkôr � 1 943 Tasviri Etkôr 
--6ior.ı 943 Tasviri Etkôr 
...:.soı.ı 944 Ton �943 Tasviri Etkôr ı%ı 943 Tasviri Elkôr �943 Ton �943 Ton 

ı...----

Adı Soyadı 

Jok Rotenberg 

Jak Rotenberg 
Jok Rotenberg 
Jak ve Jozef Molho 
Jakop Sortayn 
Jakop Sortayn 
Jon F. Sloho Moh. Koli. Sti 

Jiroyer Tunc ve Mıgırdıc Ohannesog lu 
Josef Eldohof 2040 borclu 
Jozet Kalman 
Jozef Kalman 
Jozel Negri 
Jülyo Dogonöz (terzi) 

K. Del iaglu 'nun kordesi Sofyo 
K. Zeleskovic-Yoset Avromoglu 

Koden Adata 
Kol inikos Nikolo id is 
Ko l inikas Yenidünya 
Kolyopi 
Karabet Agapyon 
Karabet Çeceyon 
Karabet Derogopyon 
Karabet Ebronosyon 
Karabet Fil ibeliyon 
Karabet Gürdükyan 
Karabet Ho llocyon 
Karabet Hallaçyan 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Nitelig i Haciz Degeri {TL) 
Beyoglu Terkos Ç. 3/ 1 Ticarethanesinde haczed ilen koltuk, kanepe, yazı 

mokinası ve camlı dolap gibi 28 kalem demirbos 
eıyosı 

Ayazpaıa Kutlu Sokak Tülün Ap. 7 Haciz altına alınan 4 l kalem kıymetli ev eıyası 
Büyükoda Mesrutiyet Albayrok 6 Ahıop hane 4,500 
Tünel Pasaj Han 9 / l Ev eıyası 
Galata Voyvoda 86 Yazıhane eıyası 
Bahtiyar Han Yazıhane eıyası 
Galata Yenicami Billur 3 Dükkandaki yazı makineleri ve yazıhane eıyalan 

ve tamir levazımatı 
Eminönü Muhsinehatun Acemdog l O Bahçeli kargir ev 960 
Akdeniz Mah. tzmir Yüksek Sak. 9256 od, 1 Q.1 l pr 356875m2 iki parca arsa 4,570 

H.Aloottin S.Çesme 2 Magazo esyosı 
Sisli Osmonbey Rumeli 49 Ev esyosı 
Osmonbey Ugurlu Ap. 8 Ev eşyası 
lnönü 383 tzmir Piyano, koltuk, sandalyeler, dolap, sabo, hasır 

koltuk tk oibi ev esvolon 
Eyüp Topcu lor Rami Kıslo 7 1 ,  73, 75 Emlak (Kiryoko Delioglu'nun borcuna karsılık) 
Fındıklı M.Meclisi 1 36 Odun deposunda mevcut tahminen 50 ceki kesilmiş 

odun, 1 500 kilo kömür 
lnönü 24 1 -lzmir Tahtı hacze alınmış alon menkul mollan-ticari 
Cihangir Havyar Sk. 37/2 Ev esyası 
Kınolıodo Alsoncok 1 1 Haciz altına alınan 47 kalem ev eşyası 
Eminönü Musa lla 1 1 6 Ahıap ev 900 
Osman Ago S.Çesme No: 1 1 6/ 1  Tuhafiye dükkanındak i eıyolor 
Beyoglu Haloskargozi S.Nozil 63 Korgir ev  3,600 
Kadıköy Coferogo lnönü N. 1 3  Bohceli korı:ıir ev 3, 1 20 
Tophane Necotibey 524, 526 Kayıkhane ve orsa 28,570 
Besiktos Ortaköy Aydın lık 52 Ahsop ev 900 
Rasim Pasa Misoki Mi ll i N. 58 Bohceli ahsap ev 2,420 
Yusufyon Han l Manifatura eşyası 
Kadıköy Mühürdar 5 Ev eşyası 



ilôn Tarihi / Gazete 

02.04. 1 943 Tan 
02.04. 1 943 Tan 
30. ı 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 5.05. 1 943 Tasviri Elkôr 

2B.08. ı 943 Tasviri Elkôr 
ı 7.02. 1 943 Tan 
27. 1 0. ı 943 Tasviri Elkôr 
09. 1 1 .  1 943 Tasviri Elkôr 
24.02. 1 943 Tasviri Elkôr 

3 1 .07. ı 943 Tasviri Elkôr 
3 l .07. ı 943 Tasviri Elkôr 

29.05. 1 943 Taşviri Efkôr 

29.05. 1 943 Tasviri Efkar 

02.04. ı 943 Tan 

02.04. ı 943 Tan 
02.07. ı 943 Tasviri Elkôr 
�24 .05. l 943 Tasviri Elkôr 
'24.o5. 1 943 Tasviri Elkôr �5. 1 943 Tasviri Elkôr 
'29. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr ':fö.Tf. 1 943 Tasviri Efkôr 
""f2.ô4. 1 943 Tan --f2.ö41' 9 4 3 Tan '"""905.1 943 Tasviri Etkôr -943 Tasviri Efkôr �943 Tan 
�1 943 Tan �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr �1 943 Tasviri Etkôr 

L---

Ad ı Soyadı 
Karabet Jakaryan 
Karabet Jakarvan 
Karabet Mıı:ıırd ıc 
Karabet Papazyan 
Karabet Sinpa t 
Karabet ve Yervant 
Karakin Kürkçü 
Kom ik Kirkor 
Komik Zilciyan 
Katerina 

Katina Nikolaidis 
Katine Nikolaidis 
Katine N ikalaidis 
Katine Nikolaidis 
Kazaros Demircioglu 
Kazaros Demircioglu 
Kazaros Karo! 
Kegork 
Kegork 
Kegork 
Kegork Nevşehir 
Kegork Nihabetyan 
Kegal Kibaryan 
Kegal Kibaryan 
Kegam Kececiyan 
Kegam Markayan 
Kegam Zakaryan 
KeQam Zakaryan 
Keöam Zakaryan 
Kegark Dovutyan 
Kenan ve Ohan Alptein 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Deger! (TL) 
M.Fenari Bileyiciler 1 9  Ticarethane eşvası 
Kurtuluş Teoeüstü 1 30 Ev eşvası 
Fatih Kasap 1 6 Ev 1 ,080 
Harbiye Altın bakkal Nalbant Sk. 1 9  Ev eşyası 
Eminönü Tascılar 1 7, 1 9 Dükkanı alan kargir ev 720 

lcadiye Çamlıca N. 3 Ahsap ev 2,400 
Vali Kanagı Yaramya Ap. 34/2 Ev eşyası 
Beyoglu Bülbül Uygur 1 2 Ahşap ev 360 
Topkapı F.Sultan K.Bagı N. 63 Bohceli ev 576 
Beyoglu-Horbiye Teşvikiye No: 35, 1 37 /2, 4 emlak 2 ı 1 .080 
Macka Palas 89/3, 41 / 4 
Usküdar Y.Mah Karaman l ı N. 67 Ahşap hane 1 ,344 
Usküdar Y.Mah Karamanlı N. 69 Ahsap hane 1 ,440 
Gedikpaşa 28/1 27 kalem bakkaliye eşyası 
Gedikpasa l 25 Ev esyosı 
Mohmutpasa Çuhacıhan 36 Ticarethane eşyası 
Tarlabaşı Çorbacı 9 Ev eşyası 
Yenikapı Alboyalar N. 39 Kargir ev 2,700 
Çakmakcılar Yenihan 30 4 adet dokuma tezgahı vs. dokumacılıga ait malzeme 
Gedikpasa Peştamalcı Selim Sk. ı Ev eşyası 
Mahmutpaşa 84 Ticarethane eşyası 
Fatih Berber Şefik 1 6 Ev 900 
Beyoglu Bülbül K.Recep 29 Karg i r ev 2, 1 60 
Şeyh Geylani Hayri El. Han 48/ 1 -54 Muayenesinde haczedilen discilige ait alat ve edevat 
Feriköy Kurtuluş Müzeyyen Ap. 23 Ev esyası 
Harbiye H.Gazi 1 3 Ev esyaşı 
H.Alaeddin Altıparmak Han 8 Kadın erkek lastik ayakkabı ve yazıhane esyası 
Çarşıkapı Nuruoşmaniye 3 8 Ticarethane eşyası 
Kulekapı Arayıcı 1 7 Ev eşyası 
Gedikoasa Çadırcı Arayıcı Sok. 1 7  Karı:ıir hane 2,520 
Beyoglu Bozkurt Türkbeyi 1 50 Apartman _ 4,500 
Çorşıkapı 50 Dükkanda haciz edi len 82 çift ayakl abı 



-;;,;Tarihi / Gazete 

'""2i[ö5. 1 9 4 3 Tasviri Elkôr 
�. J 943 Ton 

�1 943 Tasviri Elkôr -%'o:ı. 1 943 Tasviri Elkôr �1 943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Efkôr �1943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Efkar �943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Efkar � 943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Efkôr �1 943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr � 943 Tasviri Elkôr �43 Tasviri Elkôr � 943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr �43 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr o7 . · 
L.---

Adı Soyadı 

Kenan ve Ohan Alptekin 
Kevork Fındıklıyon 

Kevork Makascı 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmato 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmato 
Kimon Kozmato 
Kimon Kozmato 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmato 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmato 
Kimon Kozmato 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmato 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 

Adres 

Gedikpaşa 72 
Dayahatun Tıgcılor 87 

Somotyo Hacı Evdad Hacı Menol N. 72 
Fotih·K.Mustolo Posa Abdüllezel N. 1 36 
Fotih-K.Mustofo Posa Abdüllezel No: 22 1 
Fatih-K.Mustalo Paso Abdüllezel No: 1 93 
Kadıköy Zühtüposa Ç.Hovuzlor 1 / 1 3  1 4  parsel 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Hovuzlor 1/ 1 4 1 5  pr 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Hovuzlar 1 / 1 5  1 6  pr 
Kadıköy Zühtüposa Ç.Hovuzlor 1 / 17  1 8  pr 
Kadıköy Zühtü paso Ç.Hovuzlor 1 /25 26 pr 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Hovuzlor 1 /27 28 pr 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Hovuzlor 1 /39 40 pr 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Hovuzlor 1 /40 4 1  pr 
Kadıköy Zühtüposa Ç.Hovuzlor 1/44 45 pr 
Kadıköy Zühtüpoşo Ç.Hovuzlor 1/45 46pr 
Kadıköy Zühtüposo C.Hovuzlor 1/46 47 pr 
Kadıköy Zühtüposa C.Hovuzlor 1/48 49 pr 
Kadıköy Zühtüposa Ç.Hovuzlor 1/49 50 pr 
Kadıköy Zühtüpoşo Ç.Hovuzlor 1/50 5 1  pr 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Hovuzlor 1/5 1  52 pr 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Havuzlor 1 /37 38 pr 
Kadıköy Zühtüpoşa Ç.Havuzlar 1 /38 39 pr 
Kadıköy Zühlüposa Ç.Havuzlar 1/6 7 pr 
Kadıköy Zühlüposa Ç.Havuzlor 1 1 pr 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Hovuzlo 1 / 1  2 pr 
Kadıköy Zühtüposa Ç.Hovuzlor 1 /2 3 pr 
Kadıköy Zühtüposa Ç.Hovuzlor 1 /3 4 pr 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri {TL) 

Ev eşyası 
Ticarethanesinde haciz altına alınan avrupa ökce 
lastigi, tahta ve madeni çivi, vernik, sölüsyan, ipek 
ve keten ayakkabı bogı, muhtelif cila, kösele. 
kabara ve halen piyasada bulunmıyan 1 60 kalem 
kundura levazımatı 
Ahsap ev 792 
Dükkan müstemilotlı degirmen 4 1 2 1  m2 95. 1 66.80 
Magazo 1 ,080 
Magazo 2,520 
1 000m2 orsa 1 ,500 
1 000m2 arsa 1 ,500 
1 000m2 orsa 1 ,500 
990m2 arsa 745.50 
1 262.50m2 orsa 778.75 
25 1 4.50m2 orsa 745.35 
1 882m2orso 470.50 
3923m2 orsa 980.75 
938.50m2 orsa 25 1 .55  
838.50m2 orsa 25 1 .55  
8045.50m2 orsa 24 1 .35 
969m2 arsa 290.70 
1 072.50m2 orsa 536.25 
1 000m2 orsa 50 1  
282m2 arsa 56.40 
1 889.50m2 orsa 478.88 
1 962m2 orsa 490.60 
1 000m2 arsa 3,000 
960m2 orsa 2,880 
840m2 arsa 2,520 
1 000m2 arsa 3,000 
1 000m2 orsa 3,000 



İlôn Tarihi /  Gazete 

O 7. 04. ı 9 4 3 Tasviri Efkôr 
07.04. ı 943 Tasviri Elkôr 
07.04. 1 943 Tasviri Efkôr 
07.04. 1 943 Tasviri Elkôr 
07.04. 1 943 Tasviri Etkôr 
07.04. 1 943 Tasviri Etkôr 
26. l 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 
26_ 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
26. 1 2 . ı 943 Tasviri Elkôr 
07_ 1 o. ı 943 Tasviri Elkôr 
24_03. 1 943 Tasviri Efkôr 

07.05. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 7.02. ı 943 Ton 

159_05. ı 943 Tasviri Etkôr 

1 5 .04. 1 943 Tan 
IS.04. 1 943 Tan 
-ıs.o4. ı 943 Tan 
'15.o4. ı 943 Tan 
j 5_04_ 1 943 Tan 
15_04_ 1 943 Tan 
15_04. 1 943 Ton 
'23 . 07. ı 943 Tasviri Efkôr 
1)2.04. 1 943 Ton 
1J2_04. 1 943 Tan 
'ö9Tf.1 943 Tasviri Efkôr � 943 Tasviri Elkôr 

J3
·
1 0_ 1 9..ı3 Tasviri Elkôr L-} 6:051943 Tasviri Etkôr 

ı.---

Adı Soyadı 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kimon Kozmoto 
Kiman Kazmato 
Kiman Kozmoto Yani Lambiridis 
Kimon Kozmato Yani Lambiridis 
Kimon Kozmoto Yani Lambiridis 
Kirkor Agopoviç, eşi Vartuhi 
Kirkor Apikoglu 

Kirkor Çadırcı 
Kirkor Danyal 
Kirkor Dilo 
Kirkor lstanbulyon 
Kirkor lstonbulyon 
Kirkor lstonbulyan 
Kirkor lstonbulyan 
Kirkor lstanbulyon 
Kirkar lstanbulyan 
Kirkor lstanbulyon 
Kirkor Orakyan 
Kirkor Yozmacıyon 
Kirkor Yazmocıyan 
Kirkoroglu Oskan 
Kiryokice 
Kiryokice 
Kiryoko Aynacı 

Adres 
Kodıköv Zühtüooso Ç.Hovuzlor 1 /4 5 or 
Kadıköy Zühtüooso Ç.Hovuzlor 1 /5 6 or 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Hovuzlor 1 /7 B pr 
Kadıköy Zühtüposo Ç.Hovuzlor 1 /B 9 pr 
Kadıköy Zühtüpoşo Ç.Hovuzlor 1 /1 l 1 2  pr 
Kodıköy Zühtüpaso Ç.Havuzlor 1 / 1 2  1 3  pr 
Fatih Abdüllezelposo 1 36, 1 44 
Fatih Abdüllezelposa l 93 
Fatih Abdüllezelposa 22 1 
Gümüssuyu Tokizaler 22 Mina Apartmanı 
Kartal Maltepe 

Bakırköv Tashan Cod. No: 43 
Nişanlaşı Venüs Ap. 1 7  4/9 
Sisli Samanyolu Sk. 87 
Sisli Abidei Hürriyet 1 78-1 80, H.Gazi 387-389 
Sisli A.Hürriyet 9 1  
Sisli A.Hürriyet 67-69 
Sisli A.Hürriyet 93 
Sisli H.Gozi 333, 333/l 
Sisli H.Gozi 333 
Sisli H.Gozi 3 1 5, 3 1 7, 3 1 7  / l ,  3 1 7  /2 
Galata Yenicomi Omerogo No: 1 7, 1 9  2 
Mohmutpoşo Çuhacıhon 22/23 
Bakırköy lst. Cad. 93 
Fatih H.Hüseyin Samotya N.327, 329, 3 3 1 ,  333 
Beyaglu Kule 37, 39 ,  4 1  
Bereketzode Kule 6 l 
Mercan Cad. 30 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
1 000m2 orsa 3,000 
1 000m2 orsa 3,000 
1 540m2 orsa 2,702 
1 460m2 orsa 2,542 
1 76 1 m2 orsa 2.20 1 .25 
1 7 1 5m2 orsa 2. 1 43.75 
Fabrika binası 95, 1 66 
Ardiye 1 l 8m2 2,520 
Arc!iye 7 4m2 1 ,050 
Altında iki dükkanı olan apartman 47,300 
imalathane ve evinde haczedilen 5 balya eski 
çuval, l 1 büyük çuval sucukluk biber, 5 büyük 
çuval bagırsak ve bir büyük çuval kimyan ve 
karyola. konsol, gardrop, büfe, lilips marka radyo, 
gramofon maa plak vs. eşya 
Ev esvosı 
Ev esyosı 
Ev eşyası 
DüITonlı hane 3,240 
Bahceli hane 2,520 
Gazino 1 ,800 
Bahçeli hane 2, 1 60 
lratlı arsa 229.60m2 6,000 
lratlı orsa 230m2 1 1 ,500 
Dükkanl ı apartman 43,968 
Magaza 4,320 
Ticarethane eıvası 
Ev eşyası 
Garaj Müst. 2C!ükl<an l apartman 5,784 
Karoir apartman 2, 1 60 
Radyo, piyano gibi kıymetli ev eşyası 
Ticarethanesinde haciz edilen tezgah, yazıhane 



İ lön Tarihi / Gazete 

28.08. 1 943 Tasviri Elkör 
3 1 .05. 1 943 Tasviri Elkör 
1 9. 1 0. 1 943 Tasviri Efkör 
1 9. 1 0. 1 943 Tasviri Etkör 
25. 1 o. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 6. ı l .  ı 943 Tasviri Efkör 
ı 6. 1 1 .  ı 943 Tasviri El 
1 6. ı 1 .  1 943 Tasviri El 
1 6. 1 ı .  ı 943 Tasviri El 
25. 1 1 . 1 943 Tasviri El 
09.04. 1 943 Ton 
09.04. 1 943 Ton 

ôr 
ör 
ör 
ör 

25. l 1 .  1 943 Tasviri Efkör 
25. 1 ı . 1 943 Tasviri Elkôr 
26. 1 ı .  ı 943 Tasviri Efkôr 

26.06. ı 943 Tasviri Efkôr 
1 0.04. 1 943 Tan 

l 8.02. 1 943 Tasviri Etkör 

1 8.02. 1 943 Tasviri Elkôr 

l S.02. 1 943 Tasviri Elkôr 

-3 l .05. 1 943 Tasviri Elkôr 

1 7_07. 1 943 Tasviri Elkôr 

�22.os. 1 943 Tasviri Efkôr 
"22.os. 1 943 Tasviri Efkôr 

08_02. 1 943 Tasviri Efkôr 

�09.04. 1 943 Tan 

'09.04. 1 943 Tan 

09.04. 1 943 Ton 

'09.04. 1 943 Tan 
{)9.ö'4.f 9 4 3 Tan 

-,-9_03. 1 943 Tan 

-

Adı Soyadı Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

vs. terzi levazımatı 
Kiryako Delio!llu Balat Karabaş Keresteci N. 4 MO!lQ.ZO 900 
Kirvako Delio!llu Yavuz Sinan Keresteciler 23 1 ,  233, 225 Uslünde odo olan maQoza 1 ,050 
Kiryoko Delioglu Bolal Karabaş Vapur iskelesi N. 49 Arsa 450 
Kiryoko Delioglu Vapur iskelesi N. 5 1  Arsa 4.50 
Kiryako Delioglu Fener Balat Camii N. 5 1 Dükkan 8 1 0  
Kiryoko Delioglu Balat S.Çesme N. 8 Hane 1 ,260 
Kiryoko Delioglu Bolal Lonca N. 1 4  Hane 900 
Kiryoko Delioglu Balcı Lonca N. 1 4/1 Dükkan 360 
Kiryoko Delioglu Bolal Lonca N. 1 2  Hane 1 ,620 
Kiryoko Delioglu Eyüp Topçular Kışla 73 Ahır 240 
Kiryoko Del ioglu Y. Sinan Keresteciler 22 1 .  223, 225 Magazalarında haciz altına al ınan insoat malz. 
Kiryako Del ioglu Ayvansaray D.lbrahim 1 4  Ev eşyası 
Kiryako De lioglu Eyüp Topçular Kışlo 7 5 Depo 2,764 
Kiryako Delioglu Kardesi Sofya'nın 7/30 hissesiyle birlikte kışla 7 1 ,  73, 75 adresindeki emlak Del ioglu'nun burcuna karşılık satılıyor. 

Eyüp Topçular Kısla 7 1  Depo 2,764 
Kiryako Sıvacı Eskisehir Pervaz N. 34 Hone 900 
Kiryako Sismanoglu Gedikpasa Tayyareci 1 5  Gardrop, duvar saati vs. ev esyası 
Kiryako Teberrükoglu Asmalı Mescit Tepebası Meşruliyel Cad. No: 75 Apartman 1 2.256 
Kiryako Teberrükoglu Asmalı Mescit Tepebaıı Mesruliyel Cad. N. 75/ l Dükkan ev 5.760 
Kiryako Teberrükoglu Zindan ipçiler Na: 76, 78 Kargir bina, fabrika 9.000 
Kiryako Teberrükoglu Zindan Kapı Sarraf Emin Sok. No: 1 1 - 1 5 Dükkan 1 ,074 
Kiryako Teberrükoglu Galaıa Y.Cami Ali Yazıcı N. 1 2 Korgir dükkan 1 ,350 
Kiryako Teberrükoglu Beyoglu Asmalı Mescit Gönül N. 33 Apartman 1 4, 1 60 
Kiryako Teberrükoglu Beyoglu Asmalı Mescit N. 44 Dükkan 3,600 
Kiryako Teberrükoglu Zindankapı Sarraf Emin Sk. No: 1 3 Yag, sabun vs. 
Kiryako Teberrükoglu Büyükoda Yalı Yirmiücnisan 35 Bahceli karoir hane Bedel konmamış 
Kiryako Teberrükoglu Büyükada Yirmiücnisan Çıkmazı 1 3-1 4 Bahçeli ahşap hane Bedel konmamış 
Kiryoko Teberrükoglu Büyükada Yirmiüçnisan Macar Cad. l 3- 1 5 Depo, ahır, arsa Bedel konmamış 
Kiryako Teberrükoı:ılu Heybeliada Yalı H.ada 7-4/2 Müfrez arsa Bedel konmamış 
Kiryoko Teberrükoglu Heybeliodo Yalı H.oda 7-4/ 4 Müfrez orsa Bedel kanmamış 
Kiryako Teberrükoglu Büyükada Yirmiücnisan 35 Büfe, konsol, gramcifon, karyola gibi lüzum lu ev esyosı 



İlôn Tarihi / Gazele 

1 9.03 . 1 943 Ton 
06.02. 1 943 Ton 
09. 1 1 . 1 943 Tosyiri Elkôr 
3 1 .05. 1 943 Tasviri Elkôr 
30. ı 2. 1 943 Tasviri Etkôr 

3 1 . 1 2. 1 943 Ton 
08.03. 1 943 Tasviri Elkôr 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
27.0 1 . 1 944 Ton 

1 0.04. 1 943 Ton 
1 8.0 1 . 1 944 Ton 

30. 1 0. 1 943 Tasviri Elkôr 

27.06. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 8.06. ı 943 Tasviri Etkôr 
04.01 . ı 944 Tan 
04.09. 1 943 Tasviri Elkôr 
08.03. 1 943 Tasviri Etkôr 
08.03. 1 943 Tasviri Etkôr 
30. 1 o. 1 943 Tasviri Elkôr 
25.03. 1 943 Ton 
1 2.04. 1 943 Ton 
22.08 . 1 943 Tasviri Efkôr 
1 2.04. 1 943 Tan 
1 5.02. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 5.04. 1 943 Ton 
OS.02. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 6.03. 1 943 Ton 
1 6.3. 1 943 Ton 

Adı Soyadı 

Kirvako Teberrükoolu 
Kiryoko Teberrükoglu 
Kiryokooglu Yorc:ıi 
Kiyoko Delioglu 
Klero Amrom 

Koca 
Koca Çovdoroglu 
Koça lskordeli (Kiryokooglu Kasti) 
Koca istefonidis ve Nikolo 

Koça lvonoolu 
Koca Kostontin Nikopolos 

Koca Siman 
Kostonlin Zolo 
Koslanlin Anaslasyad is 
Kostantin Anastasyadis 
Kostanlin Andonyadis 
Koslantin Atanasyodis 
Kostantin Çalas 
Kastanlin Çalas 
Kostanlin Dimokopolo 
Kostantin Dimokopulo 
Koslanlin Ekmekcioglu 
Koslanlin Kambyoli 
Kostanlin Kocolilos 
Koslanlin Kürekcioglu 
Kostantin Kürkçüoglu 
Kostantin Kürkçüoglu 
Kostanlin Kürkçüoglu 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Nileligi Haciz Degeri (TL) 

Zindankopı Sarraf Emin 1 3 Yog rumbası. yag ıahliline nohsus imbik vs. eşya 
Zindonkopı S.Emin 1 2  Zeylinyogı. solca. donyo(lı ve sabunlar 
Yenikopı Yalı Çorbacıbası N. 1 1  Korc:ıir ev 1 ,920 
Yavuz Sinan Keresteciler Ayazma No: 2 1 7, 2 1 9  23,5 m2 orsa 290 
Yedikule Kireçhane 1 Q..1 2, 4. 5, 1 3  Dibog tabrikosı, maa depo, arsa, fabrika ve 

diboghone 1 05.550 
Yenimahalle Şerolettin 2 Ev 270 
Kurtuluş Sohancı 44 Ev eşyası 
Fatih Hacı Monol 28 Hane 1 , 1 70 
Bereketzade Voyvoda 44/l Elektrik kavanoz lambaları, elektrik < üg. ve 

anahtarları sic:ıortalorı, iki koltuk bir kanooe vs. 
Kücükpozor Sabunhane 1 Ev ewosı 
Galata Hacı Mimi Kaval 3 1 ,  35 Magozosında kosa. yazıhane esyosı, 6 adet 

büyük dokuma tezgahı ve 1 5  cuvol içinde pamuk 
ipligi ve 1 0000 kodor bos şise vs ticari esya 

Cihonc:ıir Emanetçi Ap. 4 Ev ewosı 
Emirgon $irin N. 68 Korgir ev 640 
Persembepazarı 7 4 Kargir dükkan 720 
Emek Yemez imam lüfer 6·4 Kargir dükkanlı ev 1 ,824 
Bakırköy S Agacı Orta N. 9 Bahceli hane 2,560 
Kemankeş Gümrük 1 7  Kösele vedri malzemesi yazıhane esyası 
Kemankeş Abil Han 1 4  Yazıhane esyası 
Büyükada Kesedar 3 Ev eşyası 
Bebek 228 Ev eşyası 
Karaköy Hızıroglu Han 2/ 4 Para kasası ve yazıhane esyosı 
Beyoglu H.Aga Yogurthane N. 1 9 Kargir ev 2,880 
Cihangir Detterdar A.Bilezik 6 Komodin, camlı büfe, ceviz sandık ve ev eşyası 
Moda Cod. 5 Na lu dükkanında ve Bahce Sokak 28 Na lu ikametgahında haczedilen eşyalar 
Kurtuluş Yeni Alem 80 Ahşap hane 936 
Beyoglu Kurtuluş Y. Alem Sk. Na: 80 Ev eşyası 
Haliç Feneri 2 1 3 Papayano ardiyesinde 27 4 çuval ayciceg i 
Doyçe Oryantbar.kın Tütün Güm. Ardiye N. 33 On çuval ıhlamur 



llôn Tarihi / Gozele 

04.0 1 . 1 944 Ton 
26.06. 1 943 Tasviri Efkôr 
04.02. 1 944 Ton 
04.02 . 1 944 Ton 
03 . 1 2. 1 943  Tasviri Elkôr 

03. ı 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

03. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

2 3.0 1 . 1 944 Ton 
1 5.05. 1 943 Tasviri Efkör 

25.03 . 1 943 Ton 

26.06. ı 943 Tasviri Etkôr 

30. ı 0. 1 943 Tasviri Etkôr 
ı 7.07. 1 943 Tasviri Etkôr 

27. 1 1 . 1 943 Tasviri Etkôr 

02. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

09.o ı . ı 944 Ton 
23.03. 1 943 Ton 

09.02. 1 943 Tasviri Efkôr 

�1 S.0 ı . 1 944 Ton 

06.07. 1 943 Tasviri Etkôr 

3 ı .OJ . 1 943 Tasviri Etkôr 

30. 1 0. 1 943 Tasviri Efkôr 

""ö9.04. 1 943 Ton 

-

Adı Soyodı 

Koslonlin Mihol Yokomidis 
Koslonlin Nikolaki Kürkçüoıılu 
Koslonlin Parusyodis 
Koslonlin Parusyadis 
Koslonlin Pedridis 

Koslantin Pedridis 

Kestantin Pedridis 

Kaslonlin Rikos 
Kaslonlin Yotro 
Kostonlin Yotre 
Kestontin Yattoro 
Keslantin Zeleskaviç 
Kesti Kırlozoıılu 
Kesti Kupas 
Kasti Kupas 
Kesti Nikopolas 
Kesti Ovengelidis 
Kasti Poposeglu 
Kasti Yani Teehari 
Kurepen Dergezenyan 
Lamba Kocovelli 
Losler Zilbermon 
Lozor Fronko mahdumları 

Adres 

Duotepe Avukat 1 
Beykoz Çınaroltı Çesme N.9 
Sıraserviler 57 
Sıroserviler 1 56 
Tepebası 28-30 Tepebosı belediye bahçesi 

Taksim $.Serviler 37 Maksim namile maruf 
bor ve saz evi 

Ortaköy Lido Havuzu 

Booaziçi Pasobohce Sahip Molla 8 
Koroköy Gümrük 48 
Kemonkes Gümrük 48 
Beyoglu Baysungur N. 248 
Beyoglu Kömürcü 22/3 
Usküdor lcodiye Arif S. N. 3 1 ,  3 1/1 
Beyoglu Tarlobosı 1 1 1 
Usküdar Murotreis Allame 4 9 
Beyoglu Susam 8/ 1 0  
Besiktos Köyiçi 1 1 
Abdüllezel Paso 220 
Colato Yenicomi Mertoboni 1 1  

Galata-S.Beyozıt Kubuk Çıkmazı No: 1/47 
Galata Kemonkes 1 49 
Taksim Ankara Palas 1 7 ve Sigorta Hon 1 1 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TLI 

Karçıir hane 2,672 
Karçıir Fırın 3,360 
Apartman 8,090 
Apartman 8 090 
1 500'e yakın demir ve inegöl mamulatı sandalye, 
!ohta ve hasır koltuk, demir ve mermer masalar, 
buzdolabı, dondurma muholozosı, büyük ve kücük 
kıtada holılor tobak takımları 
Masa, hasır koltuk ve 400 adet viyana sandalyesi, 
buzdolabı, elektrikli dondurma muhafazası ve 
makinesi, büyük ve küçük kıtada tobon halıları, piyano, 
mutbak servis takımları ve oara kasası 
Gazinoda mevcut piyano, müteaddit frijider ve 
dondurma muhafazasına mahsus dolaplar, birçok 
masa, sandalye ve mutbak takımları ve bircok halı, vs. 
248 kalem mühim esyo 
Ev 1 ,440 
Deniz levozımolı 
Muhtelif yazıhane esyosı 
Kargir ev 2, 1 60 
Ev esyası 
Ahsop hane 2,400 
Ustünde odaları alon dükkan 2,800 
Dükkan 1 , 1 52 
Dükkanı olan apartman 1 3,848 
Ev esyası 
Ticorethanedeki kereste ve tuglo 
Matbaa alet ve edevatı ve makineleri ve kırtasiye mal 
Kamyon plokcı no: 3334 
Karçıir hane dükkan 3,240 
Demir poro kasası 
Ev esyolorı 



ilôn Tarihi / Gazele 

26.06. 1 943 Tasviri Elkôr 
03. 1 1 . 1 943 Tasviri Elkôr 

o 1 .02. J 944 Ton 

07.05. 1 943 Tasviri Etkôr 

08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 

3 1 . 1 2. 1 943 Tan 
03. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

3 1 . 1 2 . 1 943 Tan 

1 6.06. 1 943 Tasviri Efkar 
ı 6.06. J 943 Tasviri Efkôr 
1 6.09. ı 943 Tasviri Efkôr 
1 4.02. 1 943 Yeni Asır 

3 1  .O l . 1 943 Yeni Asır 
1 4.05 . 1 943 Tasviri Etkôr 
1 4.05. J 943 Tasviri Efkôr 
1 4  .08. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 1 .05. 1 943 Tasviri Efkôr 

ı J .05. ı 943 Tasviri Efkôr 
09.02 . ] 943 Tasviri Etkôr 
29.05. ı 943 Tasviri Efkör 

09.02. 1 944 Tan 
1 5.05 .  1 943 Tasviri Efkör 

Adı Soyadı 

Lozori lozoridis 
lozori mahdumları 
Vosil ve leonido Kolipolidis 
lozoroglu Halepli Yuvon 
lozoros Korol-Sezor Koral 

leondros Altınaglu ve Kusay 

Lefler Peplidis 
Leo Ziv 

leon 
leon Adman 
leon Adman 
lean Alyanak 
Leon Arditi (züccaciyeci) 
İsrail Roditi (şemsiyeci) 
Leon Avrom (terzi) 
leon Bol 
leon Bal 
leon Betyon 
leon Bodosyon 

Leon Bodasyan 
Leon Fareci 
Leon Fareci 

Leon Fareci 
lean Fırat 

Adres 

Beyoı:ılu Tüfekçi N. 1 6  
Eminönü Doyohotun Tıgcılor 1 1  

Muhsine Hotun Hisordibi 1 57, 1 67, 1 4  
Doyohotun Tıgcılor No: 3 1 

Yenikapı Albaya lor Sok No: 38 

Ömer Avni Mebuson 1 1 2 No lu depo 

Yeniköy Yoghone 1 1 
Galoto Karaköy Palas 2 
Büyükdere Dildar 3 
Beyogıu Pangaltı Olcek N . 95 
Beyoglu Çukur Geniş Yakus N. 1 5  

Beyaglu-Bozkurt foet Et. Na: 40 
Pasbanl 1 8 Tuhafiyeciler 48 lzmir 

Bakır Bedesteni 1 27 - lzmir 
Sarıver Büvükdere Hacet Sok. No: 5 
Sarıyer Büyükdere Hacet Sak. No: 5 
Kadıköy Uzun Hafız Sak. No: 1 80 
Mercan Uzuncorsı No: 20 

Usküdor-lcodiye Makastar No: 39 
Pangoltı, Cumhuriyet Cad. Elirok Ap. 5 
Komerciyale Bank Bahcekapı ardiyesi 

Çubuklu belediye qaz depoları 
Sisli A.Hürriyet 1 64 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteli9i Haciz Degeri (TL) 

Apartman 8,832 
Korgir dükkan 1 ,080 

Arso 5,400 
Haczedilen dokuma tezgahı, iplik, masura ve trikotaj 
esyosı 
ikametgahında haczedilen piyano, yer musambosı gibi 
20 kalem ev esyosı 
Haczedilen 47.000 kg m. kömürü, 35 ceki odun, kasa 
vs. yazıhane es. 
Ev 1 ,330 
Müner marka demir kasa, yazı makinesi vs. lüks 
yazıhane eşyası 
Ev 375 
Ahsap ev 1 ,200 
Ev 4,000 
Ahsop ev 2,480 
Ticarethanelerinde haczedilen menkul malları 

Dükkanındaki kumoslor 
Ahşap ev 2 250 
Bohce 1 ,000 
Ahşap ev 2,400 
Ticarethanesinde haczedilen ut, kanun, tambur vs. 1 6  
kalem musiki levazımı 
Ev eşyası 
Ev esyası 
23 balya deri, 1 20 balya hava kurusu koyun derisi, 
3 1  bolya keci derisi, 88 balya tuzlu koyun derisi, 7 4 
çuval yopaı:ı. 1 729 56 metro cengeli 
5000 kilo asilnitrik ile 6500 kilo asitkloridik 
Ev eşyası 



ilôn Tarihi / Gazete 

2'f.'i"D.1 943 Tasviri Elkôr 

�943 Yeni Asır 

� 1 943 Tasviri Etkôr 
�943 Ton lif(i4. 1 943 Ton 
(52.i219 4 3 Tasviri Elkôr "02.i2· 1 943 Tasviri Etkôr 
Q2.l 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
-1 S.04. ı 943 Tan 
-09_05, 1 943 Tasviri Elkôr 
JS.06. 1 943 Tasviri Efkôr 

()9.0 ı . 1 944 Tan 
'05.Ql.1 944 Tan 
05.oı.ı 944 Ton 

-1 3 .  1 o. 1 943 Tasviri Efkôr 
"] J, 1 o. 1 943 Tasviri Elkôr 
()l.04. 1 943 Tasviri Etkôr 
(57.04. 1 943 Tasviri Efkôr 
-1 6.02. 1 944 Tan 
05.o ı . ı 944 Tan 

oı .os. 1 943 Tan 
'31 . l  2. 1 943 Ton 

30. 1 ı . ı 943 Tasviri Efkôr 

OS.03. ı 943 Tasviri Elkôr 

-1 2.04. 1 943 Tan 

1 4.03. 1 943 Tan 
1 1 .02. 1 944 Tan 

Adı Soyadı 
leon Goboy 

leon Habil (moniloturocı) 
Avrom Ayke (manifaturacı) 
Alber Yosel Sidi (manifaturacı) 
leon Hazerebetyon 
leon Kiraz 
leon Mendo 
leon Mendo (Yudo Mendo) 
leon Menda (Yuda Mendo) 
leon Menda (Yudo Mendo) 
leon Menda ve Şabat Amro 
leon Tombokcıyon 
leon Tombakçıyan 
leon Viçonço 
leon Vicenco 
leon Vicenco 
leonfor 
leonfor 
leonida Hazapis 
leonida Hazapis 
leonido Moskokis 
leonida Zarifi 
leonidas Hazapis 
le onara 
leve (balık ihracatcısıJ 

levi ve lsok Grunberg 

levi ve İsok Grunberg 
Lidyo Kovolyero 
Ligor Hocetog lu 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
Emekyemez Okçu Musa 38/2 Kunduracı dükkanında mevcut muh. kadın, erkek 

ve cocuk oyokkobı, kutuları vs. 
Alipaşa 24 Ticarethanelerinde haczedilen manifatura eşyası 
Osmaniye 4 l 
Necotibey 28/ 1  İzmir 
Beyoıılu Baruthane Çobonoıılu 56-58 68 ve 88m2 orsa 300 
PonQoltı Baruthane Sohodet 92 Ev eşyası 
Galata Büyükhendek 73 Ev esyosı 
Beyoglu Bereketzade B.Hendek 7 1  Kargir dükkan 960 
Beyoglu Bereketzade B.Hendek 7 1/ 1  Kargir dükkan 1 , 1 52 
Beyoglu Bereketzade B.Hendek 73 Apartman 9,496 
Sururi Ketelihan 1 8 Haciz alrıno alınan kumoslar 
Bakırköy Toşhan 2 Ev eşyası 
Çarsı Kalpakcılor 1 08-1 1 O Dükkanda haciz edilen oyuncak esyası 
Yesilköy M.Şevket Arsa 22 1 ,50 
Yesilköy M.Sevketposo 5 Ev 2, 1 1 2  
Yeşilköy M.Şevketpoşo 7 Ev 2, 1 1 2  
Bereketzade Sair Ziya 3 3 Demir ve hurda mallar 
Bereketzode laleli Çeşme leonfor Ap. Kasa ve ev eşyası 
Beyo9lu Tomtom Kaptan Sok. 33-35 Kargir hane 1 3,456 
Beyoglu K. Mustafa Çelebi Anadolu Sk. 6 Aportmon 1 6,560 
Cumhuriyet Moh Havuzlubahçe 27 Apartman 1 7,400 
AMescit Meşrutiyet 1 1 1 Otel 1 9,200 
Beyoglu Anadolu 6 Aportmon 1 6,560 
Yenimahalle Korakütük 2 1  Ev 375 
Çelebi Tütün Gümrügü Karakol Sok. 8 ve Tekirdog iskelesi l 5 sayılı ardiyesinde 65 lıcı kolyoz bolıgı, tuz, 
boş fıçı, teneke, daktilo mok. kasa, sandalye gibi yozıhone eşyası 
Omer Avni Mebuson 1 22/1 Koso, odun, M. kömürü, Hurod l oto ve odun 

kesme mokinosı soir vozıhone eşvosı 
3585 ploko nolu kamyonet 

Atabek Han 30 Nisantası V.Konogı 57 Yozıhone esyosı, kıymetli ev eşyası 
Kuzguncuk lcodiye Ç.Pınor 6 Ev 1 , 1 52 



İlôn Tarihi / Gazete 

1 4.02 . 1 943 Ton 
05.06. 1 943 Tasviri Elkôr 
05.06. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 0.02 . 1 943 Yeni Asır 
1 4 .o5 . l 943 Tasviri Etkôr 
07.04. 1 943 Tasviri Efkôr 

03_ 1 2 . ı 943 Tasviri Etkôr 

03. ı 2 . 1 943 Tasviri Etkôr 

26_06. 1 943 Tasviri Elkôr 

27.o 1 . 1 944 Ton 
08_03. ı 943 Tasviri Elkôr 
1 8_06 . 1 943 Tasviri Elkôr 

28_08_ 1 943 Tasviri Etkôr 

"OS.04. ı 943 Ton 
04_05. 1 943 Yeni Asır 

-r5.05. t 943 Tasviri Etkôr 
2511 . ı 943 Tasviri Etkôr 
ôlf.05. ı 943 Tasviri Efkôr 
0712. 1 943 Yeni Asır (57.f2. ı 943 Yeni Asır 
>o7.f2.1 943 Yeni Asır 

'Q7.l 2. ı 943 Yeni Asır 
(59.0 ı . 1 944 Ton 
15'9.Ql . 1 944 Ton 
-o9.01. 1 944 Ton 
09.0 ı . 1 944 Ton 

(59.0 ı . ı 944 Ton 

-

Adı Soyadı 

liııor liçıoryodis 
lioor Şişmonoalu 
liçıor Şismonoıılu 
lion Babarliya ve lsak levi 
luka 
M. Melikyan ve Karagözyan 
M. Melikyon.C. Korogözyon 

M. Melikyan-C. Karagözyon 
M. Soridis ve T. Neopolitoki 
Moks Şimit 
Monoel Soridis 
Monoel Soridis 
Manol 
Monuk Püskül 
Marangoz Bensiyon lsrail 

Mardiros 
Mordirosoglu Bogos 
Mardos Nehobet 
Moreno Morgenolo 
Mareno Morgenolo 
Mareno Morgenolo 
Moreno Morgenolo 
Margaryos Ohonyon 
Marçıaryos Ohanyan 
Morgaryos Ohanyan 
Margaryas Ohonyan 
Morgaryos Ohanyan 

Adres 

Beyoalu Homolboşı Kurdele 37/6 
Bakırköy Y.Moh Hobron No: 20 
Sokızoı:ıocı Toshan Cad. No: 52 
Yeni Kavallar 64 lzmir 
Beyoglu Sahne Sok. No: 25 
Şişli Tokaloglu No: 5 
Galata 7 No lu gümrük an. 

3 No lu Gümrük An. 
Bogozici B.Dere Hacet Sok. No: 1 8  
Bomonli lzzelposo Y. 5 Gürel Ap. 7 
Kemankeş Havyar Han 25/1 
Beyoglu Şehit Muhtar 2 ilkyaz Ap. 
Pazarbaşı Karamanlı N. 34 
Bakırköy S.Agocı Korsan 1 O 

iki Çeşmelik No: 63 

Pangoltı Zafer Sk. 2 
Eminönü Saraç ishak Cami 1 7  
Pongaltı Zoter Sok. No: 2/2 
Kebapçılar 20 lzmir 
Pozbont 26/30 lzmir 
Kocoer 1 2  lzmir 
Kuzuoglu Çarşısı 26/1 6, 27 / 1 7  lzmir 
Beyoglu Tomlom istiklal Cad. 347 
Beyoglu Tomlom istiklal Cod. 347/ 1  
Beyaıılu Tomtom istiklal Cod. 349 
Beyaglu Tomtom istiklal ve Nuri Ziya 349/1 
Beyaglu Tomtom istikla l ve Nuri Ziya 7 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Ev eşyası 
Ahşoo ev 2,400 
Ahsop ev 3,600 
Dükkanda bulunan ticari eşyoları 
Motor. kasap aleti ve tesisatı kiracılık hakkıyla birlikte 
Hane 6,480 
30-60mm kutrunda, 6337 kg 7 sandık yuvarlak 
lran�misyon milleri 
85mm kutrunda 1 35 kg, 2 bag keten hortumu 
Murobbai hane 2,700 
4 1 kalem ev eşyası 
Zahireci dükkanında haczedilen kosa ve muh. eşy. 
Apartman 23,632 
Ev 600 
Ev eşyası 
53 paket kutuluk tahta, 6000 od fırça üstü, 979 sebze 
sand. 505 od sebze san. tahtası, 1 7  ad 2 l 5x l 30 
ebadında konlraplok, 7 ad muh konraplok, 1 od hala 
imolde dolap, 84 muh ebatta kalas, 1 500 od fırça 
üslü, 67 demet sandık tahtası, 5000 od bogımsız san. 
Ev esyosı 
Ahşap hane 1 , 1 52 
Ev esyosı 
Magozo 9,505 
Dükkan 2,455 
Dükkan 500 
l 1 altlı üstlü magozo 1 6,200 
Mogazo 1 9, 1 25 
Mogozo 1 9, 1 25 
Han 5 1 ,000 
Mogozo 20,000 
Korgir ev 6,750 



llôn Tarihi / Gazele 
09.0 1 .  1 944 Tan 
09.01 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Ton 
09.01 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Ton 
09.0 1 . 1 944 Tan 
06.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 4 .09. 1 943 Yeni Asır 
1 7.04. 1 943 Ton 
1 5.05 . 1 943 Tasviri Efkar 
03 .04 . 1 943 Ton 

3 J . 1 2 . 1 943 Ton 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
25.03 . 1 943 Ton 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
23 .0 1 .  1 944 Tan 

23.0 1 . 1 944 Ton 
23 .0 1 . 1 944 Ton 
23.o  1 . 1 944 Ton 

23.o ı . 1 944 Ton 
2S.03. l 943 Ton 
25.Q3. ı 943 Ton 
'26, 1 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 
"T9.Ql . ı 943 Yeni Asır 
,___. 

Adı Soyadı Adres 
Morgaryos Ohonyann Beyoglu Tomtom İstiklal ve Nuri Ziya 9 
Maraarvos Ohanvan Beyo!jlu Tomtom İstiklal ve Nuri Ziya 1 1  
Margaryos Ohanyan Bevo!llu Tomtom İstiklal ve Nuri Ziya 1 2 
Morgaryos Ohanyan Beyoglu Tomtom istiklal ve Nuri Ziya 8 
Morgaryos Ohanyan Beyoglu Tamtam lsliklat ve Nuri Ziya 1 
Morgaryos Ohanyan Beyoglu Tamtam istiklal ve Nuri Ziya 9/1 
Morgaryos Ohonyan Beyoglu Tomlom istiklal ve Nuri Ziya 3 
Morgaryos Ohanyan Beyoglu Tomlom lsliklal ve Nuri Ziya 4/1 
Morgaryos Ohanyan Beyoglu Tomlom istiklal ve Nuri Ziya 5 
Margaryos Ohanyan Beyoglu Tomlom istiklal ve Nuri Ziya 6 
Margaryos Ohanyan Beyoglu Tomlom istiklal ve Nuri Ziya 7 
Margaryos Ohanyan Beyoglu Tomlom istiklal ve Nuri Ziya 349/2 
Morgaryos Ohanyan Beyoglu Tomlom istiklal ve Nuri Ziya 4 
Morgerit Kirkar 
Mar9unalo varislerinden karısı Mazalto, kızı Lusi 
Mori Madyono B.Pormokkopı imam 1 O 
Mari Maydono Doyohotun Tıgcılor 1 2  
Mori Moydono Doyoholun Tıgcılor 1 2  

Moriko Sarıyer Nalbant Çeşme 4 
Mariko llyodis Edirnekopı Cami 1 2 
Moriyo Hoci llyo Beyaglu Kuıaglu istiklal 1 8 1  
Morkor Artin Kadıköy Karakol 24 
Marka Benbosoı Beyoglu Şohkulu Tımarcı 29 
Morko Benbosot Beyoglu Şohkulu Tımarcı 3 1 
Morko Benbosol Beyoglu Şohkulu Tımarcı 23 
Morko Benbosot Beyoglu Şohkulu Tımarcı 25 
Morko Benbosot Beyoglu Şohkulu Tımarcı 33 
Marka Dimitriyodis R.Poşo Taşçılar 93 
Morko Dimitriyodis Bakırköy Hubon 1 6  
Marka lzak Kahen Galata Tenha Sk. 82, 82/1 
Marka Kopuya Anolartalar 1 64 lzmir 

Menkul ve Goyrimenkulun Nileligi Haciz Degeri (TLI 
Kargir ev 6,750 
Kon:ıir ev 6,750 
Korgir ev 6,750 
Kargir ev 1 ,350 
Dükkan otelye 750 
Dükkan 1 ,350 
Dükkan 7,500 
Dükkan 1 ,350 
Dükkan 1 ,350 
Dükkan 900 
Dükkan 900 
Dükkan 2,400 
Baroka 380 
Kamyon plaka no: 3962 
Kolluk tk., büfe, gordrop mümasil ev eşyası. 
Ev eşyası 
Ustünde odası bulunan ahşap dükkan 990 
Şapka mokinosı, ayaklı dikiş mok. vs. sopko 
levozımolıno ait 1 5  kalem eşya 
Ev 5,000 
Korgir ev 1 ,500 
Birahanede mevcuı vitrinler vs. dükkan eşyası 
Ev 2, 1 00 
Dükkan 288  
Apartman 1 7,784 
Dükkan 360 
Dükkan 954 
Apartman 2, 1 84 
Yazıhane eşyası 
Muhtelif ev eşyası 
Dükkanlı apartman 1 9,256 
Tahtı hacze alınmış olan menkul malları4icori 



t 00 
İlôn Tarihi / Gazete 

1 9.0 1 . 1 943  Yeni Asır 
1 5 .oı . 1 943 Yeni Asır 
24. 1 2. 1 943  Yeni Asır 
1 2.02. 1 943  Yeni Asır 

25.03. 1 943 Tan 
29.07. 1 943 Tasviri Etkôr 
29.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
29.0 1 . 1 944 Ton 

05.04. 1 943 Tan 
28.03. 1 943 Ton 

25. 1 1 . 1 943 Tasviri Etkôr 

27.0 1 . 1 944 Tan 

27. 1 0. 1 943 Tasviri Efkar 
08.04 . 1 943 Ton 
08.04. 1 943 Tan 
23.09. 1 943 Yeni Asır 

Adı Soyadı 

Morko Kapuya 
Morko Marçıaz 
Morko Marçıos-Jak Albaglı 
Morko Mercan ve lzak Hozan 
İzak Kopuza 
İsak Şaul 
Yusef Bahar 
Moiz Çukurel 
Leon Arditi 
Avrom Sabah 
Marko ve Hrıstoforos 
Marko Vudris-Hıristo Foros 
Marko Vudris-Hıristo Foros 
Maryanti 

Maryanti Limoncuoglu 
Maryonti Limoncuoglu 

Maseh Torosdag 

Matakidis Biraderler 

Mateo 
Mozalto Alkanat ve ort. Rahal Maon 
Mazolto Alkanat ve ort. Rahal Maon 
Medine ve Tovi lstoplı 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi / Haciz Degeri fTL) 

Bodur Ali 3 İzmir Tahtı hacze alınmış olan menkul malları-ev esv. 
İnönü Cad. 458 İzmir Tahtı hacze alınmıs olan menkul mallorı-ev esv. 
Kebapcılar 2 1  Seritciler 6 Hırdovat ve manifatura eşyaları 
lnönü 344 Haczedilmis olan masa, oda takımı, karyola, 
825. Sk. radyo, piyano, konsol, oyna vs. ev esyaları 
İnönü 400 
İnönü 826 
Tire Kopu 71 
2 1 1 Sk. 6 
332 Sk. 1 2  
Beyoglu İstiklal Serdar Ömer 94 Dükkanda mevcut buz dolabı ve kahve degirmeni 
Beyoglu Zibo N. 72 Kargir ev 1 1 ,440 
Beyoglu Serdar Omer N. 7 4-78-80 2 dükkan ve ev 1 2,880 
Beyoglu S.Muhtor Altınbakkal 9, 9/1 Dükkanlı kargir hone 1 941  yılından Emniyet Sandıgına 

360 liraya ipotekli 2,970 
Cihangir Metre Berk Ap. 20/ 1 Ev esyosı 1 
Beyoglu istiklal 200/202 Pamuklu yünlü ve ipekli mensucat ile kadın contaları ve 

eldivenleri 
Usküdar lcadiye Yazmacı Avadis 2 1  Birlikte ikamet eden annesi ve kızkordesi ile birlikte 

mutasarrıf oldugu korgir ev 3,040 
Bereketzade Berk, Senpiyerhon 7, 9, 9/1 Telefon fincan demiri yopmago mahsus beş muhtelif 

makine, 1 O ton basar pres, pese! boru yazma makinesi 
AEG marka 2,5 kilovatlık motör, demir tav ocagı, 
mengene, 4348 müstamel elektrik sayacı ve 500 metre 
kadar pesel ve Berkman boruları ve hurda sac 
parçaları vs. hurda esya 

Beyoglu Bostan Sokak Korgir ev 1 1 ,800 
H.Aloattin S.Hamam 1 /6 Mogazada haciz altına alınan tuhafiye esyası 
Beyoglu Tozkoparan Ovodyo Ap. Ev eşyası 1 
Beyazıt Moh. Altıparmak Cad. 3. 80, 82 Bursa Bir fabrika binası, bir hane ve orsa teşekkül etmis olup 

borcluloro ait fabrika ve hanenin tamamı ve arsa 
kısmının 7 /8 zi ve 1 7 adet dokuma ve bir çözgü ve iki 



İlôn Tarihi / Gazete 

26. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
07.04. ı 9A3 Tasviri Efkar 
07.02 . 1 9A3 Tan 
07.02. 1 943 Ton 
08.03 . 1 943 Tasviri Etkôr 
06.05 . J 943 Tasviri Etkôr 
2 8 .05. 1 943 Tasviri Etkôr 
06.08. 1 9A3 Tasviri Efkôr 
29 .05. t 9A3 Tasviri Elkôr 

�26_ l l . 1 943 Tasviri Etkôr 

-ıb. l l . 1 943 Tasviri Efkôr 

�26_ l l . 1 943 Tasviri Etkôr 
� 943 Tasviri Efkôr 

'2b. l 1 . 1 943 Tasviri Etkôr 
� 9A3 Tasviri Etkôr 

'Q7_02. 1 943 Ton 

� 8_04. ı 943 Ton 

�943 Ton �943 Tasviri Etkôr � 1 943 Tasviri Efkôr �1 94 3  Tasviri Etkôr 

�43 Tasviri Efkôr kfo5,1 9A3 Tasviri Elkôr �9A3 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Etkôr 

L----

Adı Soyadı 

Melon Ralli 
Meloni Martin 
Melkon Kec;iyon 
Melkon Kec;iyon 
Melkonoglu Gospor 
Melpomoni 
Menohim Menoşe 
Menose Silen 
Menoşe Sifon 

Menoşe Sifon Koli Şii 
Menose Sifon Koli Sti 
Menoşe Sifon Koli Sti 
Menose Siton Ko li Sti 
Menose Sifon Koli Sti 
Menase Siten Koli Sti 
Mengi Sakar 
Menleş Mizrahi 
Mentes Mizrahi 
Mesrop Moncılık 
Metea Kalimenas 
Meyer dö Taranlo 

Meyer dö Tranto 
Mıgırdıc Alpkeser 
Mıgırdıc Alpkeser 
Mıgırdıc Gövce 

Adres 

Bevoi!lu Moc;ko Silahhane 57 
Bevoıılu, Ş.Muhtor Mis 28-32 
l )  Selemi Ali, Üzümkızı 3 numorodoki bakkaliye 
2) Boglorboşı, Nuhkuyusu 405 numaralı k.hane 
Haliç Feneri Tohtominare No: 44 
Hüseyinogo Mektep Sok. No: 35 
Tohıokole Fındık Çıkmazı l 7/1 
Goloto S.Beyozıt Korooglon N. 1 5, 1 7, 
Sulıonhomom Kendros Hen 1 

Gümrük onborında olan Tophane anbarı 
Gümrük onborındo olon Tophane onborı 
Gümrük onbarındo olen Hoydorposo Anbarı 
Gümrük onborındo olan Tophane onborı 
Gümrük anborındo olan Tophane anborı 
Gümrük anborınco olan Hoydorpaşo Büyük Aı15. 
Tozkoparan Dilber Ao. 57 / 1 4  
Doyohotun B.Yenihan 22 
Goloto Okcumuso Kobokcicegi 6 
Beyaglu K.Tepe Çaylak N. 99 
Şişli Bozkurt Eıret N. 25 
Osmonbey Ş.Nigor Sofletbey Ap. 2 

Geylani Mühürdarzade 7- 1 O 
Çuhacı H. alt kot 5 
Kadıköy Rıhtım Cod. 1 24 
Kadıköy Coferago Fırıldak 9 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

tovel makineleri ve fabrikanın derhal isleyebilmesi için 
bütün lelerrüolı havi leznahlor üzerinde 9 875 
Anortmon 4 44 2  
3 dükkanlı korair onorlman 50,992 
Bakkaliye dükkanındaki esyolorı 
Kohvillone eşyosiyle kahve ôegirmeni vs. 
Ev eşyası 
Ev eşyası 
Ticarethanesinde haciz edilen 2880 kilo kogıı 
Dükkan, muştemilotlorı ve hene 7,800 
960 lilo kırmızı, 5 2 fıçı J 350 kilo muhtelif anolin boya 
beher pakette 5000 adet olmak üzere 488 paket dikis 
ignesi, beher pakette 25 bin odeı olmak üzere beş 
sandık ic;inde 1 00 pokeı cuvoldız ve 30 kalem 
yazıhane esyosı yazıhanenin kiracılık hokkile birli 
78 kg anilin lioya 
5 sandık 365 kg anilin boya 
5 sandık 320 kg anilin ooyo 
50 fıçı 797 kg çivit 
46 balya 1 0000 kg deri 
23-fıçı anilin ooyo 
Ev esyalorı 
Don yagı, keçe, demir, deri makas vs. dericilige oil es. 
Ev esyosı 
Ahsop hane 720 
Apartman 1 2,024 
Buzdolabı, radyo, büfe, divan, halı, gordrap, karyola, 
ada ve yemek takımları gibi ev eşyaları 
Ev eşyası 
Ticarethane eşyası 
Ev eşyası 
Ahsop ev 4,200 



llôn Tarihi / Gazele 

�08.04. ı 943 Ton 

07.02. ı 943 Ton 
1 8.04. 1 943 Ton 

Jı. 1 2. 1 943 Ton 

08.03.1 943 Tasviri Efkar 

l 7.02. 1 943 Tan 
]4.o3. 1 943 Ton '23.Qı. 1 944 Tan 
�. 1 944 Tan 
�ı . 1 944 Tan 
�. 1 943 Tasviri Efkôr 

'ôf.06.1 943 Tasviri Efkar 

�.1 943 Tasviri Efkar 

ıos.oı. 1 944 Tan � 1 943 Tan 

'25öJ.1 943 Tan � 943 Tasviri Efkar 
�1 943 Tan 

l-ySöA. 1 943 Ton k-foSl 943 Tasviri Etkc'ır �943 Tasviri Efkar � 943 Tasviri Elkôr � 943 Tasviri Efkôr � 943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Efkôr 23. . 
l---

Adı Soyadı 

Mıaırdıç Gövçe 
Mıaırdıc Tasçı 
Mihail Kopamocıyon 

Mihail Selvan 
Mihail ve Vasil Karadelioglu 

Mihail ve Vasil Karadelioolu 
Mihal Keçelidis 
Mihal Keşişoglu 
Mihol Keşişoglu 
Mihol Keşişoglu 
Mihal oglu Hristo 
Mihal oglu Hristo 
Mihal Pavlavidis 
Mihal Susoglu 
Mihran Gördes 

Mihran Gördes 
Mihran Keşişyan 
Mihran Kuyumcuyan 

Mihran Kuyumcuyan 
Mihran oQlu Hranf Terzivan 
Mihran Ohanyan 
Mihran Ohanyan 
Mihran Ohanvan 
Mihran Ohanyan 
Mihran Ohanyan 

Adres 

Kadıköy Caleroqa Fırıldak 9 
OsmonaOa S.Çeşme 1 6  
Tohtakale Telefon 4 6  

Yenimahalle Aöaba-.rı 1 6 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Ev esvası 
İnsoot levazımı vs. 
İtriyat magazasında haciz ahına alınan demirbaş eşya 
ile magazanın üstünde mevcut sabun, mum, pudra, 
kolonya imaline mahsus olar ve edevatı bütün tesisatı 
ile birl ikte 
Ev 450 

Un kapanı Abdü lezelpaşa 93, 95, 97, 278 numaralı magazasında haciz ahına alınan l * 3-5 cm 
kalılıgında 589 mi 575 dm mikabı miktarında köknar kereste ve kalas ve çıralı kalas. kereste ile 1 6  bay 
1 l 5 m l O ad 6 5 bov 8 adet 1 1  5 bov ceman 22  adet notral 
Kurtuluş 4 Sarı Alemdar Ao. Ev eşvaları 
Perdahçılar l l Kösele vs. dükkan eşvası 
Yedikule Hacıkadın 83 Hane arsası 540 
Yedikule Hacıkadın 85 Hamam ve müslemilatı 3,600 
Beyoglu Aynalı Çeşme 30, 32 Ev ve dükkan 5, 1 60 
Ahiçelebi Çardak 1 1  Ahsap dükkan 2.520 
Kasımpaşa iskelesi 20 Ahşap dükkan 1 ,080 
Cihangir $.Serviler 1 55 Ev eşyası 
Eskişehir Arak l O Hane 1 ,920 
Çakmakcılar 3 Kasket, tiftik kumaş, kasket dikme makinosı vs. 

sapkacılık levazımatı 
Gedikpasa Yeniokul 2 Piyano, ôcfa ık. cini soba gibi ev eşyası 
Pangaltı Na: 20 Monuşah Ap. 4 Ev esyosı 
S.Geylani Horosoncıyan Han 9-22 Ticarethanesinde haczedilen Turu visne, kimyon, yazı 

makinesi, masa, dolap vs. 
Pangalrı Sinemköy Bilezikçi 252 Orta masası, b. mangal, kadife koltuk, perde, divan vs. 
Bakırköv Zevfinlik lamibev 2· 1 Karoir hane 1 ,248 
Asmalı Mescit Tepebası lsr. Cad. Ne: 380 Dükkan 6,2 1 0  
Tamtam Dükkan 864 
Eminönü Cumhuriyet 1 1 7, 1 1 7 / l ,  1 1 7 /2 Dükkan lar 708 
EminönüCumhuriyef 1 1 3, 1 1 3/ 1  Apartman ve dükkanlar 5,277 
Uftada Ne: 1 /3, 65 Di}[kan ve ev 765 



lıeın Tarihi / Gazete Adı Soyadı Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

�23.02. ı 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohanvan Eminönü Bobil Cumhurivet No: 291 Gora i, Aoortmon 1 , 1 75 
2J.02. ı 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohanvon Kemankeş Tooculor Na: 8 1 Dükkan 445 
23.02. ı 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohonyan SultonBavazıt Zarifi Na: 265, 265/ 1 Hamam, odalar, odunluk 1 ,800 
'23.o2. J 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohanyon Yeıilköy Kulüp No: 83 Hane 1 ,440 
'2J.02. 1 943 Tasviri Etkôr Mihran Ohonyon Yesilköy Meşveret Na: 1 9, 2 1 Hane, Garaj 3,680 
'23 .02. 1 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohanyan Bakırköy, Sakızogacı Karsan Na: 2, 4 Hane• 2,688 
'2J.ö2.1 943 Tasviri Elkôr Mihran Ohonyon imrahor Haci Menol Na: 1 1 O Hane 1 ,260 
ıır.o2. 1 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohanyan Kürkçühan Alt kot Na: 1 Dükkan 6,000 
'27.02. 1 943 Tasviri Etkôr Mihran Ohanyon Kürkcühan Na: 3 Dükkan 1 ,080 
�1 943  Tasviri Elkôr Mihran Ohanyan Kürkcühan Na: 5 Dükkan 1 ,080 
'2l.02. 1 943 Tasviri Etkôr Mihran Ohanyan Kürkcühon Na: 40 Dükkan 1 ,080 
ıır.o2. ı 943 Tasviri Elkôr Mihran Ohanyan Kürkcühon Na: 43 Dükkan 2 1 6  
�1 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohanyan Kürkcühon Ust Kat No: 50 Dükkan 960 
�- 1 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohonyan Kürkcühon Ust kat No: 7, 8, 9 Dükkan 2, 1 60 
� 1 943 Tasviri Etkôr Mihran Ohanyan Kürkcühon 1 . Kot 2, 5, 6 Dükkan 3,678 �943 Tasviri Efkôr Mihran Ohonyon Kürkcühon 2. Kot Na: 22 Dükkan 576 
T702.l 943 Tasviri Etkôr Mihran Ohonyon Kürkcühon 2. Kot Na: 3, 4, 5 Dükkan 2, 1 60 �943 Tasviri Efkôr Mihran Ohanyon Kürkcühon 2. Kot Na: 8 Dükkan 720 �- 1 943 Tasviri Etkôr Mihran Ohonyon Kürkcühon 2. Kot Na: 3 1 Dükkan 576 � 1 943 Tasviri Etkôr Mihran Ohonyon Kürkcühan le Han Na: 1 Dükkan 576 �1 943 Tasviri Etkôr Mihran Ohonyon Kürkcühan 2. Kot Na: 7 Dükkan 432 
� Mihran Ohonyon Doyohotun Kürkcühan 1 O Harice ihraç edilmek üzere 9 5 sandık derununda 

yerleıtirilmis bulunan 292 1 2  adet Kastamonu, 
Karadeniz, Kayseri, Diyarbakır, Maraş lilkilerile 
Anadolu kedi, cokol, oorsuk ve Erzurum kurd derileri -ı7.'0'7.1 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohonyon ve Morgoryos Galata Y.Cami Necotibey Han ve kargir mogozolor 68,000 

Pircenli Na: 1 3, 27 27/1 02:02. 1 944 Ton Mihran Ohonyon Vereseleri Haczedilerek Sandal Bedestonıno nakledilen yatak ve 
yemek odaları takımları, Alman mar�a piyona. buz 
dolabı 34 oorco halı vs. muhtelif kıvmetli ev eıvolorı �- 1 943 Tasviri Efkôr Mihran Ohonyon versesi Beyoglu Ölcek 50, 52 Arsa 1 ,800 �1 943 Tasviri Etkôr Mihran Plovyon {derici) Havyar Han 95 Kösele ve deriler ile ayakkabı molz. 

L..---" fj, 
-



�rihi / Gazete 

�943 Tasviri Efkör 

09_08_ 1 943 Tasviri Efkör 

02_04_ 1 943 Tan 

02.04. 1 943 Tan 

�08_02_ 1 943 Tasviri Efkôr 

'25.03. 1 943 Ten 
11 .05 . 1 943 Tasviri Etkôr 
"24.05. 1 943 Tasviri Efkôr 

24_05, 1 943 Tasviri Efkôr 
'26.06. 1 943 Tasviri Elkôr 

'22.o5. 1 943 Tasviri Etkôr 

26_ l 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

'30.03. 1 943 Tan 

30.03. 1 943 Tan 
�1 8_06. ı 943 Tasviri Etkcır 

'29.05.1 943 Tasviri Efkôr 

29_05 . 1 943 Tasviri Etkôr 
26.06. 1 943 Tasviri Elkôr 

1 1 .03 . 1 943 Tasviri Efkôr 

05. 1 2 . 1 943 Tasviri Efkôr 
05 1 2 . 1 943 Tasviri Efkar 
1 7.04. 1 943 Tan 
26.03. 1 943 Tan 
26.03. 1 943 Tan 
23.01 . 1 944 Ten 
23 .0 1 . 1 944 Tan 
23.01 . 1 944 Tan 
23.0 ı .  1 944 Ton 
23.0 1 . 1 944 Ton 

Adı Soyadı 

Mihran ve Hayik Demir Kard. 
Mihran ve Hayik Demir K.ard. 
Mihran ve Ohannes 
Mihran ve Ohannes 
Mihran Yarman 
Mihran Zeki 
Mihranoglu Hrant Terziyan 
Mikael 
Mikael 
Minas Altınoglu 
Minas Aropyan 
Minos Arcıpyan 
Minas 09lu Hrant 
Minas oglu Hranf 
Mirici Seropyan 
Misak Bardizbonyon 
Misak Bardizbanvan 
Misak Narlıyan 
Misan Kocyan ve Ort 

Misel Lazaaris ve Mahdumları 
Misel Lazgoris ve Mahdumları 
Mison Adata 
Misan Is 
Mişon Is 
Mişan Is 
Mişon Is 
Mison Is 
Misan is 
Mison is 

Adres Menkul ve Gayrime�kulun Niteligi Haciz Degeri ITL) 

Sarıver Büvükdere Na: 43, 5 1 Fırın, sahilhane, tuc:ıla fob. maaaza ve hane 1 6,560 
Sarıyer Büyükdere Maa müştemilat fob.makine tes, alalı sabite 1 80,000 
Bileviciler 30'daki maaaza ve 28 numaralı ardiw e baskül, hurda demir 
Gedikpaşa Sarayici 34 Ev eşyası 
B.Parmakkapı -Ç.Çeme Sk. Sıhhat Ap. Daire 1 Ev eşyası 
Kurtuluş Tepeüstü 1 5 0/3 Kıymetli ev eşyası, radyo ve piyano 
Bakırköy-Zeytinlik Lami Bey Na: 2/ 1 Hane 1 , 1 48 
Katip Kazım imrahor 1 6 Düi(kanında haciz edilen ticari eşya 
Beyoglu Tozkoparan Akar Çeşme 4 1 Ev eşyası 
Tatavla Bilezikçi N. 222 Ahsop ev 720 
Arap Camii Kolcıtot yeri 1 5 7  Dükkanında mevcut demircilige ait ala! ve edevat 
Pangaltı H.Çcıyırı 1 1 5 Ev 2,400 
M.Paşa Çuhacıhcın 56/ 1 6  Yazlflane eşyası 
Bakırköy Tasevler 1 7  Kıymetli ev eşyası 
Harbiye Hidayet Sak. 7 Ev eşyası 
Mohmulpoşo 1 1 7  Kadın, erkek, cocuk ayakkabılanle terlik vs. 2 1  kalem 

esya 
Edirnekaaı Kaarive Kolfaefendi 9 Ev esvası 1 
Beyoglu B .Parmokkapı N. 20, 20/1 Dükkanlı apartman 1 3,2 1 6  
Kemankeş Kılıç Ali Mescidi 7 /9 Yazıhane ve CfepolarınaC!o mevcut yazı makinesi, kosa, 

250 kiloluk bir baskül, 350 ceki odun, bes bin kilo 
manaal kömürü 

Y.Postahane Vitali Han 6 Kosa vs. vozıhone esvosile 85 aarca muhtelif esva 
İstiklal 285 4 7 parca kıymetli ev eşyası 
Galat Yazıcı 1 8 Ev esyası 
Ahicelebi Limon iskelesi 5 Yazillane eşyası 
Taksim Aydede Halep Ap. 5 Kıymetli ev eşvası 
Kadıköy Rasimpaşa Duatepe 57 Dükkan 672 
Kadıköy Rasimpasa Duatepe 59 Dükkan 768 
Kadıköy Rasimpasa Duatepe 60 Dükkan 3,360 
Kadıköy Rasimpaşa Duatepe 67 Dükkan 960 
Kadıköy Rasimpaşa Duatepe 69 Dükkan 768 



İlôn Tarihi / Gazete 

23.01 . ı 944 Ton 
24. 1 2 . 1 943 Yeni Asır 

24. 1 2. 1 943 Yeni Asır 

09.02. 1 943 Yeni Asır 
25.08. 1 943 Tasviri Efkôr 
23.02. 1 944 Tan 
29. 1 ı . ı 943 Tasviri Efkôr 
09.05. ı 943 Tasviri Efkôr 

ı 8.06. ı 943 Tasviri Efkôr 

]8.04. 1 943 Ton 

1 8.04. 1 943 Ton Qs.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
'OB.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
ı-n:oJ.f 943 Yeni Asır 
']9.ö3: 1 9 4 3 Tan 
l.5.0fl943 Tasviri Efkôr 

06.02. 1 943 Ton 

�1 943 Tasviri Etkôr �943 Ton � 943 Ton �943 Yeni Asır �43 Tasviri Elkôr 
03 . ..:::.ror.ı 9 4 3 Ton �43 Tasviri Elkôr ı o. · 

L---" 

Adı Soyadı 

Mison is 
Mison Manyas 

Mison Mutan 

Mison Nahmiyas borcu 2548tl 
Mison Yasova Kazar 
Mitakidis Biraderler 
Mois Ergos 
Moiz Abusuisin 

Moiz Ezra Saya 

Moiz Solom 

Moiz Şolom 
Moiz Şerez 
Moiz Şerez 
Moizoglu Hayim 
Mordehay Ballı 
Mordehay Kastayano 
Mordehay Kastoryano 

Morfi Morfidivas 
Moris Ezrosayon 
Moris Ezrosoyon 
Moris 1. Dösiyaves 
Mosko Dimilriyadis 
Mose Almuk 
Mose Dogu 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Kadıköy Rasimpasa Duotepe 69/1 Dükkan 576 
$.Nusret 1 65 İzmir Bir konsol maso ayna mermerli, 1 yuvarlak masa, 

1 komodin, 2 karyola, 1 despenc;, 1 elbise dolabı, 1 
kanaoe, 3 kornez 

1 .  Taraman 1 6 lzmir Bir seccade eski, 1 karyola siyah boyalı iki kisilik, 1 
komodin, 1 tahta masa, bir ayna kücük, 3 sandalye 
hasır, iki dolao tahta, 1 duvar saati 

$.Nusret Sk. 632 oda 1 9  pr. 67 toj İzmir Ev 1 ,760 
Beyoglu Sahkulu iki Belediye N. 1 7  Kargir ev 4,536 
Sıraserviler 1 88- 1 90 Apartman 39,540 
Beyoglu Lomartin N. 44 Çelik Palas Oteli 3 1 ,040 
Beyoglu istiklal Cod. 493/1 Yerli ve lngiliz kostümlük, pardesülük kumaşlarla 

terzilige müteallik eşya malzemesi 
Fener Abdülezel 254 Anostas Yani'ye ait kayıkhanede satılık kotra boy 

7 /80, arz 2/30 derinlik 90 cm 750 
Dayahatun Tıgcılor 65 Yazı makinası, yazıhane takımı, 1 1 3 c;ilt ayakkabı 

· ökce lastigi vs. ayakkabı levazımatı 
Havdarpasa Taslıbavır Menaşe Ao. 1 1  Ev eşvosı 
Sulhanhamam Camcı Han 39 Çorap ve yazıhane eşyası 
Şişhane Mektep 1 8 Ev eşyası 
Sürgüner Piyaloglu Hanı lzmir Ticarethanesinde haczedilen deriler 
Kuledibi Şahkulu Güler Ap. Haciz altına alınan 7 kalem ev esyası 
Sururi Bezciler Sk. Na: 2 imalathaneden haczedilen ham maddeler 
H.Alaattin Ayanagluhan 2/4 Kadın ve erkek yün, pamuk ve kadın ve erkek yün, 

pamuk ve ipek c;oraplar 
Fatih Abdüllezel N. 1 89· 1 9 1  Karair hane ve dükkan 2 952 
Çakmakcılar Sabru Sefohon 1 1 ve 38 Yazıhane esyosı 

Taksim Mete 22 Asri Ap. 2 Ev esyası 

lnönü 63 8 lzmir Tahtı hacze alınmış olan menkul mal arı-ev esy. 
Bakırköy Y.Mah Huban N. 1 9 Kargir ev 2,600 

Galata Mahmudiye 57 /59 Banyo levazımatı muh. musluk vs . 
Beyoglu E. Çelebi Aybastı N. 40 Kargir ev 2,520 



iıôn Tarihi / Gazete 

ı;r.o3. 1 943 Yeni Asır 

2s.01 . 1 943 Yeni Asır 

2[l 0. 1 943 Yeni Asır 

2l.Jo. 1 943 Yeni Asır 

07.ô2.1 943 Yeni Asır 

60J. ı 943 Yeni Asır -t,ı.ı2.ı 943 Yeni Asır 

-;oJ.i" 943 Yeni Asır �1 943 Yeni Asır 04 . . 
c...-

Adı Soyadı 

Mose Rozenes borcu 89.000tl 
Muia Salon 
Samoel Karako 
leon Avrom 
Nesim Bencuva 
Muiz Havlucu 

Muiz Havlucu 

Muiz Kirispin 

Muiz Kirispin 
Muiz Razanes 

Muiz Razanes (cuvalcıl 
Musevi mektebi 

Adres 

Çankırı Çarşısı 2 İzmir 
lnönü 96 
1 306 Sk. 3 
İnönü 349 
İnönü 48 İzmir 
Mecnunzade Yerkapı Cod. Bursa 

Menzilhane Önü Bursa 

Mersinli Kiremit Fob. İzmir 

İnönü 7 1 7 İzmir 
İnönü 773 İzmir 

Halimaı:ıa Ç. 59 İzmir 
İzmir 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi 1 Haciz Degeri (TL) 

Dükkan 1 Bedeli yazılmamış 
Aynalı dolap, masa, sandalye, karyola, 

halı, perde gibi ev esyolan 

Elektrikle müteharrik 1 1 adet ipekli dokuma tezgahı, 1 
tavel, 1 devre makinesi "e soil müteferrik alet ve 
levazımı ile islemege müheyya alalı sahifesi komple 
vaziyette ve bardunun kira mukavelesi mucibince ayda 
30 lira icarla ve mukavele sartlorına uvarak 1 .365 
Elektrikle müteharrik 1 9  ipekli dokuma makineleri ve 
yedek aletleri ve 2 devere, 3 masura, 3 tavel, 2 cakar 
makineleri vs. müteharrik alet ve levm�ımı ile işlemege 
müheyya alalı sabitası komple vaziyette ve bordunun 
kira mukavelesi mucibince senelik icarı 2.400 1 ad. 34/35 beygir kuvvetinde İtalyan mamulatından 
mazot ile müteharrik Pinioni marka soguk kafa molör 
telerruotiyle, 1 adet kiremit ve bir adet tugla presile 1 
ad. taş kırma presi ve 1 adet bir tonluk cereskal ve 1 
adet makine tulumbası ve 8 adet eski tahta el arabası, 
1 adet mengene, varyöz ve muhtelif ebatla 1 8 adet 
makine anahtarı ve 1 6  adet dökme demirden mamul 
Marsilya kiremit kalıbı, 4000 ile 5000 tahtadan 
Marsilya kiremit kalıbı, 3 valantlı transmisiyan tertibatı 
vs hurda demir ve tahtalar 
İkametoahında haczedilen menkul eşyaları 
Piyona, aynalı şapkalık, hasır koltuk takımı, kırmızı 
zemin üzerinde halı yollugu, maruken koltuk takımı, 
orta masası, sezlank, elbise dolabı, karyola aynalı 
elbise dolabı vs. ev <>.vnları 
Muhtelif bas çuvallar 
Varlık vergisinden dolayı haczedilmis alan 



llôn Tarihi / Gazete 

1 1 .03. 1 943 Tasviri Efkör 
'03.03. 1 944 Ton 
'03.03. 1 944 Ton 

�28_08. 1 943 Tasviri Efkôr 
18. 1 ı .  1 943 Tasviri Etkör 
T4.o3 . 1 943 Ton 
']2.o ı .  ı 944 Tan 
'29. l 2. 1 943 Tasviri Etkôr 

"27.Jl. 1 943 Tasviri Efkôr 
'27fJ . 1 943 Tasviri Efkôr �1 943 Tasviri Etkôr 
i.f8.04T943 Ton 
ı-nfo4."J943 Tan �943 Ton 

�1 943 Ton �943 Yeni Asır 
24 . . 

--r6.i)TT943 Yeni Asır 

�43 Yeni Asır 
26.0 • 

-----

Adı Soyadı 

Alfred ve Moiz 
isek Toronlo 
Avrom Albaglı 
M. levi 
İsek Bengüyot 
Alber Levi 
Yusef Düek 
Nak Kostontinidis 
Noum Yani ve Popo Todori 
Noum Yani ve Popo Todori 
Nazik 
Nazret Şopoglu 
Nehabat Müborekyon 
Nerse ve Komik 
Nerses ve Mellon 
Nesibe Anlar 
Nesibe Anlar 
Nesibe Anlar 
Nesim Avrom 
Nesim Avrom 
Nesim Bahar 
Nesim Bahar 
Nesim Barnas 

Nesim Bornas 
Yosef Nohum 
Yosef Nohum 
Moiz Polombo 
Bahar J. Fronko 
Şapkacı Şoul 
Berber Devi levi 
Nesim Cevaz (memur) 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

kanepe, koltuk, halı, dolap vs. muhtelif ev esyolorı 

Kemankeş Rıhtım 1 9  Vapur ocentosındoki yazıhane eşyası 
Eminönü Merconoga Volidehon orta kapı 27 Korgir depo 1 ,440 
Eminönü merconaga Volidehon alt kot 3 2 Oda 2, 1 60 
Selomioli Kabristan N. 1 9  Ev 1 ,200 
Eminonü Doya Hatun B.Yenihon N. 5 Mogozo 900 
Cumhuriyet 43 Platin Ap. Ev eşyası 
Eyüp C.Kosım Çömlekçiler 77 Dükkan 1 ,800 
Topkapı Muhallebici 4 Ev 576 
Omer Avni Masraf Nazırı 6 Korgir ev 6,480 
Rızobey Y. 5, 7, 9 Korgir apartman 1 0,656 
Rızobey Y. 1 /3 Korgir apartman 5,760 
H.Alootlin Yenicomi 33 T uhofiye eşyası 
Beyoglu istiklal 280/2 Ethem Ap. Ev eşyası 
R.Paşa Camlıhan Ambalaj kagılları ve yazıhane esyası 
Galata Okcumusa Tilmo Ap.35/7 Ev esyosı 
Barbaros 33 3. Sk. 4 lzmir 2 kad ifel i koltuk, 1 kadife kanepe, 3 hasır 

sandalye, 1 yemek arla masası , 1 kücük halı seccade 
lnkilop Sk. 1 4 Ticarethanelerinde haczedilen menkul malları 
Türkpozorı 34 
Türkpozorı 3 6 
Türkpozarı 7 
Mısırlıoglu Hanında 
Anafartalor 9 1  
İnönü 290 
Şetaret 1 2  Karyola, hasır takımı, dolap vs. ev esyalorı 



llôn Tarihi / Gazele 

O 1 .02. 1 944 Tan 
o 1 .02. 1 944 Tan 
3 1 .0 l . 1 943 Yeni Asır 
27. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 7.04. 1 943 Tan 

07.02. l 943 Tan 

07.02. l 943 Tan 

1 4_03. 1 943 Yeni Asır 
'Tf.04. 1 943 Tan 

'TJ .04. 1 943 Tan 

lS o ı . 1 943 Yeni Asır "ıi.öT.ı 943 Yeni Asır 15B.Of.i 943 Tasviri Efkôr 
'i'J.'6D 943 Tan 

�J 943 Tan �943 Tasviri Efkôr 2s. · 

k-::]f.1943 Tasviri Efkôr �43 Tasviri Efkör �943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Elkôr �943 Ton ı s. · 

�943 Ton 

----

Adı Soyadı 

Hayim Solon (katip) 
Roza Peyi (lerzi) 
Bünyamin Davidos 
Nesim h.Danon 
Nesim h.Danon 
Nesim lsrail -Tuhafiyeci 
Nesim Kazez 
Nesim Kazez 
Nesim Kazez 
Nesim Kazez 
Nesim Kızı Kade borcu 1 53011 
Nesim Kohen 

Nesim Kohen 
Nesim Levi 
Nesim Levi (manifaluracı) 
Nesim oglu Yaka Sakes 
Nesim aglu Yosef 

Nesim oalu Yosef 
Nesim Sabo 

Nesim Siman Abrahimof 
Nesim Siman Abrohimof 
Nesim Siman Abrohimol 
Nesim Siman Abrahimof 
Nesim ve Avrom Aduı 
Nesim ve Yuda 

Nesim ve Yuda 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

S. Sorocoglu 8 
Sehiller Köprü 1 00 
İnönü 407 İzmir 
Eminönü Yıldızhan arla kat 6 Karair oda 720 
Eminönü Yıldızhan üsl kal 9 Kargir oda 900 
Kemeralıı 345 _lzmir Dükkanındaki tuhafiye eşyası 
Eminönü Uzun Çarsı N. 320 Dükkan 3,648 
Tesvikiye H. Emin Ef. l 0/2 p 1 2, a 1 05, pars 1 8  799m2 arsa 6,000 
Harbiye Alıınbakkal Vali Konagı 7 Ev ·esyaları 
Galata Camii Cedit 63-64 Magazalarında haczedilen inşaat malzemesi 
Kasap Hızır Plancılar 40 lzmir Magaza 24,000 
Tohıakale Sabuncuhan 26 Haczedilen muhtelit cins kırtasiye 
Tohıakale Kurukahvecihan alı kattaki deposu 
Galata Sehrivar Alolhan 4 Büfe masa, kanape perde aibi ev esvası 
Y.Türkiye 1 1  İzmir Tahtı hacze alınmıs olan menkul malları-ev esy. 
Kebapcılor 6 lzmir Tahtı hacze alınmış olan menkul mal on-ticari 
Nisontası Dikilitos karsısı Rızkullah Hayat Ap. 5 Kıymetli ev eşyası 
Ahi Çelebi Tuzcular 1 1 Ticarethanesinde haczedilen konserve, meklup kagıdı, 

kandil fitili vs. emlio 
Balat Vodina 1 7 4 Ev eşyası 
Nargileci Sk. 2 1 - 1  lmoloıhonesinde haciz edilen 6 adel büyük Herman 

tezgahı, lamir tezgahı, çıkrık çözgü mokineai, atkı 
makinesi, bobine sarılı yün ipligi, yazıhane lakımı vs. 
38 kalem dokuma levazımı 

Y.Koldırım Tekke 46 Ticarethane eşyası 
Fındıklıyon Han 38 Ticarethane eşyası 
Gololo Topçu Ç. 3 Kıymetli ev eşyası 
Büyük Hendek Silviyo Ap. 29 / 4 Kıymelli ev eşyası 
Bevoalu Koçofeoe $.Muhtar N. 77 Korair Ao 30 020 
Mercan Agopyan Han 3 Koskellik kumaş, beyaz astarlık, tezgah, baskı 

makinesi ve eşya 
Kuledibi B.Hociali lslavropolos Ap. 8 Ev esyosı 



i lôn Tarihi / Gazete 

02.04. 1 943 Tan 
02.04 . 1 943 Tan 
1 1 .06. 1 943 Tasviri Elkôr 
30. 1 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 
1 7.04. 1 943 Tan 
1 9.03. 1 943 Tan 

1 9 .03. 1 943 Tan 
1 9 .03. 1 943 Tan 

30. 1 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 

l b.05. 1 943  Tasviri Elkôr 

J0. 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
Ji .O ı . 1 944 Tan 

30. ı 2 . 1 943 Tasviri Etkôr 

25.03. 1 943 Tan 

25. l 2. 1 943 Tasviri Etkôr 

25. ı 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
'05.04, ı 943 Tan 

1 2.04. 1 943 Tan 

OJ. l 2 . 1 943 Tasviri Efkôr 

Ol .05.1 943 Tasviri Efkôr 

'3 l .07 . 1 943 Tasviri Etkôr 

'Qı .o5. 1 943 Tan 

]2.o4. 1 943 Tan 

'29. l 2. 1 943 Tasviri Efkör 

'O 1 .02. 1 944 Tan 

'1 4.05. 1 943 Tasviri Efkör 

-

Adı Soyadı 

Nesim Y. Bahar 
Nesim Y. Bahar 
Nihabet Mübarekyan 
Niko frosos Karis 
Niko Kınalıoglu 
Nika Nikolaidis 

Niko Nikolaidis 
Niko Nikolaidis 
Niko Patirikyadis 
Niko Peras 

Niko Salidis 
Niko Tomaidis 
Niko ve Kemal Yener 
Nikola Acalas 

Nikola Çikolatelli 
Nikele Çikolo telli 
Ni kele Krupi 
Ni kele Krupi 

Nikele Menevidis 
Nikola Nikolaidis 
Nikola Nikola idis 
Nikele Nikolaidis 
Nikola Zülidis ve oglu Dimitri 
Nikolaki Cihanog lu 
Niko laki Cihanog lu Tanas Vasilyadis 
Niko lak i Kom ileri 

Adres 

Tahtakale 70 
Y. Kaldırım Kısmet Ap. 8 
Kocatepe Recep Pasa N. 1 7/ 1 9  
Fener Yokuş 20 
fener T. Cafer Murat Molla 49 
Zındankapı K.Nazmi 1 4 

Şişli A.Hürrivet Perezvan Ao. 2 
Şişli Dr. Şevketbey 1 7  
Fener Murat Molla 22 
Mercan Cad. No: 1 O No 
Halic Feneri Abdisubası Yıldız Sk. No: 20 No 
Samatva Hacı Manol 1 5 
Beyoglu S.Agacı 4 9 
Eyüp Kırk Merdiven 1 7 
Galata Kardesim 1 5  

istiklal 297/ 1 
Cihangir Güneşli 42/ 1 
Samalya Hacı Manav 3 1 
Beyoglu istiklal 294 

Bakırköy Orta Sk 7 4 
Zındankapı Kantarcı Nazmi No: 1 4  
Beyoglu Yenisehir Dereboyu Na: 59-6 1 
Zındankapı Kantarcı 
Karaköy Mustata Pasa Cad. 39 
Eminönü Karakol 44, 59 
Eminönü Limon iskelesi 44 
Sisli H.Gazi 243/5 

Menkul ve Gayrimenkulım Niteligi Haciz Degeri (Tl) 

Boya ve cinko imalat malzemesi 
Ev eşyası 
Apartman ve dükkanlar 52,328 
Kargir ev 2,700 
Ev eşyası 
Dükkanında haciz altına alınan muhtelit cins eski 
demirbaş ile 1 O bin lilo kireç kaymagı ve camekan 
1 9  kalem ev esvası 
Radyo, büfe gibi ev eşyası 
Kargir ev 648 
Ticarethanesinde haczedilen ferzi levazımatı ile 
ikametgahında haczedilen ev esyası 
Ev 1 720 
Kargir ev 3,800 
Bahceli ev 432 
iki sekerci kazanı, üc beygirlik motör, seker imaline 
mahsus diger esya ve bir kasa 
Kadın sapkaları vs. eşya 
Ev eşyası 
Ev esyası 
Magazasında mevcut muhtelif cins kunduralar ve 
islenmiş kundura malzemesi 
Ev esvası 
Kargir magaza 1 ,640 
Dükkanı olan hane 1 ,804 
Kargir mogaza 1 ,640 
Dükkanda mevcut bakkaliye eşyası 
Ustünde odası olan dükkan 2,520 
Dükkan 7,680 
Ticarethanede mevcut vitrinli buzdolabı, otomatik 
terazi, motorlu kazanlı ve havagazı ocaklı süt yogurl 
dondurma kaymak vs. imalatına mahsus makine ve 



İlôn Tarihi / Gazele 

1 4.05. 1 943 Tasviri Efkôr 

1 5.02. 1 943 Tasviri Efkôr 
25.03. 1 943 Tasviri Efkôr 

1 4.02 . 1 943 Tan 
l 0.02. 1 944 Tan 
24.02. 1 944 Tan 
1 4.04. 1 944 Tasviri Etkôr 

22.08. 1 943 Tasviri Efkôr 
23.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 8.06. 1 943 Tasviri Efkôr 
26.03 . 1 943 Ton 
26.03. 1 943 Tan 

29. 1 2 .  1 943 Tasviri Elkôr 

29. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

n.08. l 943 Tasviri Efkôr 

T0.08. ı 943 Tasviri Efkôr 

l 0.08. ı 943 Tasviri Etkôr 
10.08. ı 943 Tasviri Efkôr 

To.o8. 1 943 Tasviri Etkôr 

Ol.02. ı 943 Tem 
06.05. 1 943 Tasviri Efkôr 

29. l ı . ı 943 Tasviri Efkôr 

-

Adı Soyadı 

N ikolaki Kom i leri 

Nikolaki Karomanaolu 
Nikoloki Karamanag lu 

Nikoloki Koromano!llu 
Nikolaki Koromanoglu 
Nikoloki Karamanog lu 
Nikotoki Karamanogıu 

Nikolaki Lihoni 
Nikoloki Nikoloidis 
Nikoloki ve Dimitri Zulidis 
Nikolaki Zombooglu 
Nikoloki Zomboogtu 
Nikoloki Zambooglu 
Nikoloki Zombooglu 
Nikololi veledi Ponoyot 
Nikolos Kolinikos 
N ikolas Kalinikos 
Niko las Ko lin ikos 
Nikolas Kalinikos 
Nino Alca 
Nino Alca lkôaııcı} 
Nişan Arslan 

Adres 

Şahkulu Tünel Meydanı Na: 5 

Galata Kemankeş Yemisci Sak. 
Büyükada Servili Camii Na: 8 

Galata Kemankeş 9. 1 l Hızıroalu Han 
Fatih Kazlıcesme Bakırköy Şosesi 1 5 1  
Kozlıcesme Orta 2 
Kazlıcesme Orta 2 

Bevoalu Ş.Muhlor Doaramocı Bekir N. 1 2  
Hotip Muslohattin Camei Cesme 
Beyoglu K. Kulluk Kurdele 44 
4. Vokıthon 1 /29 
S.Serviter Hristo Ap. 36/ 4 
Eminönü Şekerci 1 
Eminönü Şekerci 3, 3/1 
Somolyo C.Homza lkiyüz Çeşme N. l O 
Müeyyetzode Yonca N. 4 
Müeyyelzade Yonca N. 6 
Müeyyetzode Yonca N. 23 
Müeyyetzode Yonca N. 25 
Tünel Yazıcı Sk. Dogan Ap. 5 
Kodıköv Osmanaöa Yasa 4 1  
Beyoglu Feridiye N .  1 40, 1 40/1 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

teferruatı, buzdolabı, elle muharrik yog mokinosı, kücük 
baskül, vitrinler, pastırma makinası, elektrikli duvar 
saati, yayık makinesi vs. eşya ve levazımat 
Mandıradaki buzdolapları, otomatik terazi, havagazı 
fırını, acagı, elektrikli dondurma makinaları, vitrinli buz 
dolabı, hesap makinası, baskül, kavanozlar, dondurma 
bardakları, süt gügümleri, bosise ve tenekeler, mandıra 
levazımatı 
Hızıroölu Hanından haczedilen esyalar 
Kıymetli ev esyası, frijider, Alman marka piyano, 
1 ,5 beygir kuvvetinde molör vs. 
Han Bedeli belirtilmemiş 
6854m2 orsa 3,358 
Sıhhat idrofil pamuk tobrikosı 1 47,526.07 
Pamuk fabrikası hissedarlık hukuki salısı 
(%50 hisse degeri olarak 3 1 . 1 1 0.20 lira, sirkat 
deöeri 1 50.670.57 borç 88.250. 1 3  takdir edi lmis.l 
Korı:ıir ev 2,400 
Yonmıs orsa 306 
Kargir ev 4,800 
Yazıhane eşyası 
Büte, gordrop, oda ık gibi ev eşyası 
Yog deposu 2, 1 50 
Korgir oda lar 420 
Bahçeli ohsop hane 1 ,350 
Korgir hane 960 
Korgir hane 1 ,080 
Dükkan 1 92 
imalathane 600 
Mevcut esyolorı 
628 kı:ı ambalaj, yaalı kaıı. muh. sicimler 
Dükkanlı kargir hane 2, 1 35 



ilôn Tarihi / Gazete 

25.03. 1 943 Ton 
25.03. 1 943 Ton 
30. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
22.05. 1 943 Tasviri Elkôr 

24.05. ı 943 Tasviri Elkôr 
24.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
05.01 . 1 944 Tan 
3 1 .07. 1 943 Tasviri Elkôr 
04.04. 1 943 Tan 
03.04. 1 943 Tan 
29. ı 2. ı 943 Tasviri Etkôr 
1 0.04. 1 943 Tan 
1 0.4.43 Tan 
OB.05. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 0.03. 1 944 Tan 
1 0.03. 1 944 Tan 
23.01 . 1 944 Ton 
26.06. 1 943 Tasviri Etkôr 
l 8.06. ı 943 Tasviri Etkôr 

1 B.06. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 8.06. 1 943 Tasviri Etkôr 
3 1 . 1 2. 1 943 Tan 
1 8.04. 1 943 Tan 
1 8.06. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 B.06. ı 943 Tasviri Efkôr 
04.04. 1 943 Tan 

08.04. 1 943 Tan 

OB.04. 1 943 Tan 

09.05. 1 943 Tasviri Elkôr 

Adı Soyadı 

Nisan Kalender 
Nisan Kalender 
Nisan Kanlarcıyan 
Nisan ve Nezaret 

Nobor Arsen 
Nobor Arsen 
Noro Apodiyago 
Nubor Bilezikçi 
Nubar Demirdag 
Nubar Jirayer Hocaluryan 
Nubar Jirayir Hacaloryan 
Nubor Peslamalcıyan 
Nu )Or Pestoma lcıyan 
Nu Jar Terz iyan 
Nu t:>orJirayer Haçalaryan 
NuoarJirayer Hoçotoryon 
Nurhan M. Soryon 
Ohonnes Anbarcı 
Ohannes Bedosyan 
Ohannes Bedosyan 
Ohannes Canik 
Ohannes Çalık 
Ohannes Gedikyan 
Ohannes Hashasoglu 
Ohannes Hashosoglu 
Ohannes Kalpakçı 
Ohannes Kamber 
Ohonnes Kamber 
M igırd ıc Gövce 
İskan Derman 
Ohonnes Kazezyan 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TLJ 

Dovohotun Tıocılar Gisse, ruoan, vidala, deri vs. dericilioe ait esya 
Kurtulus Bilezikci Karyola, komodin, büfe, konsol aibi ev esvası 
Fatih Cami iseril 2 Ev 450 
Arap Camii Tersane Kalafat Yeri 1 1 / 1 3, Hacıomo Çıkmazı 4, 6 No lu ardiyelerinde ve Yenikopı 35 
No lu imalathanesinde mevcut insoal malzemesi, molör, kırma deoirmen tasları, cini ve yazıhane esyosı 
Çuhacı Han 27 Ticarethane esvosı 
Taksim Meselik Sk Sotolat B. Ap. 10-2 Ev esyosı 
Beyog u Sururi Çelikoy 76 Dükkan 6, 1 66 
Muslihe Hatun Su Terazisi N. 1 5 Kargir ev 1 ,296 
Kınolıado Akasya 23 Ev esyosı 
Usküc ar lcadiye Çamlıca 1 O Piyano, büte, yatak odası ık, oda tk. vs. 30 kalem esyo 
Usküd or Çamlıca 56 Ev 4,200 
Ş Gey ani Anadolu Han 1 2 Discilige oit alat ve edevat 
Sisli E al 1 0/1 Ev esymı 
Kınalıado Tekinay Sok. Ev eşyası 
Usküdar lcodiye Çamlıca 6 Arsa 1 ,792 
Usküdar lcadiye Çamlıca 6 Arsa 3, 1 04 
Eminönü Resadiye DDY Anb. N deposunda 59 kafes ve 2 sandık cini sıhhi malzemeleri 
Beyog u A.Hürriyel N. 24 Ev 2,880 
Çarsı Takkeciler 92/94 Ticari esya 
Panga tı Süleyman Nazif 5 1  Ev  esyası 
Yesilköy Yalı Sk. 1 O Ev esyası 
Rumelihisarı Mübayiacı Ev 8 1 0  
Galaıa Y.Cami Camii Cedil 44 Muhlelit hırdaval esyası 
Çarsı Kalpakcılar 1 3 7 Dükkanında haciz edilen corap vs. esyo 
Bakırköy Asmalısakız 25 Ev esyası 
Gedikpasa Kadırga Hamam 36 Ev esyası 
Osmanbey S.Nazil 65/3 Ev esyası 
Aşir Elendi Dilsizzadehon 1, 2, 3 Depolarında haciz altına alınan lıbbi ve 

ecza maddeleri 

Galata Y.Cami Kürekçiler 43 Muhtelif ebatta cam ve cam ıesviyesine mahsus 



İlôn Tarihi / Gazete 

04.04 . 1 943 Tan 
07.04. 1 943 Tan 
07.04. 1 943 Tan 
09.05. 1 943 Tasviri Etkôr 
30.03 . 1 943 Ton 
30.03. 1 943 Tan 
27. 1 0. 1 943 Tasviri Elkôr 
27. 1  o. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 0.08 . 1 943 Tasviri Efkôr 

04.01 . 1 944 Tan 
05.08 . 1 943 Tasviri Etkôr 
OS.05. 1 943 Tasviri Etkôr 

1 6.09, ı 943 Tasviri Etkôr 

1 6.09. 1 943 Tasviri Efkôr 

1 6.09.1 943 Tasviri Efkôr 

l B.06. 1 943 Tasviri Efkôr 

1 8.06. 1 943 Tasviri Etkôr 

'()7.oa. 1 943 T. Sözü 

15\ 06.1 943 Tasviri Efkôr � 943 Tasviri Efkôr 

08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
o;ro;f.1 943 Tan 
1--1 8 :05.1943 Tasviri Efkôr 
1--; 8 öS. 1 943 Tasviri Efkôr � 1 943 Tasviri Efkôr -fr.os.r943 Tasviri Efkôr 

'Jo]4.f 943 Tan '"lQ'.OA.1 943 Ton 

L---

Adı Soyadı 

Ohonnes Kesisoolu 
Ohonnes Kirkoroalu 
Ohonnes Kirkoroglu 
Ohonnes Negogosyon 
Ohonnes Ojonyon 
Ohonnes Ojonyon 
Ohonnes Utücüyon 
Ohonnes Utücüyon 
Ohonneş veresesi 
Olimpiya Po9ozo9lu 
Onnik Anborcı 
Onnik Bezikyon 

Onnik DoolarMlu 
Onnik Doglaroglu 
Onnik Daglaroglu 
Onnik Dorner 
Onnik Domer 
Onnik Mozlumyon vr 5 1 000 bre 

Oseo Daalaroalu 
Osep Doglaroglu (pastırmacı) 
Osep Daglaroglu (pastırmacı) 
Osep Gözütok 
Polohortos Bosinis 
Polohortas Bosinis 
Palayut Aleksepulo 
Ponoyot Hernco 
Ponovot Konzolidis 
Panoyot Modenciz ve Nikola 

Adres 

Sisli Holeoli Sükrü 1 7 
Mohmutpoşo 38 
Gedikpoşo Arayıcı 13  
Pangolıı Baysungur Sk. 8 
M.Poşo Çuhocıhon 1 6/8 
Kulekopı (.Gelinler 42 
Beyoglu K.Hurşit 52 
Kır Sk. 53 
Bereketzade Zürela 1 /3 Oglok 1 /3 K Kuyu 8 
Beşiktaş Sinonpoşo Postokutusu 1 O 
Beyoglu Hovuzlubahce N. 1 8, 20 
1 ) Karamanlı Sok. 7-9 
2) Pamukçu Sok. Na 8 
Bevoolu-Cumhurivet H.Gozi 2 1 9  
Beyoglu-Cumhuriyet H.Gozi 2 1 9/ 1  
Beyoglu-Cumhuriyet Tavukçu Fet�i 
Çarsı Sohoflor 2 
Pongollı Olcek Sok. 1 9  5 
lnnaplı Köyü 

Rüstemnoşo Toscılor 39 
Rüstempasa Tascılar 1 7  
Tünelbası Sümbül, Çelebizade Ap. 3 
Somotyo Narlıkopı Kumral 1 3 
Fener K.Mustafa Posa Abdüllezel N. 2 1 9  
Jbrohim Müh. imrahor llyas Bey Cod. No: 1 76 
Fener Katip Kiremit N. 34, 36/1 
1 )  Beyoglu Hamalbaşı, Kordela Sk. No: 1 5  
21 Kumkaoı Tavasi Sulevman Sk. No: 1 
Bevoolu Leva 3 
Ahicelebi Limon İskelesi 30 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

alatlor ve tesisat 
Ev eşvosı 
40 kalem muh manifatura eşvası 
Ev eşyası 
Ev eşyası 
Ticarethane eşyası 
Ev eşyası 
Bahçeli ahşap ev 864 
Korgir ev 864 
2 medhal ve depo 6,400 
Ev 1 .800 
Arsa 720 metrekare 2.200 
Dükkanından kuyumculugo ait esyo ile alet 
Ev esyosı 
Kornir dükkan 720 
Korgir ev 7,200 
Garaj 1 ,440 
Ticari esyo 
Ev eşyası 
2246 dönüm torla ile 3600 arsın miktarında dam 
yeri (Bedel belirtilmemiş.) 
Dükkan 1 7 280 
Ticarethane esyosı 
Ev esyası 
Ev eşyası 
Kargir ev 1 ,584 
T uhofiye dükkanındaki 1 9 1  kalem tu hafiye esy. 
Korgir ev 1 ,920 
Hoczeifilen ev eşyası 

Gardron büfe komodin nibi ev eşyası 
Ticarethane eşyası 



İlôn Tarihi / Gazete 

l 0.04. 1 943 Tan 

09_05. 1 943 Tasviri Efkôr 

24.05 . 1 943 Tasviri Elkôr 

07.02. 1 943 Tan 

07.02 . 1 943 Tan 

07.04. 1 943 Tan 

07.04. 1 943 Tan 

'22.05 . 1 943 Tasvi ri Efkôr 

�5_08. 1 943 Tasviri Elkôr 
Q5.ô8.i 943 Tasviri Efkôr 
OS:OS. 1943 Tasviri Etkôr 
�943 Tasviri Efkar ---oQ6: 1 943 Tasviri Etkôr � 943 Tasviri Etkôr 
�944 Ton �943 Tasviri Efkôr 3ios.1 943 Yeni Asır �1 943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Etkôr 
29 . �1 943 Ton �943 Tan � 943 Ton 

ı...;.goJ.1 9 4 3 Ton � 943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr 
2 ı . . 

L---" 

Adı Soyadı 

Panayot Madenciz ve Nikala 
Panayal Makri ve Şürekası 

Panayot Popadopulo 

Pandeli (bakkal) 
Pondeli (bakkal) 
Pandeli llyadis 
Pande li l lyadis 
Pandeli Vafyadiş 

Pondeliaglu Ligor Vırayko 
Pandelioglu ligor Vırayko 
Pandelioglu Ligor V ıroyko 
Pandel ioglu Ligor Vırayko 
Pondlaki llyadis 
Pansiyoncu Sultana 
Paolina Babil 
Popaeltim aglu Yuvan 
Pardo 
Parseh Domlomyon 
Parseh Eseyon 
Parseh Eseyan 
Parseh Eseyan 
Parseh Eseyan 
Parseh Eseyan 
Parseh Eseyan 
Parseh Eseyan 
Parseh Gevrekyan 

Adres 

Nişantoşı V. Konoı:ıı 85 ile Gedikpaşa 34 
Beyoglu E.Çelebi Şimal Sk. 

Beyoglu Bogozkesen ı 20 

Selmanaı:ıa Atlas 43 
Pazarbaşı Y. Mahal le 1 1 5  
Sururi Dikyanyon Hen 2 1 
Arnovutköy Beyazgül 26 
Beyaglu Bogozkesen 1 96 

Beyaglu Pongaltı N. 1 1 3 
Beyoglu Yenideg irmen N. 76 
Eminönü Dolapdere N. 80 
Eminönü Yenidegirmen N. 78 
Arvavutköy Beyazgül N. 26 
Taksim Sıraserviler 1O 1  
Beyoglu H.Gazi V .  Kanagı N .  1 5  
Çadırcı Mah. Tiyatro Sok. N. 8 
lnönü Cod. 988 
Gümrük anbarında alan Reşadiye Güm Anb. 
Sarıdemir Mah. Uzun Çarsı N. 337 
Kad ıköy Osmanaga Nüzhet Elendi N. 36 
Sarıdemir Keresteciler 53, 55, 37 
Sarıdemir ldiş 35, 59, 57 
Sarıdemir Keresteciler 57, 59 
Kadıköy Nüzhet Efendi 36 
Kadıköy Osmanaı:ıa Nüzhet Elendi 36 
Beyoglu Kalyoncukullugu Cad. No: 1 8, 20, 22 

Menkul ve Gayrimenku lun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
Ev eşyası 
Marangoz fabrikasında gayrimamul büfe, diresuor, 
karyola vs. eşya 
Fırınında mevcut bir adet kazan homur mokinosı ve bir 
adet motör kayısıyla birlikte 
Bakka liye eşyası 
Ev eşyaları 
Ticarethanesinde haciz altına alınan magoza esyası 
Ev eşyası 
Eczane ruhsotnamesiyle birlikte Sıhhıye Vekaletince 
tokorrur eden esaslar dairesinde 2 1-jaziran 943 
tarihine raslayan Çorsamba günü sacı 1 O' da 

mahallinde satılacaQı 
Apartman 4,248 
Arsa 7 4 metrekare 500 
Ahsap ev 1 ,080 
Arsa 65 metrekare 1 25 
Hane 2,250 
Pansiyonunda mevcut gardraplar vs. ev esyosı 
Apartman 28,000 
Kargir hane 2,520 
Ev eşyaları 
34 sandık derununda 5400 kg çinko esya 
Dükkan 900 
Kargir hane 3,600 
Haraphan altındaki kargir dükkan 1 ,350 
Dükkan, depo 5,700 
Köknar, gürgen, çıralı keresteler 
1 8 kalem ev eşyası 
Kargir ev 3,600 
Ticarethanede haczedilen 28.255m3 muhtelif cins 
cam kerestesi 



Jıôn Tarihi / Gazete 

�2 1 .05. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 0.07. 1 943 Tasviri Efkôr 

l 0.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 0.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 0.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 0.07. l 943 Tasviri Efkôr 

1 0.07. J 943 Tasviri Etkôr 

07.05.1 943 Tosviri Efkôr 
07.05. 1 943 Tosviri Efkôr 

03. I J . 1 943 Tasviri Efkôr 
1 6.05. 1 943 Tasviri Efkôr 

1 5.02. 1 943 Tasviri Efkôr 
2 1 .07. 1 943 Tasviri Efkôr 

08.02. 1 943 Tasviri Efkôr 
08.02. 1 943 Tasviri Efkôr 
08.02. 1 943 Tasviri Etkôr 
05.02 . 1 943 Yen i Asır 

30.09. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 2.04. 1 943 Tan 
09.02. 1 943 Tasviri Efkôr 
22.01 . 1 944 Ton 
1 3.04. 1 944 Tasviri Efkôr 

Adı Soyad ı 

Parseh Gevrekyan 
Parseh Gevrekvan 
Parseh Gevrekyan 
Parseh Gevrekyan 
Parseh Gevrekyon 
Porseh Gevrekyon 
Porseh Gevrekyon 
Porseh Kutu 
Porseh Kutu 
Porseh Kutu 
Porseh Vordoroglu 

Pastacı Kasta ve İsoiro 
Pouli Kumondoki Vilhelm 
Pepe Angel ve ortogı Danyal 
Pepe Angel ve ortogı Danyal 
Pepe Angel ve ortagı Danyal 
Pepo Bensoson 
Bohor Riditi 
Jok Hayim Eskenazi 
Zan Popi 
Perildi Balcı 
Perikli Bello 
Petra Koraeftimoglu 
Petro Kiros 
Petro Popo 

Adres 

Beyoglu �alo Sok. Na: 9'daki 
Bevoı:ılu Kocatepe Recep Paso N. 5 
Fener Haraççı K. Ahmet Abdüllezel Poıo N. 34 
Fener Haraççı K. Ahmet Abdüllezel Posa 34/l 
Fener Haraççı K. Ahmet Abdüllezel Paso 34/2 
Beyoglu S.Muhtor lamortin N. 7, 47 / 1 ,  48/l 
Torlabosı A.Homid Na: 4, 4/1 ,  7/3, 9/1 
Dayohatun Tıgcılar 35 
Pongoltı Kücük Olcek Sok. No: l 7'deki 
Beyoglu Olcek Sok. 1 7 
Mahmutposo Ko lpokcı lar Hon No: 7-8 

Kadıköy S. Çeşme 1 1 3/2 - S. Çeşme 246 
Beyoglu K.Kulluk N. 1 94 
Y.Comi, Sururi Moh., Cami Sk. 3 8/ 1  Ticarethane 
Ayazpaso Amrom Ap. 3/4 
Ayazpasa Melek Ap. No: 3 
Sadullah 1 4  
İnönü 7 1 8  
Ali Ef. 8 
Bayraklı İncirli 8 İzmir 
Bakırköy Cevizlik Asmalı N. 1 8  
Bakırköy Cevizlik Bonyolor l l 
Rüstemposo, Toscılor 5 1  
Kadıköy Moda 1 43 
Kadıköy Moda, Bademol lı 1 8 

Menkul ve Gayrimenku\un Niteligi Haciz Degeri {TL) 

Ev eşyası 
Park Aoortmonı 53,340 
Mooozo 9,000 
Magozo 9,000 
Mogozo 9,000 
Gevrek Apartmanı 29,400 
Dükkan lar 1 6,700 
Ticarethanede kundura imalathanesindeki esyolor 
Ev esyası 
Ahsop ev 3,600 
Ticarethanesinde haciz edilen dokuma tezgahı 
üzerinde yüz kilo kadar iplik yün, kadın erkek 
botıoniyelik kumos vs. dokuma levazımatı ile Pongolıı 
Hamam Türkbey Sk. 3 numaralı ikametgahında haciz 
edilen ev eşvoşı 

Dükkan ve evden haczedilen ewolor 
Korgir ev 2,880 
Kumos 
Ev esyosı 
Ev esyası 
Kanepe, piyano, dolap vs. muhtelif ev esyolorı 

Bahçeli ev 1 ,632 
Büfe, oda ık. gibi ev esyası 
Ticorethonedeki üzüm, incir vs. erzo 
Ev 2,880 
Notomom inşaat bulunan arsasında mevcut tahminen 
20.000 adet kırık ve sog lom tugla ile 1 20 ambar kobo 
kum ve çakıl 80 ombor yapılmış har. 2 ton kadar 
petrol demiri ve insooto lüzum lu malzeme ler 



i lôn Torihi / Gazete Adı Soyadı Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
k::-Qf.i 9 4 3 Tasviri Elkôr Petra Saorado Bevoolu Cuma Fırın Sok. N. 3 Omurca Fabrikası 44 800 � 943 Tasviri Elkôr Petra Soorado Bevoolu Cuma Fırın Sok. N. 3 Alalı sabite 53.93 3.70 �43 Tasviri Elkôr Petra Saorado Beyaglu Cuma Fırın Sok. N. 5, 7 Kargir hanesi 3,600 �943 Tasviri Elkôr Petra Sagrodo Mesrutiyet Tepebası N. 1 ,  3, 5 Mogaza 7,680 �943 Tasviri Etkôr Petra Sogrado Mesrutiyet Tepebası N. 7 Apartman 32,536 02 . Petra ve Dimitri Kadıköy Osmanaga S.Çesme 58 Dükkandaki züccaciye esyası ve demirbaşlar �943 Tan �943 Tan Petro ve Dimitri Caleraga Bahce 35 Ev eşyaları 
�1943 Tasviri Etkôr Pinhao Kebuti Yeni Valide Han 87 Yazıhanede haczedilen esyanın yazıhanenin kiracılık 

hakkile birlikte 1-r,r.Of.T 9 4 3 Ton Pinto ve Uriela Karaköy 1 7 Büyük ve kücük ölcüde erkek elbiseleri, kumas, kasket, 
mendil, carap, kol saatleri, elbiselik astar, tela vs. gibi 
mütevenni ve lüzumlu eşya. demir kosa. vezne masası, 
tezaahlar camlı dolaplar makineler ve vitrin dolaoları � 943 Tasviri Elkôr Pipi Kıdaaglu Dayahatun lmameli Han alı kat N. l O Kargir oda 720 �943 Tasviri Efkôr Pipi Kıdaoglu Beyoglu Saksagan N. 24 Korgir hane 2,0 1 0  

"ı5.01.l 944 Ton Platin Lagaplus Çicek Pazarı Altıparmakhan 9- l O Yazıhane ve ardiyesinde haciz edilen 1 1 24 parca 
muhtelif derilerle 29 parca demirbaş eşya 

1)9.62. ı 943 Tasviri Etkôr Pol D ivaaanot Teıvikive Belveder Ao. No: 4 Ev eşvosı �J 944 Ton Politarhas Fener Cibali Vapur 1 1 O Keresteci dükkanı 2,880 
�1 943 Yeni Asır Potromiloglu Hayim borcu 3392.44tl Güneş Mah. 1 . H. Süleyman 2 1 lzmir Ev 1 ,600 �. 1 943 Tasviri Etkôr Prodomos Alıcı Kocatepe Çaylak Sok. 6 Kargir ev 3,000 
llf.iT. 1 943 Tasviri Etkôr Prodomos Alıcı Eminönü Sururi M.Pasa N. 1 54 Dükkan 864 
(i3.ôD 944 Tan Prodomos Poyrozoglu Fatih Toptancı 3 1 Kargir ev 1 ,296 
156.fö. ı 943 Tasviri Etkôr Puzont Erenköy Kozyatagı Okul N. 4 5.5 1 4  m2 torla 2,000 
ı:f.Ö2. ı 943 YeniAsır Rabeno Bencuya 24543.35 br lzmir-Karataş Sayfiye Sok. Na: 6 Ev 1 ,600 
24.f21943 Yeni Asır Rafael Arditi lnönü 737 Karyola, elbise dolabı, aynalı tuvalet, komodin, halı 

seccade, kanepe, konsol moa oyna, mende marka 
rodvo vs. menkul malları 

2J.Oı .  ı 943 Yeni Asır Rafael Arditi Halimaöa 1 6 İzmir Dükkanda haczedilen muh. cins cuvallar 
22.05. ı 943 Tasviri Efkôr Rafoel Assa Ahicelebi Fırın Sk. 1 1 Tıbbı ecza salısı; 1 1 4  bidon amonyak, 30 cuval 

iposülfit de süd, 5 cuval sülfat dömanyezi, 8 bidon kara baya, demir petrol, yangın söndürme alalı, 
yazıhane esyaları. baskül vs. müteferrik eşya ile borclunun Ba lkapon Han alt kol 3 1  numaralı ardiyesinde 

---



llôn Tarihi / Gazete 

28.05. 1 943 Tasvirı Efkör 

23.01 . 1 943 Yeni Asır 

27.02 . 1 943 Tasviri Efkar 
28 .05. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 8.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 6.03. 1 943 Ton 
1 6.03. 1 943 Tan 

27.06. 1 943 Tasviri Elkôr 
3 ı .0 1 . 1 943 Yeni Asır 

09.05 . 1 943 Tasviri Elkôr 

1 1 . ı 1 . 1 943 Tasviri Elkôr 

05. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

05. 1 2 . 1 943  Tasviri Elkôr 

ı 3.09.1 943 Tasviri Etkôr 

1 3.09. 1 943 Tasviri Etkôr 

1 3 .09. ı 943 Tasviri Elkôr 

1 3 .09. 1 943 Tasviri Elkôr 

23.0 1 . 1 944 Tan 
ı 8.06. 1 943 Tasviri Etkôr 

Adı Soyadı 

Rafael Assa 

Rafael Benmayor 
Algazi Ester ve Avrom 

Rafael Eli 
Rafael Eli 
Ratael Eti 
Rafael Eli 
Rotoel Eli 
Rofoel Elvuşvili 
Ralaet Haki 
Hayim Venturo 
Semoel Hazan 
Yosef Suhomi 
Rotael Kalla 

Rofoel levi 
Rafael Mayer Dö Taranta 
Rofoel Moyer Dö ıoronto 
Ratael Perohya 
Rofael Perahya 
Rafael Perahya 
Rofoel Perahya 
Rafoel Şamono 
Rotoil Eluasvili 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

haciz edilen 53 bidon bisolfit de süt, 1 1  çuval kilaridamanyum, 50 çuval iposülfit desül ile yine borcluya 
ait olup haciz altına alınmış alan Devlet Demiryolları Haydarpaşa Müdürlügü emrinde 1 30 çuval iposüllit, 
50 çuval idrosüllit (bu mallar nakliye vs alıcıya ait almak üzere mahallinde teslimdir). Yine borclunun 
Doyçe Oryan! Banka ait Tütün gümrügündeki ardiyesinde bulunan 96 çuval nisadır (banka ardiyesi 
müşteriye ailtirl. 
Taksim $.Muhtar Melek Ap. 1 Piyano, frijider, Telelunken marka pikaplı radyo 

masa, dolap, tuvalet, meyve takımları, likör 
takımları vs. kıymetli ev esyası 

939 Sk. 1 8  İcadiye 31 İzmir Karyolalar. aynalı dolap, sapkalık, ispenç, koltuk ık., 
mermerli konsol, yemek ık., çocuk arabası, komodin, 
hasır sandalye, konsol, masa, ayna, kilim ve seccadeler 

Galata Okçu Musa Şahsuvar Sok. Na: 32 Apartman 1 0, 1 28 
K. Yeldegirmeni R. Pasa M U Hafız Sok. N. 1 76 Kargir apartman 6,600 
Ahi Çelebi Kemerli N. 2 Dükkan 2,700 
Yusutyan Han 53 Manitatura ve yazıhane esyası 
Galata Sahsuvar Beyaz Ap 3 kot Ev eşyası 
Arslan Mensucat ve Çorap Fabrikası Fabrika 
825. Sk. N. 7 Duvar saati, karyolalar, levhalar, yemek masaları, 
İnönü 4 1 1 elbise dolabı, sandalyeler, ispenç orta masa, yemek 
920 Sk. 1 5 1  masası gibi ev eşyaları 
lnönü 328 İzmir 

T epebaşı Jul Ap. 1 4  Oda takımı, sandalye, masa cini soba, tablo, perde, 
karyola vs. ev eşyası 

Balat Tavukcuoalu Çıkmazı N. 3 Ev 720 
S.Geylani Köprülü Han 38 Kosa ve yazıhane eşyaları 
Macka Palas 2 kapı 1 O Radyo, piyano, karyola, oda takımları gibi ev eşy. 
Beyaglu Hidayet Sok. 1 8, 20 Dükkan ve apartman 7,492 
Beyoglu-Pangalh Kayahatun Sok. 52 Apartman 8,1 1 2  
Gal . .0.Musa-Y.Bereketzade Şair Ziya Sak. 47-47 /1  Dükkan ve apartman 1 3,920 
Galata-Yeni Bereketzade Tezkereci Sok. No: 6 Apartman 8,336 
Harbiye V. Konagı Muhiddin Ap. 3 7 1  kalem ev eşyası 
Beyaglu Kocatepe Nizamiye Satılık Fabrika, 1 379 m2 miktarında tamamı dükkanlı 



İlön Tarihi / Gazete 

28 .05. 1 943 Tasviri Elkôr 

28 .05. 1 943  Tasviri Elkôr 

28.05. 1 943 Tasviri Efkôr 

28.05. 1 943 Tasviri Efkôr 

23 .09. 1 943 Tasviri Elkôr 
06.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 5 .05. 1 943 Tasviri Etkôr 

06. 1 0. 1 943 Tasviri Elkör 
26. 1 2. 1 943 Tasviri Etkeır 
02.02. 1 943 Yeni asır 

08.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
22 .08. 1 943 Tasviri Efkôr 
07.04 . 1 943 Ton 

1 2 .04. 1 943 Tan 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 6.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 5.04 . 1  943 Tan 
1 7.04. 1 943 Ton 

Adı Soyadı 

Ralli Luko 

Ralli Luka 

Ralli Luka 

Ralli Luko 

Ralli Ruko 
Romoolidis 
Rebeko Yardan 

Reloil Avrom Perohyo 
Retka Solom 
Roban Koton 
Leyla Kohen 
Y. Mira 
Misel 
Romonos Manyas 
Romonos Manyas 
Romonos Manyas 

Ramine Döle 
Ropen Bardikyan 
Roza Tranas 
Rupen Minakyon 
Sabotoy lsrail 

Adres 

Çiltehovuzlor Yogurtcubosı deniz kıyısında 

Fenerbohce Fransız Popas Kilisesinin bohcesinde 

Suodiye Koru Parkında deniz kenarındaki 
dalyan mahallinde 
Beyo9lu Foikposo Levonde Ap. 3 

Kadıköy Zühtü Posa Fenerbohce N. 9 

Koroköy Cod. 27-29 

Eminönü Mercanogo Mohmutposa alt kot N. 5 
Hasköy K. Ahmet Ç. Eski Kilise Yeni Becdor Sk. 2 
İnönü 320 
Azizler 
H.Süleymon 1 l 
268 sk 5 İzmir 
Panaolıı Bovsunaur No: 28/3 
Beyoglu İnönü Akarca N. 1 3  
Keresteciler l 1 7 
Koraköy Mumhane H.Posa Han 7 
Eminönü İshak Camii 27 
Beyozıl Çorsıkapı Sepetçi Han 39. 1 4 
Beyoglu Bozkurt Esref Ef (Seymen ) 1 2 1  
Tahtakale Hasırcılar 8 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi ı Haciz Degeri (TL) 

korgir fabrika binası. olalı sobitesi ve arsası 
1 58.074. 1 0  

60 od. dalyan cıposı, 4 5  od. dalyan diregi, 2 dalyan 
mavnası, 2 09 boyamaya mahsus tahta kozan, ve bir 
sandal ile bulunan iki porco kotra aoı, destek oı:ıı 
Sair muhtelif 09lor, 80-1 00 kıloc küme, 200 adet 09 
parcosı, dolvon teli, dalyan feneri, 85 teneke og 
boyomaoo mahsus iloc 
1 3  adet dalyan dire9i ile bir adet demir copa 

Hermon marka piyano. posta toboklorı, likör takımları. 
Tefog marka radyo, bronz karyola, ceviz gordropve 
komodin, kornisli kadife perdeler vs. cok kıymetli ev es. 
Torla 1 1 ,365 
Kamyon plaka no: 3784 1 
Şekerci dükkanındaki mevcut buzdolabı ve sekercili9e 
ait esyo 
Magozo 
Dükkan 

1 1 
2,580 l 080 

Karyolalar, mermerli konsol, ıohlo elbise dolabı. hasır 
sandalyeler, konope, orta masa, ispenc, komodin 
gibi ev esyolorı 

Ev esvası 1 
Ahsap hane 1 1 ,728 
Dükkanında haciz altına alınan resmi sopkolar, 
askeri kılıçlar sırma işlemelerle sair dükkan esyası 
Yazıhane esyası 1 
Ev 1 1 ,800 
Dükkanında haczedilen mukavva kulu mokinası ve lev. 
Apartman 1 6,048 
Ticarethanesinde haczedilen mürekkep, zamk ve mo lz . 



ttôn Tarihi / Gazete 

l 7.04. 1 943 Tan 
ı s.o 1 . 1 943 Yeni Asır 

1 5_01 . 1 943 Yeni Asır 

20_07. 1 943 Yeni Asır 

'18.04. 1 943 Tan 
�. 1 943 Tan 

18_0 1 _  1 944 Ton 

�1 943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Elkôr � 943 Türk Sözü Q9. . 

k-Q5.f943 Tasviri Efkôr �43 Tasviri Efkôr � 943 Tasviri Etkôr �943 Ton �943 Yeni Asır �43 Tasviri Elkôr �43 Yeni Asır 
23 . . 

�43 Ton �943 Tan �43 Tasviri Elkôr �43 Tasviri Efkôr �43 Tasviri Elkôr 20.0 . 
c.---

Adı Soyadı 

Sabalay İsrçıil 
Sabetay Golemidi 
Sabetay Galimidi (yag tüccarı) 
Sadak Franko bre 2.450 

Sahak Y. Dimitri-Hamayok Agopyon 
Saloman Altoros 
Solamon Ayas ve Ort. 

Salamon Bahar 
Salamon Bahar 
Salamon Çiprut 
Solamon Çirpul 
Salomon Elhedef 
ogullorı Hako Josef 
Salomon Elnekave 
Salomon Elrıekave 
Salomon Eskinozi 
Salomon Hayim Baruh 
Salomon 1 .  Hireda lcuvalcı) 
Salonıon Kazez 
Solamon Noo 

Salomon Nisli 
Salamon Nisli 
Solomon Ovodya 
Salamon Ovodya 
Salamon Parderokis 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Galata Okcumusa 56/9 Kadife koltuk, kanape, ceviz karvola, gardrop ve ev es. 
İnönü 3 86 İzmir Tahtı hacze alınmış olan menkul malları-ev eıy. 
Kavuoolu Han ici İzmir Tahtı hacze alınmış olan menkul mallan-ticari 
Güneş Mah. l .H Süleyman Sk Yahudihane ile altındaki dükkanın nisl hissesi 2448mt 
1 97 ad, 73 pr No: 25, 27 9.B tarihinde satılacak 
Karaköy Havyar Han 73 Eczai tıbbiye deposu kiracılık hakkile birlikte 
Demirtoş Kıble Çeşme 42 Sabun imalathanesinde bulunan dökme kazan vs esy. 
Galata Mahmudiye 45, 50, Tünel 47, Bol miktarda hırdavat satısı, çelik çubuk, prinç boru, 
Somur 2, 4, 6, 8, mahkeme 9/1 çelik tel, grafit tozu, korbit, kazma, demir boru edevatı 

vs. kıymetli ve bilhassa sınai müessese sahiplerini 
alakolandıron bol miktarda hırdavat esyosı, bir 
magaza ve deponun satısı, gününde bitmezse müteakip 
günlerde ayrıca sahsa devam olunacaktır. 

Ortaköy Bulgurcu N. 3 Hane 1 ,944 
Ortaköy Bulgurcu N. 5 Hane 5,040 
Çarşı Terlikçiler 34/36 DÜHan 1 ,440 
Beyoglu E. Çelebi Mesrutiyet Cad. No: 88 Apartman 3 1 ,696 
Çınar M. Baglar Yolu 500 kütük, 27 pafta 1 O pr 4060 m murobDai orsa üzerin-de mebni işler holde 

bulunan pamuk prese fabrikası Bedel konmomıs. 
Hoca Aloeddin Mah Marpuççular No: 20 Hırnavat dükkanındaki mallar 
Galata İ lk Belediye Sok. Dogıs Ap. Na: 8/ 1 'de Ev eşyası 
Galata Beharos Han 4. Kat Haczedilen eşya 
Kuledibi Yazıcı Viktorya Ap. 1 1 Ev esyosı 
Murabit Çar. 53-tzmir Dükkanındaki cuvollor 
Kodıköy-Suodiye Karakol No: 1 / 1  2 katlı korgir ev 1 3.600 
Kurucesme Mah. 1 9  Bursa 27 mancınıklı ve hali faaliyetle bilumum levazımı havi 

bir bap ipek fabrikası 7,200 
H.Alaatıin Mesadethan 38/20 Züccaciye eşyası 
Taksim Ş.Muhtor Eı:ıe Ap. 1 5/3 Ev esyoşı 
Emekyemez Okcumuso N. 4/6 Aportmon 1 4, 1 00 
Emekyemez Şişhane N. 1 O Dükkan 2,450 
Tohtakole Tomruk Çıkmazı 2 Dükkanda haciz edilen kırtasiye 



llôn Tarihi / Gazete 

28.05. ı 943 Tasviri Efkôr 
Z8.05. ı 943 Tasviri Elkôr 
ı 6.02. 1 944 Ton 

-12 .0 ı . 1  943 Yeni Asır 

2ı .08. ı 943 Yeni Asır 

-z4. ı 2. ı 943 Yeni Asır 
ı4_o3. ı 943 Tan ıo;ro4. ı 943 Ton 
�. 1 943 Tan 
�J 943 Ton 
'2f.öSl 943 Tosv�ri Elk�r �- ı 943 Tasvıri Etkor �943 Ton �943 Ton �943 Tasviri Efkôr �1 943 Tasviri Efkôr 4oa.ı 943 Tasviri Etkôr 2fıı.r943 Ton �943 Ton �43 Ton o3. . 

....-::Qif.f 943 Tasviri Etkôr �43 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Etkôr �943 Ton �43 Ton �943 Ton 
30. . 

L---

Adı Soyodı 

Solomon Porderokis 
Solomon Parderakis 
Solamon Porderakis 
Solamon Ruso 

Salaman Sordas 

Salamon Sardas 
Solamon Seof 
Solamon Şeaf 
Solomon Sinerof 
Solaman Sinerot 
Salaman Yeruşalmi halefi Alber 
Solamon 
Salvolar levi 
Salvolar Levi 
Samoel Komhi 
Somoel Mitroni Koli. Sti. 
Samoel Pinto 
Somuel Mezon 
Sanla Dökoneti 
Sonla Dökaneti 

Sorandi Combozoglu 
Sorandi Conbozoglu 
Sorondi Conbozoglu 
Sarandi Canbozoglu 
Sorondi Conbazoglu. 
Sorondi Sümbülidis 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Nişanfaşı Maçka Cad. inayet Ap. Kat 4 Ev eşyası 
Şişli Osmanbey Vildan AP. 9 Ev eşyası 
Sirkeci Ebussuud 79/8 1 Brono Pohliç marka zarf imal makinası 
Çanakkale Merkez kozasında 540 ve Ezine kazasında 930 ton 

raddesinde muhtelif cins palamut ve palamut tırnogıyle, 
Ayvacık'ta cins ve mikdorı henüz tesbit edilemiyen 
palamutloriyle palamut tırnagı tamamen haczedilerek 
açık arttırmaya konulmuş 

H.Koca N. 2 1 ,  inkı lap Sk. 7 4, 7 6 Ticorethanedeki deri ve kundura levazımatı ile aynalı 
gardrap, büfe, radyo, koltuk takımları satış 23.8 

Gözteae Tramvay 8 7 4 lzmir Ev 4,400 
Kavaflar 1 7. 1 9 Kösele vs. dükkan eşyası 
Teşvikiye Rüçhan Ap. 1 23/2 Ev Eşyası 
R.Paşo Balıkpazarı Maksudiye Han 3 kot Yazıhanesinde haczedilen kasa ve yazıhane esy.ı · 
Nişontoşı Yayla Ap. 1 4  Radyo, kelvinotör, kadife sandalyeler gibi ev es. 
Tohtakale Cad. 30 Manazasında haczedilen kırtasiye ve kırtasiye levoz. 
Kuzguncuk Simitçi Tahir N.  35 Ev 1 ,440 
Meşrutiyet Birlik Ap. 1 76/6 Ev esyosı 
Perdahçılar 8 Moruken vs. dükkan esyosı 
Kadıköy Yeldegirmeni 1 7 Korgir ev 4,800 
Samoel Mitroni'nin Tozkoparan Adler Ap. Na: 1 Haczedilen ev esyolorı 
Kuzguncuk Tomruk N. 1 3 Ahsop ev 780 
Yeniköy Kopalı Bakkal 1 3 Ev 750 
Taksim T olimhone Aydede Sema Ap. 1 O Ev esyosı 
Volidehon 2. kemer alt kot 1 4  Bob novor çile ve büküm mokinolorı, çıkrık motör 

vs. iplik sorma esyosı 
fener Abdi Subaşı Camcıçeşme N. 44 Korgir hane 2,250 
Yenişehir Hacı ilbay N. 24 Ahsap ev 495 
fener Abdisubası Comcıcesme 44 Korgir hane 2,250 
Meyvo Hali 44 Dükkan ve yazıhane eşyası 
fener A.Subosı Comicesme 44 Ev esyosı 
Somotyo Gümüsyüzlü 3 Nalbur eşyası 



ilôn Tarih i / Gazete 

]J.02. 1 944 Tan 

'15.0 l . 1 944 Tan 

15.o ı . 1 944 Ton 

29. 12 . 1 943 Tasviri Efkôr 

1 ı .o ı . ı 944 Tan 
�03. 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
'25. 1 ı . 1 943 Tasviri Efkôr 

JO. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

'17.04. 1 943 Ton 

3 ı .o7. ı 943 Tasviri Efkôr 
'l J.05. 1 943 Tasviri Etkôr 

-y 5.o5. ı 943 Tasviri Efkôr 

1)6.07. ı 943 Tasviri Efkôr 

158.05. ı 943 Tasviri Efkôr 

>:w.T2.] 943 Tasviri Etkôr � . 1 943 Tan 

158.02. 1 943 Tasviri Etkôr 

� J 94 3 Ton 
�1 943 Tasviri Efkôr 
�· ı 943 Tasviri Elkör 
'-Tii:Ob.1 943 Tasviri Efkör 
�· 1 943 Tasviri Elkör 
�· ı 943 Tasviri Etkôr 

�1 944 Ton 

ı..--
L---

Adı Soyadı 

Sarrafınoalu Kirvaka 
Saul Kastro 
Saul Kastro ve Ort. 
Sava Toracaglu 
Sava Uzunoglu 
Savaş Melikyan 
Selim Dusi 
Sergis Karovert 
Serkis Boyacıaglu 
Serkis Do lmayan 
Serkis Jarkciyan 

Serkis Ovakimyon 

Serkis Pameroglu 
Serkis Sandukcıyan 

Serkis Sandukciyan 
Serkis ve Avakimyan 

Setrak Vartanyan 

Setrok Vartonyan 
Sırogon Mercan 
Simentol Alyonok Moşe Alyonak 
Simentol Alyonok Mose Alyonok 
Simentol Alyonok Mose Alyonok 
Simentof Alyonok Moşe Alyonok 
Simentof Çiten oglu Leon 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun N itel igi Haciz Degeri (TL) 

Evüo Tooculor Tooculor 97, 97 /1 , 1 03, 1 03/ 1 Kiremit fabrikası ve alalı sabite 1 0.000.88 
Taksim Ziaana Ao. 4 Ev esvosı 
Sultanhamam Rahvancılor 2/ 1 ltriyot vs. eşva 
Eminönü Vezir Hasan 34 Dükkan l ,440 
Beşiktaş Türk Ali Maşuklar 7 Korgir ev 1 ,440 
Galata Fermeneciler Y. Han 3 1 /5 1 Degirmen ve mensucat fabrikası levazımatı 
Şişhane Mektep 29 56 kalem kıymetli ev eşyası 
Fatih Kasap Ç ıkmazı 6 Ev 720 
Mercan 9 Ticarethanesinde haczedilen singer dikis makine.,, 

duvar aynası, tezgah vs. terzi levazımatı 
Kumkopı Saraç Han N. 29 Bohceli Korgir ev 1 ,800 
Çuhacı Han 1 O Ticarethaneden kuyumculuk alet edevat ve esyaları 
Yeşilköy Ümraniye Sarıkuyu Sokak 1 2  Ev eşyaları 
T. Fındıklı K.Mustafa 1 49/ 1 ,  Ressamlar Sk. 5/7 Tahminen 42232 kilo demir ve çubuk profil ve fasona 

petrol ve yazıhane eşyası 
Kamyon plaka no: 3700 

1 ) Terlikciler 1 09 Dükkandaki ticarethane eşyası 
2) Gedikpasa Tülcü Sok. No: l Ev eşyası 
Eminönü Tülcü Han id l Ev 1 ,440 
Galata Karamustafo Cad. 1 49/ magaza Lama vs demir malzeme 
Fındıklı Ressam Sk. 5/7 No lu depo 
Ahırkapı No: l boya Fabrikası Fabrika levazımatı ve boya 
Fincancılar 1 5  ma9ozo 
Fincancılar 1 5  Maaazasında mevcut monilotur eşyası 
Eminönü Çadırcı A.Çelebi N. 35 Bahçeli hane 1 ,584 
Sohkulu ilk Bel ediye 10 Apartman 1 9,278 
Sohkulu Müelli 1 1 -9 Dükkan 2,040 
Sohkulu Müelli 1 3  Dükkan 480 
Sohkulu Müelli 1 5  DJkkon 792 
Taksim Y edikuyulor 8/ 1 Kosa, dizel motörü, dinamo, hesap makinesi, yazıhane 

vs. 2 7 kalem kıymetli esyo mezkür mahallin kiracılık 
hakkı ile birlikte 



İlôn Tarihi / Gazete 

30.03. 1 943 Ton 
30.03 . 1 943 Ton 
06.07. 1 943 Tasviri Efkôr 
27.02. 1 943 Yeni Asır 

'2 l .02 . 1 9 .. . Tasviri Efkôr 

1 5 .02. 1 943 Tasviri Efkôr 
14 .02. 1 943 Ton 

1 8.04. 1 943 Ton 
�1 ı .05 .  1 943 Tasviri Elkôr 

�25.03 . ı 943 Ton 
25.03. J 943 Ton 

"TO. l 0. 1 943 Tasviri Elkôr 

�3.1 943 Ton 

�1 944 Ton 
�5. 1 943 Tasviri Efkôr ıo,:roi . 1 944 Ton 
�1 944 Ton 

�. 1943 Tasviri Efkôr �. ı 944 Tasviri Elkôr 

�· 1 943 Tasviri Elkôr �· 1 943 Tasviri Elkôr 

l--r5öJ.19 44 Tan '-ôiJft. ı 943 Tasviri Elkôr 

�1943 Ton -ıifo. ı 943 Tasviri Etkôr 

--

Adı Soyadı 

Simenıol Roza 
Simenlof Roza 
Simon Arııoı:ılu 
Simon Goboy kutucu 
Simon Koyserilioglu 
Simon Koyserliyon 

Siman Poskolidis 
Simon Penso 

Siroaanof Mevser 
Siroganof Meyser 
Sitoti Ponoyoloki 
Mihol Povlovidis ve Koca Siman 
Sofokli Dinoş 

Sokra! Dülaeron 
Satiri Korpis 
Sotiriyo 
Sotiriya 
Suat Keribar 
Suat Keribor (Salomon) 

Suat Keribar inam ı d iöer Sa lamonl 
Sultana Azan 

Sünbül Kastro 
Süryen Yapıcı 
Sabo! Amro 
Sahin Tersekyon 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL} 

H.Aloollin Salih Elendi Han 9 Muhtelif cins coroc ve vozıhone es�. 
Sirkeci Linos Han 4. Kol Ev eşvosı 

Komvon cloko no: 343 1 
Sıgır Kasaplar 888 Sk. 1 4  lzmir Kutu imaline mahsus makine 
Tomtom Kumb. Yks. 457, 46 ı ,  1 34, 1 38 Korgir apartman ve oükkorilor 50,9 1 6  
Büyükdere Piyasa Cod. Tiyatro binası, kahve, koruluk, fundalık 
(Bedel belirtilmemis, taliplilerden bina için 405, tiyatro icin 1 35, kahve icin 675, ogodık icin 375, fundalık 
icin 1 50 lira decozilo akçesi islenivor %7.5 teminat istendit'line nöre 23.200 TL bedel konmus olmalı.} 
Galata Fermeneciler 1 1 O Bovo ve demir levazımı 
I }  Şeyh Geyloni, Muradiye No: 48 Mogozodo itriyol, hırdavat 
2} Beyoglu İmam Sk. No: 5 Ev eşyası 
Şerilnoşa Han 1 4 Kos�et ve �osketcilik levazımatı 
Gedikpaso Çeşme 35 Oda ık cini soba, konsol gibi ev esyosı 
Galata Necotibey 148 Halef biSküvi fabrikası 

Pürtelaş Mebuson 60 Depoda haczedilen kosa, motörlü odun biçki mokinası 
ile muhtelif yazıhane eşyası 

Büvükdere Hacet 2 8 Korair llone 1 80 
Çadırcı Moh Gedikpoşo 83-84 Korgir hane 4,320 
Bebek Dere Cod. 2 Hane 576 
Arnavutköy Haremeyn 4 Kargir h.ane 1 ,500 
Bevoolu Çeşme 1 1 , 1 3  Mao depo ve korgir fırın 34,000 
Sururi Çiltesoroylor 7 Bakır fabrikası Hissedarlık hukuku satışı 
(%40 hisse de9eri 1 4.200 TL, sirketin kıymeti 60.000. 2.000 lira kıymetinde demirbosı ve 1 0.000 lira 
kadar alacoll ı bulunduou belirtilmiş,} 
Eminönü Çifte Sa rovlor 7 Korair imalathane ı 7,280 
Beyoglu istiklal Cod. Aznavur P 2 ı 2/20 Manifatura ticarethanesinde mevcut eşyası kiracı lık 

hokkile birlikte 
Osmonbey Şükreniye Ap. 4 Ev eşyası 

Kamyon plaka no: 4.376 
Galata Yazıcızode Topco Ç. 1 5  Ev esyası 
Eminönü Çarşı Kuyumcular N. 44 Ansap DüUan 2, 1 60 



ilôn Tarihi /  Gazete 

08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 

08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 

l 5.0 l . 1 943 Yeni Asır 
1 2.02. 1 943 Yeni Asır 

1 5.oı . 1 943 Yeni Asır 

l 5.0 ı . 1 943 Yeni Asır 

30. l 0. 1 943 Tasviri Efkôr 

30. 1 O. 1 943 Tasviri Efkôr 

15.0 ı . ı 944 Tan 

'1 S.0 ı . 1 944 Tan 

04.o2. 1 943 Yeni Asır 

Jo. l 2. ı 943 Tasviri Efkôr 

')O. l 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

'30. l 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

"30. l 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

'JO. l 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

'30. l 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

'JO. l 2. 1 943 Tasviri Etkôr 

�O. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
f-'Jo. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 

'JO. 1 2. ı 943 Tasviri Etkôr 

-

Adı Soyodı 

Şoke Mısırlıyan 
Şoke Mısırlıyan 
Şolom Biraderler 
Şamoel Karako (kavaf) 
Salamon Demaron (terzi lev) 
Vitali Kostra (hazır elbiseci) 
Hayim Suhami (çuvalcı) 
Alber Simsala (kırtasiyeci) 
İsak Bonamu (carapcı) 
Matilda-Sami Musa (sapkacı) 
Bünyamin Davides (kırtasiyeci) 
Şamael Peres (tuhafiyeci) 
Şamael Perez 
Sari dö Rezentstaşı 
Sari dö Rezenlslası 
Sari Kohen 
Sari Kohen 
Sari ve Pot Misic 
Nikola Manisa 

Sekip Adut 
Sekip Adut 
Sekip Adut 
Sekip Adut 
Sekip Adut 
Sekip Adut 
Sekip Adut 
Sekip Adut 
Sekip Adut 
Sekip Adut 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

H.Alaeddin B.Siseci Han No: 1 7/ 1 7  Ticarethanesinde haczedilen gömlekler 
Sisli Halaskaraazi 273 Ev esvası 
Halimaga 78 lzmir Tahtı hacze alınmıs olan menkul malları-ev esy. 
Kemeraltı 343 Ticarethanelerinde haczedilen ticari eşyalar ı 
Kilimciler 40 
2.Sipahi 1 6  
Murabıt Çarsısı 4 1 
Paspant 32 
Plancılar l 7/ 1 
Osmaniye 1 / Yal Bedesteni 53/8 
Kırtasiye deposu 907. Sk. 7 İzmir 
Hırdavatçılar 35 lzmir Tahtı hacze alınmıs alon menkul malları-ticari 
Gündüz 93 lzmir Tahtı hacze alınmış olan menkul malları-ev esy. 
Beyoglu Kulogıu Sungur Ap. 1 5/1 Ev eşyası 
Erenköy Serafeflin 1 4 Ev esyası 
Sultonhomom Servilihan 6 Ticarethane esyası 
Ayazpasa Mezarlık Şirin Ap. 4 Ev esyası 
Kuyumcular 40 Tahtı hacze alınmış alan 2 koltuk kanepe, l aynalı 
Kuyumcular 2 1  tzmir konsol, 1 masa, 5 sandalye, 3 sigaralık, 2 resim tahta 

üzerine, 2 camlı resimlik, 2 aynalı elbise dolabı, 2 
karyola (tüllü), 1 dolap mavi, 1 masa aynalı, 1 konsol 
mermersiz 1 müdevver tek masa 1 sezlonk 

Galata Kürkcüler 49 Kargir magaza 2,880 
Galata Kürkçüler 2 Depo 1 ,080 
Galata Kürkçüler 3 Depo 1 ,080 
Galata Kürkçüler 4 Depo 1 ,080 
Galata Kürkçüler 5 Depo 1 ,080 
Beyoglu Kuyulubog 64, 37 Arsalar 360 
Galata Mahmudiye 23 Dükkan 540 
Galata Mahmudiye 23/1 Depo 360 
Galata Kürkçüler 4 3 Dükkan 1 1 2.50 
Galata Kürkçüler 45 Dükkan 225 



İlôn Tarihi / Gazele 

20.02. 1 944 Tan 
ı S.O ı .  ı 943 Yeni Asır 
2S Mart 43 Yeni Asır 
25.03. ] 943 Yeni Asır 
04.03. ı 943 Yeni Asır 

08 .05. ı 943 Tasviri Elkôr 
20.03 . ] 943 Tasviri Elkôr 
20.03 . 1 943 Tasviri Etkôr 
20.03 . J 943  Tasviri Elkôr 
20.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
20.03. 1 943 Tasviri Efkôr 

20.03. 1 943 Tasviri Etkôr 

20.03. 1 943 Tasviri Elkôr 

20.03. 1 943 Tasviri Elkôr 

20.03. 1 943 Tasviri Etkôr 

20.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
20.03 . ı 943 Tasviri Eıkôr 
20.03. 1 943 Tasviri Elkôr 
20.03 . 1 943 Tasviri Efkôr 
09.0 1 . 1 944 Tan 
09.01 . 1 944 Tan 
09.0 ı . ı 944 Tan 
09.0 ı . ı 944 Tan 
09.0 1 . 1 944 Tan 
09.0 ı . ı 944 Tan 
09.0 l .  1 944 Tan 
09.0 1 . 1 944 Tan 
04.04. 1 943 Tan 
07.04 . 1 943 Tan 
07.04. 1 943 Tan 
29. ı 2. ı 943 Tasviri Etkôr 

Adı Soyadı 

Şekio Aduı 
Şemail Minyo 
Şemail Minyo/ 5 1 50 bordu 
Şemail Minyol 5 1  50 bordu 
Semai/ Navaro 
Sobetay Hulli 
Şinork Serkisyan 
T. Keseryan'ın esi Arsoguhi 
T. Keseryon'ın esi Arsaguhi 

T. Keseryon'ın esi Arsoguhi 
T. Keseryan'ın esi Arsoguhi 
T. Keseryan'ın esi Arsaguhi 
T. Keseryan'ın esi Arsaguhi 

T. Keseryan'ın esi Arsaguhi 
T. Keseryan'ın esi Arsaguhi 
T. Keseryan'ın esi Arsaguhi 
T. Kaseryan'ın esi Arsaguhi 
T. Keseryan'ın esi Arsaguhi 
T. Keseryan'ın esi Arsaguhi 
T. Keseryan' ın esi Arsaguhi 
T. Keseryan esi Arsaguhi 
T. Keseryan esi Arsaguhi 
T. Keseryan eşi Arsaguhi 
T. Keseryan esi Arsaguhi 
T. Keseryan esi Arsaguh i 

T. Keseryan esi Arsaguhi 
T. Keseryan esi Arsaguhi 
T. Keseryan esi Arsaguh i 

Toktur Nisana! 
Tanas Gözmez 

Tonas Gözmez 

Tanas ve Artin 

Adres 

Sarıyer Mirgün A. Maslak Meydanı 1 7-1 9  
lnönü 1 71 İzmir 
Parsa Köyü izmir Kasaba Mevkii 
Parsa Köyü Melengec 
lnönü 235 
92 1  Sk. 1 9 İzmir 
Yedikule, istasyon Cod. Gencaao No: 63 
Goloıo Yenicomi Kurşunlu Han üsl kot 1 1 
Galata Yenicomi Kursunlu Han üst kot 9 
Goloıo Yenicomi Kursunlu Han üst kot 1 4  
Galata Yenicomi Kurşunlu Han üsl kat 1 
Tophane Hocoali Hendek 80 
Yenicami Kürekçiler 42 
Yenicami Kürekçi/er 44 
Yenicami Kurşunlu Han alt kal 26 
Yenicami Kursunlu Han alt kal 1 5  
Yenicami Kürekçi/er 55 
Yenicami Kürekçi/er 5 7 
Sisli levenl Çitttig i 1 5  
Sisli Levent Çiti igi 1 6  
Kartal Tahta Köprü 3 
Kartal Tahta Köprü 4 
Kartal Cevizlik 5 
Kartal Cevizlik 7 
Karla! Balık lı Dere 1 
Kartal Balıklı Dere 4 
Kartal Balıklı Ayazma 
Kartal Balıklı Ayazma 2 
Kurtuluş Y. istasyon 237 
M. Pasa 25 ve Kazganisadi Şarapnel 2 
Nisanca Şarapnel 2 
Edirnekopı Aktar Kerim 9 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

2 tarla 3,760 
Tahtı hacze alınmıs olan menkul malları-ev eşy. 
Hane, aı sa ı ı 9 arsın 70 
4 dönüm bog 1 80 
Taban halısı, yemek masası, koltuk tk., sabo, ispenc, 
muhtelif sırça/ar vs. ev esyolorı 
Ev esyosı 
Oda 480 
Oda 480 
Oda 480 
Oda 480 
Borako 288 
Dükkan no 
Dükkan 1 ,080 
Depo 480 
Depo 480 
Baraka 1 ,440 
Dükkan 1 ,2 1 0  
920 zürra/ık tarla 800 
1 264 zürra/ık tarla 800 
1 5  dönüm tarla 1 ,200 
1 7 dönüm lorla 800 
1 5 dönüm tarla 2,200 
1 8 dönüm lorla 1 ,000 
27 dönüm tarla 3,000 
6 dönüm tarla 3,000 
1 89 dönüm tarla 9,000 
28 dönüm tarla 3,000 
Ev eşyası 
9 1  kalem bakkaliye esyosı 
Ev esyosı 
Kargir ev 750 



�ihi / Gazete 
�J 944 Tan 
�.J 943 Tan 
1-f2.öf. ı 9 44 Tan 'ıö:Ti"-ı 9 4 3 Tasviri Efkôr 
�. 1 943 Tan --rı:oı. ı 943 Tan 

Qlf.03.19 4 3 Tasviri Efkôr 
-z:s.<56.1 943 Tasviri Elkôr 
-flfö7.1 943 Tasviri Efkôr 
'JT.03. 1 943 Ton 
'iJ.i2.1 943 Ton 
�.1 943 Ton 
�1 943 Tasviri Ellcôr � l 943 Tasviri Efkôr �- 1 943 Tasviri Elkôr 

�2. 1 943 Tasviri Efkôr 
'Q2.08. 1 943 Tasviri Elkôr 
23.08.1 943 Tasviri Elkôr i9.01.ı 944 Tan 
29.0ı. ı 944 Tan 
29.0ı . ı 944 Tan 
ıg,öT1 944 Tan 

ı-,J,09. 1 943 Toıviri Efkôr 
'13.ö9. 1 943 Tasviri Elkôr 
'Q:[fl . 1 943 Tasviri Efkôr 
Lo,fiT.1 943 Tasvjri Efkôr 
29.o ı . 1 944 Tan 
09.01 . 1 944 Tan 
�3. 1 943 Tasviri Elkôr 

....-

Adı Soyadı 
Tayiz 
Tekler Kamer 
Teodor Napolitoki 
Teodor Napolitaki 
Teodor Napolitaki 
Teodor Napolitaki 

T eodor Neopolitoki 
Teodor Neopolitoki 
Teodor Neopolitaki 
Teodori Biraderler 
Teodori korobela 
Teodori ve Vasil Valkot 
T eolon Mokos 
Teofon Makas 
Teogolos Markacıogıu 

Teologis Çelikoglu 
Teologos Sümbüloglu 
T eapari Kampe 
Tiryandafilidis 
Tiryandafilidis 
Tiryandalilidis 
Torna Dimilriyadis 

Torna Evangelos 
Torna Evangelos 
Torna Kanii 
Tama Kanii 
Torna Papazaaos 
Torna Papazaglu 
Tamas Keseryan 

Adres 
Yeniköy Köybası 1 6  
Bevoalu İstiklal Cad. 1 37 
Beyoglu Kılınçoli Necotibey 489, 49 1 , 493 

Azapkopı Camii yanında Edip Bey ardiyesinde 
Balıkpazar Taşçılar Kemerli 1 2  

Kemankeş Abit Han 7 / 1  
E.Onü Yavuz Sinan Karakol No: 1 2/3, 27  
Bey. Firuzoga B.Kesen " 1 46, 1 48, 1 52, 1 52/1 
Galata A.Comii Yenikopı 3/3 
Yeniköy Dere 3 1 
Kadıköy Colerogo iskele 6 
Beyoglu 2. Karo kol 1 1 4 
Beyaglu 2. Korokol 1 350 
Y.Sinan Ayazmakapı 59 
Kurtuluş Kükürtlü 9/1 1 
Demirlas Deçeogıu Yakuıu N. 62 
Beıiktaı K.Çeıme Y.Mah N. 1 4 
Harbiye H.Gazi 27 
Beyoalu lsliklal 1 72/1 
Galatasaray Yenicarşı 26/1 
Bekar 1 4 Viyolet Ap. 3 

Beyoglu-Bülbül Büyük Zibo Sol. No: 70 
BeyoOlu-Bülbül Serdar Omer El. Sok. 76 
Kadıköy Osmanoga Serasker N. 38, 47 
Kadıköy Osmanaaa Piri Çavuş N. 8 
Beyaalu Kocalepe Cambaz 1 8 
Sıraserviler 1 44 Kapsali Ap. 1 3 
Eminönü Çarşıkebir Zincirli Han 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
Torla orsa mavileziz 25,000 
Kundura mMazosı kiracılık hakk1' la birlikte 
iki dükkanlı hane 4,032 
2333 plakalı taksi 
1 O ton ayçiçegi 
Uncu dükkanındaki 4 1 2 od. boı çuval, baskül, poro 
kososı vs. 
Yazıhane eşyası, iki kosa 
Fırın ve dükkan 5,040 
3 dükkanlı aportmon 1 5,008 
Yedek makine malzeme ve yazıhane eşyası 
Ev 1 ,500 
Terzi dükkanındaki elbiselik kumaş vs. 
Moa oda 3.600 
Dükkan olan fırın 1 ,350 
işler vaziyelte gazoz f<ilirlkasıle 4208 plaka 4 
silindirli Ford marka otomobil 
Dükkanlı ev 1 ,080 
Ahşap hane 3,750 
Kargir ev 1 ,944 
Mobilya dükkanındaki eşyalar 
Çiçekçi dükkanındaki eşyalar 
Somyocı dükkanında mevcut muh. eşyalar 
Oda ık., büfe, muhtelif halılar, radyo, karyola, tuvalet, 
komodin vs. ev eıyası 
Kargir ev 1 ,760 
Dükkan 1 ,620 
Arsa 1 ,570 
Ahıap ev 840 
Kargir ev 2,700 
Oda tk., büfe, tuvalet, gardrap, içki takımları vs. ev eş. 
Oda, dükkan 1 ,080 



iibnlorihi / Gazele Adı Soyadı Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (Tl) 

�1943 Tasviri Efkôr Tomos keseryon Yogkapanı İskelesi Motörlü toka satışı, uz. 1 0-36, gen. 3-43, der. 
O. 99 as tonu 6-22 3,944 

�· 1 943 Tasviri Elkôr Tomos Keseryan Usküdar Y.Mah Kuyumcu N. 29 1 92 arsı 1 8  parmak orsa 700 

12_01 . 1 .,,4 J ıasviri Etkôr l omas Keseryan Kadıköy Bostancı (.Çeşme N. 1 1 23 ad arsa ort :ırnım2 20 
�1943 Tasviri Etkôr Tomas Keseryan Kadıköy Osmano 90 Canan N. 20 34 l m2 arsa 2,049 
�943 Tasviri Elkôr T omas Keseryan Bebe Bebek Co . N. 1 23/3 Müfrez arsa 6 1 8 arsın 6 1 8  
�.1 943 Tasviri Etkôr T omas Keseryan Bebe Bebek Co . 1 22/6 Müfrez arsa 1 54 arşın 1 54 
�1 943 Tasviri Elkôr Tomos Keseryon Bebe Bebek Co• . 1 26/3 Müfrez arsa 587 arşın 442.50 
'i52.Q7.i 943 Tasviri Elkôr Tomos Keseryan Bebe Bebek Coc . 1 28/2 Müfrez orsa 369 arşın 553.50 
�.1 943 Tasviri Etkôr Tomos Keseryon Bebek Bebek Cod. 1 28/3 Müfrez orsa 346 arşın 605.50 
"i5207.i 943 Tasviri E kör Tomas Keseryon Bebek Bebek Cod. 1 34/2 Müfrez orsa ,ıoo arsın 400 
�.1 943 Tasviri Etkôr Tomas Keseryan Bebek Bebek Cad. 1 34/6 Müfrez arsa 296 arsın 444 
�.1 943 Tasviri E·kôr Temas Keseryan Bebek Bebek Cad. 1 34/3 Müfrez orsa 392 arsın l ,200 
�1 943 Tasviri E•kôr Tomas Keseryan Bebek Bebek Cod. 1 22/ 1 4  Müfrez arsa 1 43 arsın 200 
�1943 Tasviri E'kôr Tomas Keseryan Bebek Bebek Cad. 1 26 Müfrez arsa 235 arsın 300 
�943 Tasviri Efkôr T omas Keseryan Bebek Bebek Cad. 67 Dükkan 522 arsın 1 ,440 
� 1 943 Tasviri Efkôr Tomas Keseryon Bebek Bebek Cad. 65 lrailı orsa 402 arsın 450 
�l 943 Tasviri E kör Tomos Keseryan Kagıthane Osmanpasa Burgaz Yolu N. 2, 22 Hane ve orsa 1 ,800 
�. 1 943 Tasviri E kör Tomas Keseryan Galata Yenicami Kürkçüler N. 65-57-57 /2 Ahsap depo ile 2 adet orsa 3, 1 90 
�1943 Tasviri Elkôr Tomas Keseryan Kasımpasa Camiipir Dörtkuyu Meydanı 47 Dükkan 505 
�3. 1 943 Tasviri Efkôr Tomas Keseryan Kasımpoşo Camiipir Dörtkuyu Meydanı 49 Hamam 2,400 
�]943 Tasviri Efkôr Tomas Keseryan Kasımpasa Camiipir Dörtkuyu Meydanı 5 1 Dillen 360 
�3. 1 943 Tasviri Elkôr Temas Keseryan Kasımpasa Camiipir Dörtkuyu Meydanı 53 Dükkan 504 
�1943 Tasviri Etkôr Tomas Keseryan Kasımpasa Camiipir Dörtkuyu Meydanı 58 Hamam 2,800 � 943 Tasviri Elkôr Tomas Keseryan Galata'da Kursunlu Han alt 27 Depo 768 
�943 Tasviri Elkôr Tomas Keseryan Beyoglu Osmanpasa Burgaz 2/22 Hane ve arsa l ,800 �J 943 Tasviri Etkôr Tomas Keseryan Galata Yenicami Kürekçiler 1 1 · 1 3, l O, 1 2 Magaza 1 8,000 
�. 1 943 Tasviri Efkôr Tomas Keseryan Galata Yenicami Kürekçiler 50 Dükkan 3,840 2ion 943 Tasviri Elkôr Tomas Keseryon Galata Yenicami Kürekçiler 69 lratlı arsa 720 �. 1 943 Tasviri Efkôr Tomas Keseryan Soganlık Balıklı Ayazma 4 dönüm zeytinlik 1 20 �. 1 943 Tasviri Elkôr Tomas Keseryan Maltepe Cevizovası 4 dönüm tarla 2 1 0  � 943 Tasviri Elkôr Tomas Keseryan Maltepe Tahtaköprü 6 dönüm tarla 95 

:..--



İlôn Tarihi / Gazele 

1 2.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 2.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 2.05 . 1 943 Tasviri Efkôr 
1 2.05 . 1 943 Tasviri Efkôr 
1 2.05. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 2.os. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 2.05 . 1 943 Tasviri Etkôr 
1 2.os .  1 943 Tasviri Efkôr 

1 2.o5. l 943 Tasviri Efkôr 
1 2.05. 1 943 Tasviri Efkôr 

ı 2.o5. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 2.05. 1 943 Tasviri Etkôr 

l 2.05. l 943 Tasviri Efkôr 
1 2.o5. l 943 Tasviri Etkôr 
1 2.05. 1 943 Tasviri Etkôr 

]2.05.1 943 Tasviri Etkôr 
1 2.05. ı 943 Tasviri Efkôr 

01 .06. 1 943 Tasviri Efkôr 
Of.56.1943 Tasviri Efkôr 
07.02. 1 943 Tan 
06.02. 1 943 Tan iY.041943 Tan 

�943 Tasviri Elkôr �43 Tasviri Efkôr �943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Efkar �43 Yeni Asır � 
L---

Adı Soyadı 
Tomos Keseryon 
Tomos Keservon 
Tomos Keseryon 
Tomos Keseryon 
Tomos Keseryon 
Tomas Keseryan 
Tomos Keseryan 
T omos Keseryan 
Tomas Keseryan 
Tomos Keseryan 
Tomos Keseryan 
Tomos Keseryon 
Tomos Keseryon 
T omos Keseryon 
Tom.:ıs Keseryon 
Tomos Keseryan 
Tomas Keseryon 

Tomas Keseryon 
Tomas Keseryon 
Temas Keseryan 
Tomas Keseryan 
Tomas Keseryan 

Tomas Keseryon 
Tomas Mec 
Tomas ve Todori 
Taras Kayıkcıyan 
Tükrel ve Levi 

Adres 
Molteoe Cevizler 
Moltepe Cevizler 
Maltepe Cevizler 
Moltepe Tohtoköprü 
Sogonlık Balıklı Ayazma 
Soganlık Cevizyalu 
Maltepe Cevizovosı 
Kartal Çavusderesi 
Kartal Çavusderesi 
Kartal Çovuşderesi 
Basıbüyük T ahtaköprü 
Kartal Balıklı Ayazma 
Soganlık Balıklı Ayozmo 
Maltepe Cevizavası 
Maltepe Cevizler Deresi 
Maltepe Cevizler Deresi 
Gololo Kos· 1 3 

Eski Bostancı Y. Tüccarbası Orta S. 68, 68/2 
Y. Tüccarbaşı Orta S. 2 1  
S.Cedit Altın Tarla Tüccarbası 2 
Galala Balıkpazarı Kurşunlu Han 1 l, 37 depo 
Galata Kürekçiler 50, 44, 40, 42, 65, 59, 55 

Kogılhane Burgaz Yolu 2, 22 
Taksim A.Homid Çit Ap. 4 

Cihanııir Pürtelaş 5.7 
Ahmetposa Feneri 2, 2/ l Bursa 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
3 dönüm torla 1 50 
5 dönüm torla 45 
2 dönüm torla 50 
4 dönüm torla 1 00 
B dönüm lorla 1 95 
6 dönüm orso 255 
6 dönüm tarla 1 05 
4 dönüm larlo 360 
6 dönüm torla 420 
3 dönüm tarla 240 
1 4  dönüm lorla 660 
Torla [miktarı yozılmamıs] 90 
3 dönüm torla 1 50 
1 2 dönüm tarla 607.44 
45 dönüm tarla, bog ve kösk 2.278.22 
7 dönüm 2 kuyulu bostan 354.34 
Hırdavat esyosı ve mezkür mahallin kiracılık hokkile 
birlikte 
Kösk 6,400 
Kargir ev 1 ,600 
ikametgahında mevcut ev eşyaları 
Bir adet torna ile 24 çuval mermer tozu 
Depolarda 1 055 kg bakır külce, 4635kg ( l 03) 1 5  
roy, 2 3  bas oksijen lüpü, Dekovil lekerlegi, 1 80 eklia, 
on tonluk palanga, 1 motör sanzımanı, dalgıc tulumda 
1 matör eksozu. 3 kalas ve 4 com sondıgı, sanzıman 
Hane ve orso 1 ,800 
Ev eşyası 
Kamyon ploko no: 3650 
Ahsop ev 1 ,080 
80 mancınık ve 1 00 bin kiloluk kozoklık ve sair 
bilumum teferruatını hovi ve derhal faaliyete konulacak 



İJôn Tarihi / Gozele 

06.02. 1 943 Tan 

25.03. 1 943 Tan 

30. 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 

23.0 ı .  1 944 Ton 

26.03. ı 943 Ton 
26.03. 1 943 Tan 

1 5.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
�1 1 .03 . 1 943 Tasviri Efkôr 

1 1 .03 . ı 943 Tasviri Efkôr 

'JO. l 0. 1 943 Tasviri Etkôr 
02.o6. l 943 Tasviri Efkôr 

'OS.03 . 1 943 Tasviri Etkör 
3 1·.03 . 1 943 Tasviri Etkôr 
24.02. 1 944 Tan 

'27. l 1 . 1 943 Tasviri Etkör 
02.o7. 1 943 Tasviri Elkör 

�3 ı . 1 2. 1 943 Tan 
11 .03 . 1 943 Tasviri Etkôr 
'25 .03 . 1 943 Tan 
ıı6.08 . J 943 Tasviri Etxôr 
� 3.06. 1 943 Tasviri Efkôr 
ı-
04.04. 1 943 Ton 

� 4.03. 1 943 Ton 
'"Ta .o4. 1 943 Tan 
'J a.oa. 1 943 Tasviri Efkôr 

ı.---

Adı Soyadı 

Türk Tiyatro Sli ISerkoldyon binaları) 

Vagırsak Zadoryon 

Vognok Sepet 
Vahan 
Vahan Kolenderyan·Ohonnes Hubon 
Vahan Kolenderyan-Ohannes Hubon 

Vahan Kocoölu 
Vahan Sagınyan 
Vahan Sagınyon !oduncu) 
Vohram Arakliyan 
Vahram Yavruyan 
Vohrom Yovruyon 
Vohrom Yovruyan 
Vahram Yavruyan 

Vahron Asador Aaopvan 
Vorki ve Siman 
Vasil Eftim 
Vasil Hoci Anesti·kosacı 
Vasil Koslontinidis 
Vasil Köseoglu 
Vasi! Papadopulos 
Vosil Vosilyod is 
Vosil Vosi lyodis 
Vasil ve Diyanda i Sakalakcı 
Vasil ve leanida Ka lipadis 

Adres 

Beyog lu istiklal Yesikam 

Omer Avni Mebuson 1 l 4 

Bakırköy Orta 2 3 
Eminönü Alemdar Yerebalan 1 8  

S.Geylani 4. Vakıfhon asma kot 3 
K.köy Y.Kamilp. 1 6/3, Osmanbey Handan Ap. 1 

Ortaköv Tosbasamak Aldaoan 1 1  
Fındıklı Mezarlık 1 3 
Fındıklı Mebusan l 32 
Samatya K. Mustafapasa M.Milliye 47 
E.Onü Hobyar Pos. Yokuşu Hoca Kasım 
Kemankeş Abit Hon 7 / 4 
Beyoglu Kalyoncu Kullugu No: 1 1 5  
Beyoglu K.Kulluk 1 1 5  

Bevoolu Bozkurt Savaş 66 
Üsküdar Pazarbosı Miroglu N. 1 9/ 1  
lstinye Cadde 46-48·48/1 
Kemankes Omer Abil Han 22 
Kodıköy Yeldegirmeni Recaizade 52 
Murat Reis Tutuoglu N. 20 
Osmanoga S.Çesme 30 
Pangallı Bozkurt 1 5/3 
Takkeciler 1 02 
Galata Necatibey 1 6  
Eminönü Daya Hatun Tıgcılor Na: l 3 

Menkul ve Gayrimenku lun Nitel ig i Hociz Degeri ITL) 

sakilde bir bon inek fabrikası 1 8  960 
Magazalar, dükkanlar, apartmanlar, üc sinema 
!Bedel konulmomış, İstanbul belediyesince sotın 
alınmıştır.) 
Odun deposunda 4 beygir kuwelinde odun kesme 
makinası, 1 00 kiloluk bir baskül ve tahminen l O ceki 
odun vd. baz ı eşya 
Bahcel i ev 1 ,728 
Arsa 1 6,000 
Dükkan ve yazıhane eşyası 
Ev esyolariyle Moda koyunda haciz altına al ınan molör 
teknesi 
Ev esvası 
Deposundaki mangal kömürü 
Yaziliane eşyasıyla 20 ceki odun 
Kargir ev 1 ,350 
Depo 1 1 ,040 
Muhtelif yozıhane esyosı 
Kargir fırın 5,400 
Fırının-do mevcut bir adet hamur molörlü makinası ve bir 
odet homur tek., 2 adet maya kutusu ve 20 odet pasa 
AhsaP ev 1 ,224 
Zürra dükkan ı 840 
Ev dükkan 1 ,350 
2 adet kaso 
Ev eşyası 
Ev 1 , 1 00 
Korgir dükkan ve oda 1 ,920 
Ev esyası 
Deri vs. dükkan esvosı 
Karamela fabrikasında mevcut makine, camekanlar vs. 
Korgir-dilITon 1 ,080 



ilön Tarihi / Gazete 

3 1 .05 . 1 943 Tasviri Efkôr 
3 1 .05. 1 943 Tasviri Efkôr 

1 8.06. 1 943 Tasviri Efkôr 

02.03. 1 944 Tan 
28. 1 ı . 1 943 Tasviri Efkôr 

l 5.02. 1 943 Tasviri Efkôr 

1 4.08 .  1 943 Tasviri Etkôr 

J0. 1 2 . 1 943 Tasv iri Efkôr 

3 ı . ı 2 . 1 944 Ten 

'05.02. ı 944 Tan 

'02.l 2. 1 943 Tasviri Ef.l<ôr 
'Q2.ö7. 1 943 Tasviri Efkôr 

'2J.05. ı 943 Tasviri Etkôr 
'Tii.Q2. ı 943 Tan 
ı-rr.o2 . ı 943 Tan 
"29.05. 1 943 Tasviri Etkar �1 943 Tasviri Efkar �944 Tan --r:os. ı 943 Tasviri Etkôr {r.os. ı 943 Tasviri Efkar 
-"Ji(i. 1 943 Tasviri Elkôr � 1 943 Tasviri Efkar � 9A3 Tasviri Etkôr �. 1 943 Tasviri Efkör 
-fs.ö4. 1 943 Tan 
-fsö41943 Tan --f:fö2.J 9 4 3 Tan -fefor.1 943 Yeni Asır -fi.oAT943 Ton 

--

Adı Soyadı 
Vasil ve Yani Teodoridis 
Vasil ve Yani Teodoridis 
Vasil Yuvonaglu 
Vasilaglu ispiro 
Vasa Mel ic 
Viktor Benardete 
Viktor Benerdete 
Viktar Benerdete 
Viktar Esvet 

Viktar Kazilas 

Viktar Mustaki 
Viktarya Mustoki 
Viran Şahun 
Vilali Alkaves 
Vitali Alkaves 
Vitali Eskinazi 
Vitali Kazez lnakl iyotcı) 
Vitali levi 
Vitali T reves 
Vitali Treves 
Vitali ve Avrom Ard iti 
Vitali ve Avrom Arditi 
Vitali ve Avrom Arditi 
Vitali ve Avrom Arditi 
Vitali Zogolo 
Vitali Zogato 
Y. Mendan 
Yag Simsarı Bahar 
Yaka 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun N itel igi Haciz Degeri ITL) 

BeyoQlu Asmalımescit Piremeci Sok. No: 36 Apartman 5,504 
Beyoölu K.teoe Valide Çeşmesi No: 1 1 5 Apartman 4,848 
Sarıyer Y. Mahalle Çayır 6/8 Ev eşyası 
Tahtakale Hasırcılar 27 Kargir han 35,6 1 6  
Hasköy Sakızlı Bostan N .  1 3 Hane 864 
Mercan Nasuh Aga Na: 1 7 Ardiye malzemeleri 
Eminönü Hobyar Aw Elendi N. 1 2-20 Altında 4 magaza bulunan han 35, 1 1 0 
Beyaglu ilk belediye 3 2 K. apartman 5 1 2/2880 hissesi 1 8,840 
Taksim Talimhane 1 1  /3 lskenderun Mat Sandıgına barclu alan Viktar Esvet'in 

radyo pikaplı, buz dolabı, avizeler, kıymetl i ick i 
takımları vs. ev eşyaları 

R.Paşa Has ırcı lar 48/50 Makarna fabrikasında hczedilen makarna imaline 
mahsus makinelerle alat ve edevat 

Ortaköy Tarcı 2 70 arşın orsa 360 
Beşiktaş Ortaköy Katolik Kilisesi N. 35 Kargir ev 1 3 2 
M.Paşa Na: 84'teki dükkanındaki licori esyolor ile Beyaglu Yeni Çarsı Çorlu Ap. 1 1  'deki ev eşyaları 
H.Alaattin Bakırcılar 99 Muhtelif desenlerde paltoluk ve elbiselik kumaslar 
Tozkoparan Dilber Ap. 6 Ev eşyası 
Tozkoparan lbrah imbey Han 4/3 Ev eşyası 
Kemankeş Gümrük Moder Han 1 1 / 1 3 Mevcut kosa ile kıymetli yazıhane eşyası 
Galata Emekyemez Y.Mektep 1 1 Kargir ap. 8,725 
Osman bey Rumeli Cad. Güner Ap. 8· 1 O Ev eşyası 
Haca Alaaddin Alaca Hamam Na : 43 Ticarethane eşyası 
Marpuccular Barnotan Han 33 327 kalem hırdavat eşyası 
Çarşılı Han 1 Magaza eşyası 
Taksim A.Hamid Melek Ap. 2 Ev eşyası 
Taksim A.Hamid Sevinç Ap. 1 O Ev eşyası 
H.Alaaltin Sultanhamam 1 Tuhafiye eşyası 
Taksim A.Hamid Altın Ap. 2/8 Ev eşyası 
E.Çelebi Meşrutiyet Ferah Ap. 2 Ev eşyası 
Postacı Ali Rıza 9 lzmir Tahlı hacze alınmış alan menkul mal ları-ev esy. 
Mahmutpaşa Tarakçılar 23 Haczedilen 20 kalem tuhafiye esyası 



llôn Tarihi / Gazete 

28.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
�08_o3. 1 943 Tasviri Efkôr 
�08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 
08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 

'24.1 2. 1 943 Yeni Asır 

ı 3. 1 2. 1 943 Yeni Asır 
'J"ı .O ı .  ı 943 Yeni Asır 
�24. 1 2 . ı 943 Yeni Asır 
ı--
"28.04. 1 943 Yeni Asır 

OT.ö4. ı 943 Türk Sözü 

�1 943 Tan 

�1 943 Tasviri Efkôr -'t'Of.1 943 Tan � ı 943 Tasviri Etkôr �943 Ton �943 Tasviri Efkôr Wı943 Tasviri Efkôr �943 Tan 

k::-()7.1 943 Tasviri Efkiir �43 Tan 
ı.---

Adı Soyadı 
Yoko 
Yoko Acıman ve Oo. 
Yako Acıman ve Oö. 
Yaka Acıman ve Og. 
Yaka Acıman ve Og. 
Yaka Antebi 

Yoko Anteb borcu 1 4697.75� 
Yako Antebi (coropçı) 
Yako Bencuya borcu 23669.55� 

Yaka Benyes ve oglu 

Yaka Benyes ve Ogulları 

Yako Benyeş ve Ogulları 

Yaka Berker 
Yaka Berker 
Yoko Billurcu 
Yako Billurcu 
Yako Levi 
Yako levi 
Yaka Perinasoglu 

Yaka Pravanaolu 
Yaka Zaharyadis 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Ortaköy Hacı Mehmet Dereboyu No: 1 6 Karoir hane 2, 1 60 
H.Alaeddin Sultanhomam 2 1  Tela, astar aibi terziciliöe oit malzeme 
Taksim Lomarlin Bobino Ao. 4 Ev esvası 
Tozkoparan Refik Saydam 69/71 Amon Ap. Ev esyosı 
Teksim S.Muhtar Melek Ap. No: 4 Ev esyosı 
Su Yolu 1 lzmir Aynalı dolap, komodin, sandalye, perde, halı, seccade, 

sobe vs. muh. cins ev esyolorı 
Salhane Suyolu 1 680 oda 3 pr lzmir Ev 1 ,440 
1 340. S N. 1 7.Jzmir Dükkanda mevcut çoraplar 
K.Hızır Kemeraltı 309 ada Dükkan 1 ,280 
2 parsel 3 1 4/3 1 8  tzmir 
Adana 2 mogozo ve dört depoda mevcut t ırdovot ve makine 

yedek aletleri ve ticaret emtiosının 30.4'te toptan satısı 
(Bedel kanmomıs.l 

Adana 430 bin küsür borcuna karsılık Sisli ve Bucak 
mahallelerindeki mogozo ve depolarında mevcut ticari 
emtiaları satıs 20.4 

Adana Maliyet bedeline göre mevcudu (200.000) İki yüz bin 
l ira kıymet takdir edilen 4 depo ve iki satış magazosının, mevcut hırdavat, fabrika yedek olot ve edevatı, 
alalı ziraiye aksamı varlık vergisi dolayısıyla 20 Nisan 1 943 Salı günü saat 1 4'de Adana 
Defterdarlıgında müteşekkil tahsilat komisyonunda aleni müzayede ile her depo ve her magazo ayrı ayrı 
satışa çıkarılmıştır. Teminat 1 5 .000 liradır 
Bankalar Cad. Hüsnü Gök Ao. 1 22/2 Ev esvası 
Kavaflar 20 Kösele vs. dükkan eşyası 
Bogazici-Ortaköy Dereboyu Ev 1 ,080 
Ortakaöy Derebayu 1 1 l Ev eşyası 
Haca Alaaddin Barnat Han No: l 8 Magazodaki eşyalar ve 
Okçu Musa Na: 67 Evinden haczedilen esyalar 
Bakırköy S.Agacı Karsan 25 Aynalı dolap. karyola, oda ık .. banyo levazımatı vs. ev 

esyası 
Bakırköy S.Aoacı Karsan Na: 23 Bahçeli hane 1 ,920 
Kulekapı Kervanlı 15 Kristal abajur, gardrop, komodin, masa, sandalye gibi 



iıan Tarihi / Gazete 
� 

�07. 1 0. 1 943 Tasviri Elkör 
'T9.03. J 943 Tan 

1 6.03. J 943 Tan 
'251 1 . 1 943 Tasviri Efkör 
�. 1 943 Ton 
'29.i O. 1 9 4 3 Tasviri Efkôr '02.f 2. 1 943 Tasviri Efkör 
il .03. 1 943 Tasviri Etkôr 
>-ıT03.l 943 Tasviri Efkôr 
'ob.07. 1 943 Tasviri Efkôr � J 943 Ton 
�. 1 943 Tcın �. 1 943 Tasviri Efkôr 
�. 1 943 Tasviri Efkôr 
�943 Tasviri Efkôr � 1 943 Tasviri Etkôr �943 Tasviri Efkôr �943 Tasvir i Efkôr �1 943 Tasviri Efkôr �1 943 Tasviri Efkôr �94 3 Tasviri Efkôr �944 Ton 

Lzs.ö3.l943 Ton 

k]ö31943 Tasviri Etkôr 1to3.ı943 Tasviri Elkôr �943 Tasviri Elkôr 

ı...--

Adı Soyadı 

Yakovas Papaso!llu 
Yokovos Poposoglu 

Yokovos Yorandokis 
Yokup Peço Mirza 
Yomondi Hristodi 
Yani Aleksandros 
Yani Andonyodis 
Yani Boyocıoglu 
Yoni _Boyocıoglu 
Yani Çiton 
Yani Devletoglu 
Yani Devleto9lu 
Yani lsto lyoni Nikoloidis 
Anostos Kocaman 
Yani lstelyani N ikola id is 
Yani lstelyani Nikolaidis 
Yani lstelyani Nikalaidis 
Yani lstelyani N ikola idis 
Yani Kandi ll i 
Yani Manolaki 
Yani Manolaki 
Yani Morfiyadis 
Yani Papayanapolos 

Yani Teodori Buzoglu 

Yani ve Tonos Vosilvodis 
Yani ve Tonos Vosilyodis 
Yani Yuvonidis 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 
ev esvası 

Beyoalu Kurtulus 1 09 Radyo, buzdolabı, piyano ııibi kıvmetli ev esyosı 
Sorıdemir Keresteciler 1 54 Mogozosındo haciz altına alınan muhtelif ebatta 

kolos,oluklu müstamel sac levha vs. porekende esya 
Kapolıçarsı Terlikçiler 4, 6 ve 5/7 Kösele, meşin gibi terlikçilige ait ticarethane eşyası 
Beyoglu Bozkurt Bilezikçi Sk. 36 Korgir ev 2,040 
Boyocıköy Mektep 1 4  Ev 720 
Kadıköy Osmanaga Uzerlik N. 35 Korgir liane 2,600 
Beyoglu Yigitbaşı 1 6  Ahşap hane 2, ı 1 2  
Ahiçelebi T oscılar 72 Ticarethane eşyası 
Bakırköy S.Agocı Orta 1 7  Ev eşyası 

Komvon oloko na 4 1 09 
A.Çelebi B.Tulumbo 28/8 Kosa, baskül gibi yazıhane eşyası 
Taksim A.Homid Sevim Ap. 8 Ev esyosı 
Gedikpaşa Esirci Kemalettin Sk. 7 Ev esyolorı 
Sisli Hisar Sk. Papodonyan Ap. 2/7 
Beyaglu·Sisli Hosod Sk. 2 Apartman 24.448 
Beyoglu·Sisli A.Hürriyet No: 22 1 Dükkan 1 ,440 
Beyoglu·Sisli A.Hürriyet No: 223 Dükkan 960 
Beyoglu·Sisli A.Hürriyet No: 225 Dükkan 960 
Beyoglu·H.Ago Halepli Bekir No: 30 Kargir ev 2, 1 60 
Eminönü Kücükdeniz 26 Ev 1 ,336 
Eminönü Küçükdeniz 28 Ev 1 ,336 
Galata Y.Comi Fermeneciler N. 99 Dükkan 1 ,224 
Haliç Fener Abdüllezelposo 3 1 O Ticarethanesinde mevcut demir kosa, dokuma tezgahı. 

iplik sorma makinesi vs. 
Galata Fermeneciler 65 Hazır elbiseler, paltolar, soyok kumoslor ve muhtelit 

terzi levazımatı 
Ahiçelebi Limon iskelesi 44 Ticarethane eıvosı 
1 )  Kurucesme 1 ile 2) Beyo!llu Peridiye 1 26 ikometoohlorındoki haciz altına alınan kıymetli ev esy. 
Ciboli, Abdüllezel Paso 1 02/1 04 Bıçkı fabrikasında haciz edilen bıckı makineleri, molör, 

tezgah, mengene vs. porcolorile yazıhane esyosı 



İlôn Tarihi /  Gazete 

1 8.04. 1 943 Tan 
30. 1 o. 1 943 Tasviri Efkôr 
30.09. 1 943 Tasviri Efkôr 

09.09. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 2.04. 1 943 Tan 
1 2 .04. 1 943 Tan 
1 5 .04 . 1 943 Ton 

08.03. 1 943 Tasviri Elkôr 

04.04. 1 943 Ton 
24. ı 2. ı 943 Yeni Asır 

ı 0.02. 1 943 Yeni Asır 

1 7.04. 1 943 Ton 

1 7.04. 1 943 Tan 
1 0.02. 1 943 Yen i Asır 
06.05 . 1 943 Tasviri Etkôr 

03.02. 1 943 Yeni Asır 

03.04. ı 943 Tan 
1 3.06. 1 943 Tasviri Elkôr 

1 ı .05. 1 943 Tasviri Efkôr 

ı 4.02. 1 943 Tan 

1 4.02. ı 943 Ton 
27. ı o. ı 943 Tasviri Elkôr 

ı 7.07. ı 943 Tasviri Etkôr 
23.0 1 . ı 944 Tan 
23.0 ı . ı 944 Tan 
1 0.03. 1 944 Tan 

Adı Soyadı 

Yasef Alıcı 
Yasef Avramoolu 

Yasef Behar 

Yasef Dilnar 
Yasef Kazez 
Yasef Kazez 
Yasef Mizrahi Ozmızrak 
Yasef Naum 
Yaset Saso 
Yasov ve kızları 

Yasava Abulayfa !hazır elbiseci! 
Yaşovo Acıman ve Andrike Mode 

Yasova Acıman ve Andrike Made 
Yosovo Doonyos (terzi Lev.) 
Yasova Eskinazi 
Yasava Şolo 

Yedvar Karakasyan 
Yeprom 
Yervan Hüsyan 
Yervant Cevahiryan 
Yervant Cevohi ryon 
Yervant Dilsiz 
Yervant Fınd ıkl ıyan 
Yervant H usyan 
Yervant Husyan 
Yervant. Husyan 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Galata Fermeneciler 9 1 'deki dükkan do ve Ali Yazıcı 1 8 Na lu depoda bava levazımı 
Kadıköv Yeldeoirmeni 23 Ev esvası 
Feriköy Fransız Mezorlıgı Bahce Sok. 1 728 m2 iplik mensucat fab. bina ve aleti sabite 

1 47.5 ı 8.50 
Fener H.Çavus Vod ina N. 1 7  4 Karg ir ev 1 ,920 
Meşrutiyet Frederici Pasajı 1 1 3 Ev eşyası 
Tahta kele Menase 1 O Ticarethanesinde haczeclilen oyuncak vs. dükkan esy. 
Ortaköy Sandalcı Mecit 8 Konsol. masa, ayna.komodin vs. ev esyası 
Ayazpasa Kutlu Sokak Kutlu Ap. 4 Ev esyası 
Galata B.Hendek Rozaki Ap 6 Ev esyası 
K.Çelebi 56 tzmir 1 tahta elbise CIOlabı, l mermerli konsol, 1 kücük 

ayna, 1 karyola, 1 camosır sondıgı, 1 yer seccadesi 
Atinaşa l 8 tzmir Dükkanda bulunan ticari eşvotorı 1 l ohtokole Bolkapon Han 2 1  Ticarethanesinde haczedilen ıhlamur. sakız, limonozu, 

toz boya badana ve tahta lırcolorı vs. 
Tazkoparon-Y. Kaplan Taksim Asri Ap. 3 Ev esyoları 
5. Sipahi 8 lzmir Dükkan-do bulunan ticari eşyaları 
Besiktos-Visnezade Tesvikiye Na: 69/5 Arsa 836 m2 5,387 
Asansör 103 1 aynalı gordrop ceviz, 1 aynalı konsol mermerli, 2 

adet mavi boyalı bir ve iki kisilik karyola, 1 elbise 
dolabı, 1 ispenc, l müdevver orta masa, 1 konope 
kadifeli 

Kotırcıogluhon 1 7 8 kalem manifatura eşyası 
Kadıköy Rasimposa Misoki Milli 9 1  Bahceli ohsop ev 1 , 800 
Dayohotun Ticaret Han N.2/2 de Kutu imalathanesine imalata mahsus eşya 
Sururi M. Paşa 1 20 Karyoka, iskarpin, potin, terlik gibi kovofiye eşyası 
Pongoltı E.Efendi 1 l 1 Ev esyosı 
Pangaltı H.Gazi 362 Ev eşyası 
Beya�lu H.Gazi V. Konagı N. 50 Apartman 1 7,650 
Eminönü Ma llataıı 1 5 Bahçeli korair ev 2,304 
Pangaltı Olcek 1 4 1 Ahıap ev 1 ,800 
Kadıköy Caferaga Yasa 1 4  Kargir dükkan 2,400 



.;.. 00 o 
llôn Tarihi / Gazete 

09.05. 1 943 Tasviri Elkôr 

1 o. 1  o.1 943 Tasviri Elkôr 
ı .:ı.05. ı v4J Tasviri Elkôr 
08.03. 1 943 Tasviri Elkôr 
30. 1 2 . 1 943 Tasviri Etkôr 
1 7.04. 1 943 Ton 
1 7.04. 1 943 Tan 
09.09. 1 943 Tasviri Etkôr 
09.09. 1 943 Tasviri Elkôr 
29. 1 2. J 943 Tasviri Etkôr 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
29. l 2 . 1 943 Tasviri Elkôr 
25. 1  o. 1 943 Tasviri Etkcır 
07. 1 0. 1 943 Tasviri Efkar 

07. 10 . 1 943 Tasviri Etkôr 
05.0 ı . 1 944 Ton 
1 5.02 . 1 943 Tasviri Etkôr 
1 6_09. 1 943 Tasviri Etkôr 
1 4.02. 1 943 Ton 

23.01 . 1 944 Ton 

1 7.02. 1 943 Tan 
29_ 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
3 1 _07. 1 943 Tasviri Efkar 
24_06. 1 943 Tasviri Etkeır 

Adı Soyadı 
Yervont Manokyan 

Yervant Manokyan 
Yomtov Mizrahi 
Yordon Ayonoglu 
Yardan Cumbol ıogıu 
Yardan Demircioglu 
Yardan Demirciaglu 
Yordonoglu Dimitri Ayonoglu 
Yordonoglu Dimitri Ayonoglu 
Yordonoglu Dimitri Ayonoglu 
Yordanoglu Dimilri Ayanoglu 
Yordanoglu Dimitri Ayanoglu 
Yordonoglu Dimitri Ayonoglu 
Yorgaki Muradoglu 
Yorgoki Murodoglu 
Yargaki Muradoglu 
Yorgi Aposlolidis 
Yorgi 3eyko 
Yorgi Beyko 
Yergi Beyko 

Yorgi Beyko 

Yergi Çerkesoglu 
Yaroi Çi ino iroglu 
Yergi Hacı Dimilriyodis 
Yergi Hocıdimilriyodis 

Adres 
Galata Y.Cami Tersane Cad. 48 

Beyaglu S. Muhtar Farabi N. 3- 1 
Galata Yazıcı Sk. 1 4  
H.Alaeddin Y.Cami Na: 1 7  
Fener Nakkaş 1 6  
R.Paşa Asmaoltı Conboz Han 2 
Fener K Muslihiddin Murat Molla 45 
Fatih K.Mustofa Hisorönü N. 1 6, 1 7, 1 9, 2 1  
Eminönü Hocoposa lbni Kemal N. 34 
Eminönü Yenicomi 1 1 
Eminönü Yenicomi 1 2  
Eminönü Sakaceşme 1 5 
Eminönü Sokacesme 1 7 
Fener Köroglu N. 1 3, 1 5, 42, 34 
Eminönü Sorıdemir Keresleciler 1 52 
Eminönü Sorıdemir Keresteciler 1 54 
Beyoglu S. Muhıor 75 
Holoskorgozi Rumeli Cod. No: 57 
Feriköy-Tatovla Çoban Sok. Na: 2 
Feriköy Tatavla Çoban 2 

Kurıuluş Çoban 

Beyoglu K.Kulluk Norçin 4 
Eminönü Mulrib 20 
Kadıköy Caferogo Hacı Şükrü N. 1 8-20 
E.Onü Çorşıyıkebir Tugculor N. l 2 

Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Hociz Degeri (TL) 
Hırdavat eşyası ve mezkür mahallin 
kiracılık hakkile birlikte 
Korgir ev 3,360 
Ev eşyası 
Manifatura eşyası 
Kargir ev 1 ,440 
Ticarethanesinde haczedilen nalbura müteallik eşya 
Ev eşyası 
ArsOlar 975 
Kargir Hane 3,600 
Mogozo 7,680 
Mogazo 1 6,000 
Han 1 8,232 
Dükkan 6,400 
Moobohce ve nane 3,600 
Depo 1 4,400 
Depo 1 4,400 
Apartman 1 0,784 
Apartmanda haczedilen eşyo1or 
Kürk boyahanesi 3,600 
Kürk boyahanesinde haciz altına 
alınan fabrika alat ve edevatı 
Boya fabrikasında haciz altına alınan moruken koltuk, 
kanape, yazıhane, barometre, termometre, kafesli deri 
ardiyesi, zoc onborı, sabit bilegi mokinosı, tras 
makinası, transmasyan tertibatı, sac borular, boya 
tezgahı, deri kurutma dolabı takriben 250 kadar porca 
kürk deri vs. 58 kalem kürk boyocılıgıno ait alo! ve lev. 
Ev eşyaları 
Koroir ev 5,760 
Bahçeli ahşap haneler 4,440 
Dükkan 360 



iiôn Tarihi / Gazete 

26.06. 1 943 Tasviri Elkôr 

23.07, ı 943 Tasviri Elkôr 

1 0.02. ı 944 Ton 

1 J.06. 1 943 Tasviri Elkôr 
1 o.o:.ı. 1 .,,44 ıan 

1 6.03. 1 943 Ton 
ı 6.03. 1 943 Tan 
05. 1 2. 1 943 Tasviri Etkôr 
04.08. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 4.03 . 1 943 Tan 
26.08. 1 943 Tasviri Efkôr 
28.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
26.06. 1 943 Tasviri Etkôr 

09.03. 1 944 Ton 

09.03 . 1 944 Ton 

09.03. 1 944 Tan 

09.03. 1 944 Tan 

09.03 . 1 944 Ton 

09.03 . 1 944 Tan 

09.03 . 1 944 Ton 

09.03. 1 944 Ton 

Adı Soyodı 
Yorı:ıi Hacıdimitrivadis 
Yorai Haci Dim itriyadis 
Yorgi Heci Dimitriyadis 

Yorgi İskarlatos 
Yorgi lstamat Kozillas 

Yorgi İstanikof 
Yorgi l stanikof 
Yergi Koromiço 
Yorgi Karayani K. Rigopolo 
Yergi Kecelidis 
Yorqi Kosimidis 
Yorgi Mina Cambazoglu 
Yorgi Mina Cambazeglu ve 
Mina Kesimidis 
Yorg i Mina Combazoglu ve 
Mina Kesimidis 
Yorgi Mina Cambazogıu ve 
Mina Kesimidis 
Yergi Mina Cambazag lu ve 
Mina Kesimidis 
Yargi Mina Cambazoglu ve 
Mina Kesimidis 
Yergi Mina Cambazoglu ve 
Mina Kesimidis 
Yorgi Mina Cambazoglu ve 
Mina Kesimidis 
Yargi Mina Cambazeglu ve 
Mina Kesimidis 
Yorgi Mina Cambazaglu ve 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun N itelig i Haciz Degeri (Tl) 
Galata Fermeneciler N. 1 1 3 Dükkan 504 
Bevoı:ılu Bostan Menekıe Çıkmazı Karçıir ev 1 ,800 
Eminönü Ahicelebi Dutcular 5 Ustünde odaları bulunon 

30, 50m2 karı:ıir dükkan 2 650 
Yesilköy Ümraniye Çekmece 8 Bahçeli ahsap hane 1 ,344 
Lindankapı ipçiler 64, ooı ı, ôtl, 70 Kurulu isler vaziyette bulunan ve halen makarna 

imalinde kullanılan princ unu ve kırma imalathaneleri, 
yazıhane takımları ve bütün müstemilatı 

Üsküdar H. Milliye 76 Terzilige müteallik malzeme 
Selamet 9 1  Ev esyası 
Arnavutköy 1 7/ 1  Bogazici Gazinosu Radyo, buzdolabı, maso, iskemle vd. eşyalar 
Çarsı Sürgücü Han N. 1, 1 8, 26 3 oda 936 
Perdahçılar 1 6  Kösele vs dükkan eşyası 
Pozarbası Mirogıu N. 35, 37 Oda dükkan 720 
Kadıköy Caferaga H. Şükrü Sok. Bahçeli ev 3,840 
Fener Cafer Kirechane Na: 28/26 Bahçeli ev 1 ,800 

Cihangir Sıraserviler 1 85 Apartman 29,504 

Beyoglu Müeyyetzade Necalibey 1 32 Dükkan 2,025 

Eminönü Yagcılar 28 Odalı kargir dükkan 7,680 

Eminönü lonca 2 2 Odalı kargir dükkan 2,592 

Bebek Bebek 1 48 Dükkan 1 , 800 

Bebek Bebek 5 Dükkan 1 ,008 

Bebek Bebek 69 Dükkan 2, 1 60 

Fener Sair Niyazi 2 Kargir hane 1 ,440 



� 00 N 
İlôn T orihi / Gazete 

09.03 . 1 9.4.4 Ton 

09.03. 1 944 Ton 

09.03. 1 9.44 Ton 

09.03. 1 9.4.4 Ton 

09.03. 1 9.44 Ton 

09.03. 1 944 Ton 

09.03 . 1 944 Ton 

O l .06. 1 943 Tasviri Efkôr 

07.02. 1 9.43 Ton 
30. 1 0. 1 9.43 Tasviri Elkôr 
1 9.02. 1 944 Ton 
1 8.02. 1 944 Ton 
06.05. 1 943 Tasviri Elkôr 
08.03. 1 943 Tasviri Elkôr 
3 1 .07. 1 943 Tasviri Elkôr 
08.03. 1 943 Tasviri Efkôr 

ı 2.0 1 . 1 9.44 Ton 

1 2.0 1 .  1 94.4 Ton 
06.05. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 3.05. 1 9.43 Tasviri Elkôr 

Adı Soyadı 

Mine Kesimidis 
Yorgi Mina Combozoglu ve 
Mina Kesimidis 
Yorgi Mina Combozoglu ve 
Mina Kesimidis 
Yorgi Mina Combozoglu ve 
Mina Kesimidis 
Yorgi Mina Combozoglu ve 
Mina Kesimidis 
Yorgi Mina Combozoglu ve 
Mina Kesimidis 
Yorgi Mina Combazoglu ve 
Mine Kesimidis 
Yergi Mine Combozoglu ve 
Mine Kesimidis 
Yergi Mine Ccmbazoglu ve 
Mina Kozmidis 
Yoroi Murotolllu 
Yorgi Pacuro 
Yorgi Popczogıu 
Yergi Sikyodis 
Yoroi Skliyotis 
Yorgi Somotroki 
Yorgi Stotigoki 
Y orgi Sismonoglu ve Hristo 

Yergi Vosolos 

Yergi Vcsolos 
Yorgi ve lbrohim Hulusi 
Yergi ve iven Semerciel 

Adres 

Fener Sair Niyazi 4 

Beyoglu ipek 1 

Beyoglu Tepebaşı 46 

Beyog lu T epebaşı 4 8 

Beyaglu Y. Kaldırım 67 

Beyoglu Y. Kaldırım 69·7 1  

Beyoglu Zürafa 30 

Ahicelebi Yogcılor 2 8 

Holic K. Muslihittin Körolllu 1 3/ 1 5  
Colerogo Moda 1 66 
Balat Çeşme 20 
Yeniköy Daire 1 
Beyoglu lstiklol .439/1 
Osmonogo S.Çeşme 1 50 numara 
Beyoglu Firuzogo Faik Posa N. 98 
Beyoglu 8.Pormokkopı Meselik No: 20 

Tohtokole 60 ve Halil Atar Han 72, 72/l 

Büyükdere Honcerlihon 23 
istiklal Cod . .43971 
Mollofenori Moh. Tavuk Pazarı 55/1 

1 

Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Haciz Degeri ITL) 

Korgir hene 936 

Ahscp dükkan 720 

Dükkan 768 

Apartman 1 4,256 

Korgir otel 6,720 

Kargir dükkan 2,880 

Dükkan 368 

Odalı korgir dükkan 768 

Ev esvolorı 
Bohceli kargir �nn 1 . 1 07.50 
Korgir lione 1 ,.440 
Ev yalı .4,050 
Kosa, sabo, sair eşyalar, kiracılık he .kı ile birlikle 
T uhcfiye eşyası 
Korgir Apt. 1 8,344 
tkometgohındo haczedilen radyo, mutboh ve oda tk. ev 
eşyası 
Kırtasiye dükkanında hoczedifen mücellithane esyosı ile 
56 kelem muhtelif cins kırtasiye 
ikametgahında hoczedlfen 1ıymetli ev eşyası 
Berber dükkanı eşyaları kiracılık hakkı ile birlikte 
Sandalye imaline mahsus levazımat 
ve natamam sandalyeler 



ilôn Torihi / Gozete 

29. 1 2. 1 943 Tosviri Efkôr 
1 3 .02. 1 944 Ton 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
29. 1 2. 1 943 Tosviri Efkôr 
29. 1 2. 1 943 Tasviri E 
29. 1 2. 1 943 Tasviri E 
1 5 .03. 1 943 Tasviri E 

ôr 
ôr 
ôr 

1 5 .03. 1 943 Tasviri E ôr 
l 5.03 . 1 943 Tasviri Efkôr 
09. 1 1 . 1 943 Tasviri Etkôr 
09_05. 1 943 Tosviri Efkôr 
09_05. 1 943 Tasviri Etkôr 
28_03. 1 943 Tosviri Efkôr 

28_03. 1 943 Tosviri Etkôr 
28_03. 1 943 Tosviri Efkôr 

01.02. 1 943 Yeni Asır 
-

:ıo.09. 1 943 Tasviri Efkôr 
'"23.os. 1 943 Tasviri Efkôr 
'Ts.o4. 1 943 Tan 
"26.03. 1 943 Ton 

'26 03. 1 943 Tan 
'20.0 ı . 1 943 Yeni Asır 
'"29.0 J . 1 943 Yeni Asır 

-

Adı Soyodı 
Yor9i Yor9iyef 
Yorııioc:ılu Andon 
Yorııioıılu Dimitri Avonoı:ılu 
Yor9ioglu Dimitri Ayonoglu 
Yorgioglu Dimilri Ayonoglu 
Yorgioglu Dimilri Ayonoglu 
Yorgioglu Homopulos 
Yorgioglu Homopulos 
Yorgioglu Homopulos 
Yorgioglu Yani 
Yorga Andonyodis 
Yorga Andonyodis 
Yor9009ıu Homopulos 
Yorgooglu Homopulos 
Yorgooglu Homopulos 
Yosef Loroyo 
Yusef Hozan 
lsok Loreyo 
Yosovo Düenyos 
Yavanaglu Eltod ve Petra 
Yuda Bolul-Artin Kürkçüyan 
Yuda Benozra 
Yudo Rofael Sopan ve Yoko Venturo 

Yuda Rafoel Sapan ve Yaka Ventura 
Yusel Hazon 
Yusef Mordo 
Danyal Alalof 
llyo Ginn i 
Yoka Döenyes 
Elyozar Naum 
Roziyo Sazbono 

Adres Menkul ve Goyrimenkulun Niteligi Hociz Degeri (TL) 

Bokırköy Kiliseli 58 Ev 3,360 
Üsküdor Homomorkosı 2 Ev 1 ,440 
Eminönü Soka Çesme 1 1 Mogozo 7,680 
Eminönü Soka Çesme 1 2 Mogozo 1 6,000 
Eminönü Sako Çesme 1 5  Han 1 8,232 
Eminönü Sako Çesme 1 7  Dükkan 6,400 
BesiklorK.Çesme K. Çesme Na: 34 Bohceli ev 9,000 
Besiktos-K.Çesme K. Çeşme No: 25-27 Depo 5370m 3,460 
BesiktorK.Çesme K. Çeşme No: 6-8 Bohceli korgir hane 7,200 
Fatih Abdi Çelebi Somotyo N. 3 1 6  Bohceli dükkan ve oda 900 
Tohtokole Tosçılor 5/1 Masa, kolluk vs. yazıhane eşyası 
Şişti A. Hürriyet No: ı 43 Odo tokımı, vazo, perde, portmonto vs. ev esyosı 
BesiklorK.Çesme No: 34-36 Bahçeli korgir ev 4,440 
BesiktorK.Çesme No: 25-27 5370m2 kömür deposu 9,000 
BesiklorK.Çesme No: 6/8 Bahçeli ev 7,200 
lnönü 358 Koltuk tk, duvar saati, hah, seccade, 
Zühre 30 sandalye, masa ve dolap gibi ev es. 
İhsaniye 24 
lnönü 370 lzmir 
Bakırköy S.Agacı Yurt sahibi N. 1 8 Bohceli ev 1 ,632 
Taksim Ş.Muhtor No: 4'teki ticarethanede ve Artin Kürkçüyan'ın Bakırköy Korsan Sok. No: 3 ev esyoları 
Ş. Geylani Köprülü Han 1 O Yazıhanesinde haczedilen kösele, baskül, yopoı:ıı vs 
Zindonkopı Çordak 4 9 Yangın söndürme alalı, kasa, yumurta lambası ve 

yozıhane esyası 
Taksim A.Hamid Zümrül 9 Ev eşyası 
Kemeroltı 32 1  lzmir Tahtı hacze alınmış alon menkul malları-ticari 
270 Sk. 6 Karyolalar, duvar saali, elbise dolabı, mermerli 
İnönü 1 24 konsol, tisor ve nazilli basmaları, sandalyeler. kilim, 
lnönü 1 1 4 ispenç orta masası, konope koltuk gibi ev eşyaları 
İnönü 202 
İslohone l O 1 
Alpaslon 9 İzmir 



TıÖnlarihi / Gazete 

14.02. 1 943 Ton 
29. 1 2. 1 943 Tasviri Elkôr 
29.1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

25.03. 1 943 Tan 
25.03. 1 943 Tan 

l 4_o3- 1 943 Tan 

'14.03. 1 943 Tan 

03. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 

24.05 . 1 943 Tasviri Efkôr 
'23.0 1 . 1 944 Tan 
23.0 1 .  1 944 Tan 
03. 1 2. 1 943 Tasviri Efkôr 
1 8.o ı .  1 944 Tan 
1 8.o ı . 1 944 Tan 
09.04. 1 943 Ton 
1 3 .09. 1 943 Tasviri Efkôr 
28.02 . 1 944 Tan 
04.0 1 . 1 944 Ton 
08.0 1 .  1 944 Ton 
04.0 1 . 1 944 Ton 

Adı Soyadı 

Yusuf Sosa 
Yusufaki Topaloölu 
Yusufaki Tooaloıılu 
Yusuloki fopalaalu 
Yusufaki Toaaloıılu 
Yuvakim Seyimog lu 

Yuvakim Seyimoglu 
Yuvakim Tornapol 
Yuvanoıılu Vasil 
Zaharva Katrancis 
Zaharva Katrancis 
Zaharva Rekannat 
Zak Hane 
Zara Harosoncivan 
Zare Atran ikvan 
Zore Zinzilvan 
Zare Zinzilvon 
Zarifi Vereseleri 
Zarifi Vereseleri 
Zarifi Veresesi 

Adres Menkul ve Gayrimenkulun Niteligi Haciz Degeri (TL) 

Perdahçı/ar 49-5 1 Kösele, deri vs. dükkan eşyası 
Bakırköy Orta Sk. 1 8  Hane 1 920 
Bakırköv Orta Sk. 1 6  Dükkan 480 
Ahiçe/ebi Yaacılar 48 Yazıhane esvası 
Bakırköv Orta 1 8  Ev eşyası 
K. Mustafapasa Ka laycı 1 / 1  Soda ve sise imaline mahsus makine alcı ve edevati ile 

mamul ve yarımamul sise, bardak ve buna ait iptidai 
maddeler (makine alet ve edevatların bir kısmı galata 
kalafatcı 1 35 sayılı mahaldedir) 

Haliç Bakidede 29 Ev eşyası 
Galata Y. Ka ldırım 1 02 Elektrik malzemesi 
Gedikpaşa 93 Ticarethanesinde haciz edilen 46 kalem bakkalive esv. 
Yedikule İmrahor lstasvon 4 1  Ev 1 620 
Yedikule imrahor lstasvon 43 Dükkan 504 
Surp Aoop Cumhuriyet Cad. Tan Aot. 4 64 kalem ev eşyası 
Karoköv Yemisci Hasan 3 Ticarethanesinde mevcut deri kösele ve yazıhane esv. 
Panooltı H.Gazi 284 ikametoohında mevcut salon ve mutbak takımları 
Sisli Osmanbev S. Nazif 24/5 Ev esvosı 
8eyoölu Sehit Muhtar Y. Faik Sok. Na: 82-50 Karııir ev 4 320 
Bevoalu S. Muhtar Yaaurtcu faik 8 Karııir ev 5 400 
K. Mustofocelebi Pembe C. 4 Zarifi Aoartmonı 30 454 
K. Mustofocelebi T elarof 6 Apartman 4 1 28 
A.Mescit Emir Kevruz 2, 4, 6, 6/ 1 ,  8, 1 O, 1 2, 8 dükkan, 1 solon, 1 apartman, 1 mogoza 
1 4  1 6 1 8  istiklal 1 28-240 tamamı: 98 080 



4. BÖLÜM 
Varlık Vergisi 'n in sonuçları 

l. Varlık Vergisi'nin ekonomiye etkisi 

Ekonomik bir politika olmadığından, Varlık Vergisi ' nin  ekono
miye bir faydası olmamıştır. Varlık Vergisi 'yle toplanan gelirler 
üretken olmayan harcamalara gitmiştir. İktidar bu olanağı ikti
darını sürdürebilmek için günlük harcamaların finansmanında 
değerlendirmiştir. İki yıllık bütçelerin karşılaştırması bunu açık
ça göstermektedir. 

Faik Ökte 'nin, devlet tarafından icra yoluyla satışa çıkarılıp 
el değiştiren malların, yeni sahipleri tarafından savaş koşulların
da mal darlığı ve karaborsa nedeniyle fiyatların yüksek olma
sından dolayı nonnalin üstünde fiyatla satıldığını söylemesi, 
Türk ve Müslüman kesimin ihtikarına göz yumulduğunun ifa
desidir. Burada yapılanla İttihat ve Terakki 'nin Maliye Nazırı 
Cavit Bey'in ne suretle olursa olsun Türk ve Müslüman kesimin 
sermaye birikimini kutsaması arasında fark yoktur. Bu, aynı  za
manda gayri müslimlerin ihtikarın kaynağı olmadığını da gös
termektedir. Gayri müslimlerde ihtikar yapacak takat bırakılma
mıştır. 

Devlet harcamalarının %38 'i ,  milli gelirin %3,S ' i, sanayi ve 
hizmet kesiminde yaratılan hasılanın %8'i oranında tahsilat ya
pılmasına1 rağmen emisyon hacminin daralmaması, haczedilen 
mallardan dolayı2 piyasada mal bolluğuna rağmen fiyatların 
düşmemesi ,  Müslüman tüccarın ihtikara devam ettiğinin göster
gesi olarak değerlendiri lebilir. 

Uygulanan devletçilik, özel sektörün güçlenmesine yönelik-

' Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, s. 85. 
2 Gayri müslimlerin mallannı saklamadıkları, ticarethanelerinde bulunan 
malların haczedildiği eklerdeki listelerden anlaşılmaktadır. Zaten Milli 
Koruma Kanunu'nun denetimi de her an gayri müslimlerin üzerindedir. 

485 



tir. bu uygulama bugünkü özel leştirmelerin bir ba�ka şekli ola
rak da değerlendirilebilir. Bu bakımdan gerek Saracoğlu, gerek
se Refik Saydam hükümetlerin in ekonomik politikaları arasında 
bir farklılık yoktur. Ana amaç, bürokratik burjuvazi tarafından, 
devlet kesesinden kendine bağlı bir sınıf yaratmaktır.3 Yeni sınıf 
yaratılırken dış talan imkanları kalmadığı için iç talana yönelin
miştir. Devletin denetimi, Müslüman Türk özel teşebbüsün ge
l iştiri lmesine yöneliktir. Devletin ekonomik faaliyetlerinden do
ğan kaynağın transferi imkanı da, devlet kesesinden yaratılmak 
istenen bağımlı Müslüman Türk burjuvazi için her dönem göz 
önünde bulundurulan bir temel nirengidir. 

Bir kadro devamlıl ığını sembolize eden İttihatçı çekirdeğin 
mensubu olan ve Kemalist dönemde eğitimde önemli görevler 
yüklenen ve daha sonra mebus tayin edilen Kazım Nami Duru, 
bu politikanın köklerini şu sözlerle ifade etmektedir: 

"İttihat ve Terakki kongresinde, (Kara Kemal) denilen Sü
leymaniye Kulübü Reisi Kemal bey milli hayatımız bakımından 
çok önemli olan teklifleri bahis konusu etti. Kemal bey şu fikir
de idi : 

Herhangi siyasi bir fırka, i dealini gerçekleştirebilmek için 
reel bir kuvvete istinat etmelidir. İttihat ve Terakki Fırkası. ken
dince, bütün Osmanlı mil letine istinat ettiği iddiasında ise de, 
bir hayli unsurdan mürekkep olan Osmanlı halkının mütecanis 
bir kitle olmadığı meydanda iken, böyle ne idüği belirsiz bir 
kuvvete dayanmak istemesi ham bir hayiil idi. 

Memleketin iktisadi ve ticari müesseseleri çoğunlukla Türk 
ve Müslüman olmıyan unsurların elinde idi. Oysa ki İttihat ve 
Terakki gibi bir fırka bu azınlığa dayanamazdı; ticari, iktisadi 
kuvvetten bir kısmının Türklerin eline geçmesi liizımdı. 

Bunun sağlanması çaresi ne idi? Devlet hazinesinden yardım 
görmek mi? ... İttihatçılığı şiar edinen Türklerden ticari şirketler 
vücuda getirmek, onların delaletiyle bir banka kurmak zaruri 
görünüyordu. İşte Kemal beyin ortaya attığı bu mesele de İttihat 
ve Terakki kongresinde ana mevzulardan biri olmuş, bir takım 
müsbet kararlara varılmıştı. Bu kararlar ittifakla kabul edilmiş, 

3 Bu yöntem Japonya'da Meiji rejiminin başarı l ı  bir uygulamasıdır. 
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icrası Kemal beye bırakılmıştı."� 
Duru 'nun sözleri yeterince açıklayıcıdır. 
2. Jöntürk döneminde Refik Saydam aynı yolu göstermiş, 

Saracoğlu da Saydam ' ın bıraktığı yerden devam etmiştir. 
Devlet denetimindeki ekonomik işletmelerin ürünlerinin fi

yatlarının5 tekel piyasası niteliğinden ötürü yüksek tutulması da 
bir iç talan ve dolayısıyla bir kaynak transferidir. 

Bu bakımdan siyaset ve ticaret erbabının iç içe geçtiği or
tamda, siyasilerin (İnönü, Saydam, Saracoğlu) bürokrasi ve tüc
carı hedef göstermesi bir aldatmaca, ikiyüzlülük veya tersinden 
kendini tanımlama olarak da alınabil ir. 

Vergi yasalaşmadan önce, azınlık cemaatlerinin hükümetin
· 

toplamak istediği miktarı aralarında toplayıp verme önerisinin 
Saracoğlu tarafından reddedilmesi de kararın gerekçesinin eko
nomik değil siyasi olduğunun göstergesi olar.ak okunabiÜr. 

Altın rezervi 1 943 yılında 35 ton kadar artmıştır. 1 942 yıl ın
da da altın rezervi yönünden fakir olunduğu söylenemez: "Altın 
mevcudumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın ın son haf
talık bültenine ( 1 5.5. 1 943) göre 140,7 tona ulaşmıştır. Geçen yı
l ın aynı haftasında altın mevcudu 95,7 ton kadardı."6 

1 9 1 5  jenosidindeki el koymalardan sonra gerçekleştirilen 
1 91 8  iç borçlanmasıyla7 Varlık Vergisi ile 1 940' larda gerçekleş
tirilen gelir gider dengesi arasında bir paralel l ik vardır. ( 1 943 
yılı bütçesi8 486.7 1 7 .349 lira ve Milli Müdafaa Vekaleti bütçesi 
1 16.7 1 7.349 lira iken, Varlık Vergis!'yle, 1 944 yılında bütçe9 

952.434.4 1 7  liraya, Mim Müdafaa bütçesi 1 39.682.350 l iraya 
yükselmiş, ayrıca bütçeye muhtelif müdafaa hizmetleri adı al-

4 Kazım Nami Duru, "İttihat ı·e Terakki" Hatıralarım, s. 76-77. 
5 Bu malların fiyatlarına il işkin haber ve yorum da yasaktır. 
6 Ertuğrul Baydar, İkinci Dünya Samşı İçinde Tiirk Bütçeleri. Maliye Ba
kanlığı Tetkik Kurulu Yayınları, 1 978, s. 55. 
7 Sait Çetinoğlu, "Sermayenin 'T_ürk'leştiri lmesi", Resmi Tarih Tartışma
ları-2, Ed. Fikret Başkaya, Özgür Üniversite Y., 2006, s. 105, 1 1 9, 1 33. 
8 1 943 Mali Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu, Kabul Tarihi 27.5. 1 943, 
Kanun No 4420 
9 1 944 Mali Yıl ı Muvazenei Umumiye Kanunu, Kabul Tarihi 29.5. 1944, 
Kanun No 4566. 
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tında 376.000.000 l ira masraf konmuştur.) 
Tahmin edileceği üzere milll savunma için ayrılan bu olağa

nüstü tahsisat, Almanya'dan silah alımında kullanılacaktır. Ba
kanlar Kurulunun 1 8. 1 . 1 943 tarih ve 1 93 14  sayılı kararnamesi 
Almanya'dan 1 00 milyon marklık si lah alımı ve bu alımlarla il
gili olarak Hariciye Vekaletinden Faik Hozar'ın görevlendiril
mesine i l işkindir: "Almanya'dan silah satın almak üzere Alman 
Hükümetinin açacağı 1 00 milyon marklık kredi hakkında Ber
lin'de cereyan eden müzakereler sonunda yapılmış olan nihai 
anlaşma i le merbutu mektupların imzası için, bu müzakereleri 
idareye memur edilmiş olan Hariciye Vekaleti İkinci Daire 
Umum Müdürü Faik Hozar'a salahiyet verilmesi, Hariciye Ve
kill iğinin 7 / 1 / 1 943 tarihli ve 1 69/8 sayılı tezkeresi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince 1 8  il .  Kanun 1 943 tarihinde kabul edilmiş
tir. " 10 Bakanlar Kurulunun 16.3. 1 943 gün ve 1 9585 sayılı karar
namesi bu tahsisatın kullanımı ve söz konusu silahlar gümrük
ten geçiril irken gümrük vergileri vs. istisna tutulmasıyla ilgili
dir: "Berlin 'de aktolunan 1 00 milyon marklık Türk-Alman kre
di anlaşması ile temin edilecek harp silah ve vasıtalarının güm
rük resminden ve gümrükte alınan diğer vergi ve resimlerden, 
rıhtım ve ardiye ücretlerinden muaf olarak yurda sokulması; 
Mi l l i  Müdafaa Vekill iğinin 28/2/I 943 tarihli ve 8 1 34 sayılı tez
keresiyle yapılan teklifi ve Maliye Veki l l iğinin 1 0/3/ 1 943 tarih
li ve 1 8290/ 1 609 sayıl ı  mütalaanamesi üzerine, 3729 sayıl ı  ka
nunun 1 inci maddesine tevfikan İcra Vekilleri Heyetince 1 6  
Mart 1 943 tarihinde kabul olunmuştur."1 1 

İktisadi açıdan Varlık Vergisi döneminde yapılan harcamalar 

göz önüne alındığında, bu yasanın, ekonomiyi düzlüğe çıkara
cak bir amacının olmadığı açıkça görülmektedir. Yasayla i lgili 
ekonomik söylem retorikten ibarettir. . 

Varlık Vergisi borçlarını ödeyemeyen Izmirli "mükellefler", 
Sivrihisar'daki zorunlu çalışma kamplarına sevk edil irken, Baş
vekil in memleketi Ödemiş 'te bayram vardır: Ödemişliler Baş-

10 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 030- 18-0 1 -02- 1 00- 1 1 1 -20 
1 1  Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 030- 1 8-0 1 -02- 10 1 - 17-1 1 

488 



vekilin onuruna eğlenceler düzenlenmektedirler. 12 

"Ekonomideki zorlukların aşılması" için konulduğu söyle
nen verginin kahramanı muzaffer başvekilin yurttaşları üzerin
de kazandığı zaferin anısı abideleştirilmektedir. 2 Eylül günlü 
Tasl'iri Efkar gazetesi, Saracoğlu 'nun, "İzmir Ödemiş yolunun 
her istasyonunda halk tarafından eşine nadir tesadüf olunur te
zahüratla karşılandığı"nı birinci sayfadan verirken, bir gün ön
ce Saracoğlu anıtının açıldığını da müjdelemektedir. 13 

Aynı dönemde zor ekonomik koşullar altında olunmasına 
rağmen İnönü büstlerinin açıl ışlarından da geri kalınmamakta
dır. l 943 bütçesine, Atatürk Anıtı proje masrafları olarak 
250.000 lira konduğunu da ayrıca belirtmek gerekir. 

Bu arada iktidar - vaziyetin icaplarından dolayı - kendisine 
suç ortakları yaratmaktan da geri kalmamaktadır. İktidarına des
tek ve verginin meşrulaştırılması için memurlara birer kat elbise 
ve birer maaş ikramiye verilmesi de unutulmamıştır. Rejimin üst 
düzey bürokratları paylarını lojman olarak alırlar. Günümüzde 
Ankara'da Namık Kemal Mahallesi olarak bilinen "Saracoğlu 
Evleri" o günlerin eseridir. Bu devlet mahallesi 1 944-45 yılların
da Almanlar tarafından yapılmıştır. Mimarı da Anıtkabir mimari 
proje yarışmasında, Çanakkale Anıtı, İstanbul Radyoevi ve İs
tanbul Adalet Sarayı gibi yapıların proje yarışmalarında da seçi
ci kurul üyeliği yapan Üçüncü Reich ' ın ünlü mimarı Paul Bo
natz'dır. Saracoğlu Evleri bugün hfüa 450 14 üst düzey bürokratın 
Ankara'nın orta yerinde bedavaya yakın bir bedelle oturdukları 
lojmanlar olarak hizmet görmektedir. Bakanlar Kurulunun 
2. 10 . 1 944 tarih ve 1 553 sayılı kararnamesiyle, Varlık Vergisi 'nin 
sağladığı imkanlarla bürokratlara lojmanlar yaptırı lmaktadır: 

"Memur meskenleri inşası hakkındaki 4626 sayılı kanun ge
reğince Ankara 'da, takarrur edecek planlara göre iki, üç ve dört 

1 2  "Başvekil Ödemişte iken eğlenceler ve futbol müsabakaları düzenlene
cek / İlk kafile dün Sivrihisar'a sevk edildi", Yeni Asır, 26 Ağustos 1943 
1 3  "Başvekille beraber: İzmirden Ödemişe, Saracoğlu anıtı dün açıldı", 
Tasviri Efkar, 2 Eylül 1943. 
14 Bu bürokratlara hizmet için görevlendirilen hizmetlilerin lojmanları bu 
sayıya dahil değildir. Lojmanlar Maliye Bakanlığına bağlı kalabalık bir bi
rim tarafından idare edilmektedir. 

489 



odalı dairelerin nisbet ve miktarı mezkür kanunun 3 üncü mad
desi mucibince kurulacak komisyon tarafından tesbit edilmek 
üzere. 400-500 lojman inşası ve bunun l 25- 1 50 sinin l 944-
1 945 ve üst tarafının ayni nisbet dahilinde müteakip senelerde 
yapı lması: Maliye Vekill iğinin 1 1 /9/ 1944 tarihli ve 3 1 33/53 
/ 1 9306 sayılı tezkeresiyle yapı lan teklifi üzerine, adı geçen 
4626 sayılı kanunun birinci maddesine tevfikan, İcra Vekilleri 
Heyetince 2/ 1 0/ 1 944 tarihinde kabul olunmuştur."1 5  

Varlık Vergisi'yle yapılan harcamalardan söz açılmışken iki 
kalem harcamadan daha söz edelim: Birincisi; 1 943 bütçesine 
Varlık Vergisi 'ne ait her türlü ücret ve harcamalar olarak 
500.000 l ira ödenek konulmasıdır. 16 İkincisi, ilan bedeli olarak 
gazetelere yapılan 299.888 l iral ık ödemedir. "İlan dolayısıyla 
gazetelerle aramızda sinsi bir mücadeledir başladı. Nihayet zim
mi bir anlaşmaya vardık. Borçlunun kesesinden ödenen bu tev
ziatın yekunu 299.888 I i radır." 17 Gazetelere ödenen bu miktar 
sadece İstanbul i l ini kapsamaktadır. Gazeteler ya da gazeteci 
parti l i ler/partili gazeteciler, iktidara sundukları desteğin karşılı
ğını mağdurların kesesinden almışlardır. 

Sonuç olarak, "Yarlık Vergisi bir iktisat politikası değildi. 
Bir kuşağı, bir toplumu i lgilendiren çok ağır bir travmaydı. 
Azınlıkların mülksüzleştirilmesi, vatanlarına küsmesi, göçmesi 
gibi sonuçlara yol açtı. Rakamlar ve parasal miktarlar yaşanmış
lıkların üzerini sisle örtüyor. Oysa umudunu. yaşama biçimini, 
yakınlarını terk edenler ve onların evlatları Yarlık Vergisi'ni bu
gün bile taptaze, capcanlı yaşıyor. "18 

Bu satırların yazarı Rıdvan Akar ' ın söylediği gibi, Yarlık 
Yergisi bir iktisat politikası değildir. Ne pahasına olursa olsun, 
ekonomiye maliyeti ne o lursa olsun etnik kökeni farklı burjuva
zi ve diğer katmanların tümünün biçilmesine yönelik siyasi bir 
karardır. Yarl ık Vergisi 'yle ekonomi düze çıkmamıştır; tersine 
ekonomi daha da kötüleşmiş, karaborsa daha da artmıştır. 

15 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 030- 1 8-0 1 -02- 106-67- 1 7  
1 6  1943 Mali Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu, Kabul Tarihi 27.5. 1943, 
Kanun No 4420 
1 7  Faik Ökte,Varlık Vergisi Faciası, s. 1 64. 
1 8  Rıdvan Akar, Aşkale . . ., s. 1 2. 
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Tipik bir burjuva yaklaşımı açısından baktığımızda bile bu 
uygulamayla, Türkiye 'nin batıya açılan penceresi olan gayri 
müslim burjuvazi tasfiye edilmiş. yı l ların birikimi yok edilmiş
tir. "Yerginin tasfiyesini takip eden aylarda İstanbul piyasası 
hicret gören bir şehrin durgunluğunu muhafaza etti. G !gayri 
müslimJ grubunun büyük simaları sarsılmıştı. Orta tabaka me
calsiz ve dermansızdı. Esnaf canl ılığını kaybetmişti. İş hayatın
da bizim ibdamız olan [kandırma] M [Müslüman]-G [gayri 
müslim] tasnifi yoktur. Bidayette yapılan tahminler hilafına bu 
zelzele M grubunu ihya etmedi. Bazı vaziyetlerde onun çalış
malarına, işine de tesir etti. Senelerdir, ticaret ve sanat erbabı 
beraber çalışmaya al ışmışlardı; birbirinin alıcı ve satıcısı idiler. 
Yarlık Vergisi daha ziyade karaborsacıların zenginleşmesine yol 
açtı. ( ... ) piyasaya bu şekilde orjini ve fiyatı meçhul mal dökü
lürken karaborsa alimante edildi [beslendi ] .  Diğer taraftan yüz
lerce iş adamının ticarethanesi satılmış. kendileri işsiz bırakıl
mıştır. ( ... ) büyük kitle yıkılmış, iktisadi durumunu düzelteme
miş, yeni hayata adapte olamamıştır. Aradan bunca sene geçtiği 
halde19, tanıdığım mükelleflerden bir kısmını hala sefalet içinde 
görerek muazzep olmaktayım [sıkıntı çekmekteyim]."211 

Gayri müslimlerin alım gücü kalmadığı için ticaret hacmi 
neredeyse sıfırlanmıştır. Dükkanını koruyabilen bir esnaf, çoğu 
müşterisi gayri müslim olduğu için Yarlık Vergisi sebebiyle iş
lerinin tamamen durduğunu21 söylemektedir. YarlıkYergisi gay
ri müslimleri ekonomik açıdan tüketmiştir. 

Doğal ekonominin bu şekilde tahrip edilmesinin göze alın
ması da, Yarlık Yergisi 'nin bir ekonomik karar değil politik bir 
tercih olduğunu bize tekrar tekrar göstermektedir. 

Varlık Yergisi İttihat ve Terakki geleneğinin devamı olarak 
Cumhuriyet tarihinin azınl ık karşıtı politikalarının en önemli 
pratiklerinden'' biri olan 1 934 Trakya olayları, ·'Vatandaş Türk-

1 9  Bu satırlar 1 95 1  yılında yazılmıştır. 
20 Faik Ökte, a.g.e., s. 202-203. 
2 1  Markar Esayan, Karşılaşma, Hayykitap, 2007, s. 290. 
22 Azınlık karşıtı bu pratikler, Avrupa'da yükselen faşizmin izdüşümleri 
olarak da okunabilir. Faşizmin başarısına endekslidir. Faşizm yükselirken 
dozu artacak, düşerken azalacaktır. Yenildiğinde ise hiçbir şey olmamış gi-
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çe Konuş" kampanyası, 20 Kur'a İhtiyatlar uygulamasından 
sonra azınlıkların bu coğrafyada artık bir yeri olmadığını göste
ren önemli siyasi pratiklerinden biridir. Anlayamayanlara ya da 
anlamak istemeyenlere 6-7 Eylül olaylarıyla 1 955 yılında daha 
net olarak anlatılacaktır. Azınlıklara tanınan tek seçenek, her 
şeylerini burada bırakarak ülkeden gitmektir. 1 948'de İsrail 'e 
gi tmek isteyen Museviler de her şeylerini bırakma karşılığında 
ülkeden çıkabilme izni alabilmişlerdir. Kıbrıs olayları bahane 
edilerek etablis Rumlar da, 1964'te her şeyleri bıraktırılarak sı
nır dışı edi lirken Yahudilerle aynı kaderi paylaşacaklardır. 

2. Varlık Vergisi uygulaması 
bir ekonom ik ve kültürel soykırımdır 

Varlık Vergisi 'nin boyutları sadece ekonomik soykırımla sınırlı 
değildir, kırımın bir de kültürel boyutu vardır. Varlık Vergisi ne
ticesinde başlayan kitlesel göç, çok önemli bir kültür birikimi
nin yok olmasına, kültürel iklimin çoraklaşmasına neden olmuş
tur. Yervant Özuzun bir yazısında kültürel soykırımı vurgula
maktadır: "Varlık Vergisi Türkiye Azınlıklarına çok şey anımsa
tan iki sözcüktür. Neydi, bunlar? Bir devletin kendi vatandaşı
na, farklı kökenden olduğu için uygun gördüğü, ayıplı bir yasa 
uygulamasıydı. Irkçılığın, acının, çalışma kamplarının, güven
sizliğin, göçün diğer ismiydi. Yüzlerce yıllık kültür, sanat, mes
lek birikiminin yok oluşuydu. ( . . .  ) Varlık Vergisi 'yle ekonomi 
Türkleştirildi. Devamında gayrimüslimler yurtdışına gitmek zo
runda bırakıldılar. Acı tahribat bununla sınırlı kaldı diyebilir mi
yiz? ( ... ) Ekonominin temel alt yapıyı oluşturduğu kabul edilir
se sonuçların çok daha büyük boyutlarda olacağı kolayca görü
lebilir. Bu açıdan baktığımızda özel likle Ermeniler açısından 
Varlık Vergisi bir kültür kırımıdır. Beş yüz yılda meydana gelen 
Ermeni burjuvazisi ve bu burjuvazinin bir parçası olan aydın sı
nıfı yok olmuştur. Ana di l i  Ermenice olan, iyi eğitim görmüş, 
birkaç yabancı dili bilen, güzel sanatların her dalıyla ilgili bir sı-

bi yerini suskunluğa bırakacaktır. Dönemin basın yayın organlarının poli
tikalarının genel karakteristikleri bu trende göre ayarlanmıştır. 
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Varlık Vergisi ve savaş sırasında 
bazı ülkelerdeki vergi uygulamaları 

Varlık Vergisi öz olarak vergi karakteri taşımadığı için savaş sıra
sında diğer ülkelerde alınan vergi önlemlerinden ayrılmaktadır. 
Varlık Vergisi aynı zamanda savaş ekonomisi uygulaması karak
teri de taşımamaktadır. Uygulama itibariyle azınlıklardan haraç 
alınması niteliğinde olan "vergi", azınlıkların tüketilmelerine yö
nelik politik bir karar olduğundan, ekonomik bir önlem ya da uy
gulama olarak nitelendirilemez. Bu karakteri diğer ülkelerde sa
vaş sırasında yapılan uygulamalarla karşılaştırıldığında daha net 
olarak ortaya çıkmaktadır. Varlık Yergisi 'nin ancak Nazilerin işgal 
ettikleri ülkelerdeki Musevilere yaptıkları uygulamalarla örtüştü
ğü, paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Çeşitli ülkelerde uygulanan savaş ekonomisi ve alınan önlem
ler incelendiğinde23 söz konusu ülkelerde hayatın her alanında yo
ğun bir devlet müdahalesi yaşandığı, savaşın finansmanında ver
gi gelirlerinin en önemli araçlardan biri olduğu, birçok ülkede sa
vaş dönemindeki aşırı kazançların vergilendirilmesi yönünde ön
lemler alındığı ve bu gelirlerin devlete gelir sağlamaktan çok eşit
sizlikleri önlemeyi amaçladığı görülmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı boyunca İngiltere, Avrupa' da işgal altın
da olmayan tek müttefik ülke konumundaydı. Ancak Alman
ya' nın yoğun hava ve deniz ablukası ve bombardımanı İngiliz 
ekonomisine ağır darbe vurmuştur. İngiltere, bir yandan savaşın 
maddi ve manevi yıkımını yaşarken, bir yandan da savaş ekono
misinin tipik göstergesi olan, piyasa ekonomisinin savaş ekono
misine uyumlulaştırılması, üretimin aksamaması, fiyat artışlarının 
önlenmesi, savaşın finansmanı için kaynak yaratılması gibi sorun
ları çözmeye çalıştı. Bu amaçla. üretim ve fiyat kontrollerinin 
sağlanması için hammadde, ithal ve ihraç ürünlerinin kontrolü, 
üretim ve dağıtım kontrolü, sanayinin yoğunlaştırılması, ham
madde ve sınai mamullerde fiyat kontrolü, ücretlerin, gıda ürün
lerinin üretim-dağıtımının denetimi, karlarda kontrol. tarım ürün
lerinde üretimin arttırılması için yapılan kontroller gibi ekonomi
nin hemen tüm alanlarında etkin müdahaleler yapılmıştır. 

23 Rıdvan Akar, Varlık Vergisi . . .  , s. 20-24. 
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İngiltere'de uygulanan ve savaş döneminde doğan aşırı ka
zançları vergilendirmeyi amaçlayan aşırı kazanç vergisinin oranı 
belirli bir tutardan sonrası için % I OO'dür. Ancak bu vergiyle mü
kelleflerden alınan miktarın l /5 ' i, mükellefin bu parayı alet ve 
makinelerini onarım ve yenilenmesinde kullanması hfüinde iade 
edilecektir. 

Almanya'da uygulanan vergi politikasının temel amacı ise, sa
vaşın finansmanı olmuştur. Bunun tek istisnası 1939 Eylül'ünde 
2400 RM 'den fazla yıllık gelirler üzerindeki verginin %50 arttırıl
ması olmuştur. Ancak bu uygulama bir kereye mahsus olup savaş 
yıl larında kaldırılmıştır. Gelir vergisi oranları savaşın hemen ba
şında %50 arttırılmış, şirket kazançları vergisi ise %20'den, önce 
%30'a, daha sonra da %40'a ç ıkarılmıştır. 

İsviçre'de, savaş nedeniyle konulan buhran vergisi daha geniş 
kapsamlı olan savunma vergisi ile değiştirilmiştir. 

Avustralya'da, bin liradan fazla geliri olanlardan l ira başına on 
kuruş vergi alınmıştır. 

Bulgaristan 'da, sermayeleri en az 300 bin leva olanlardan ser
maye vergisi alınmıştır. 

Portekiz'de, ticari ve sınai faaliyetlerde normal olarak elde 
edilen gayri safı karın %20'sinden fazla kar sağlayanlardan ka
zanç vergisi alınmıştır. 

ABD'de, "federal gelir vergisi"nin kabul edilen muafiyet had
leri %20 oranında daraltılmış ve emek gelirleri "gelir vergisi"nin 
% 1 O' u derecesinde bir savunma vergisine tabi tutulmuştur. 

İtalya'da, savaşın başlamasıyla birlikte bütün gel ir vergilerine 
%25 ila % l 00 arasında zam yapılmıştır. Ancak savaşın vergilerle 
finanse edilmesi çabası bu ülkede yeterince etkili olmamıştır. Ör
neğin, 1 942- 1 943'de vergi gelirleri, genel harcamaların sadece 
üçte birinden fazladır. 

Japonya'da ise, 1 940 yılında vergi sistemi yeniden gözden ge
çirilerek şahsi gelirler altı değişik vergiye tabi tutulmuş ve genel 
gelir üzerine de "mürekkep bir vergi" konulmuş, ayrıca kar ve 
sermayeyi matrah olarak alan bir şirketler vergisi oluşturulmuştur. 

Bu ülkelerde, savaş dönemindeki kazançların vergilendirilme
si amacıyla değişik uygulamalara başvurulmuştur. Uygulamalara 
bakıldığında, kar haddi Norveç'te %5, Belçika ve Finlandiya'da 
%6 ile sınırlandırılmıştır. Bu oranların üstünde elde edilen ka-
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zançlara devlet el koymaktadır. Kanada ve İsveç 'te "fevkalade ka
zancın" %75-80' ine, İngiltere'de % 1 00'üne vergi konulmaktadır. 
Ancak savaştan sonra tahsil edilen verginin %20'si geri ödenecek
tir. İtalya 'da ise 10 bin liret' l ik kazançtan fazlası % 0,5 oran üze
rinden vergiye matrah oluşturmuştur. 

Ancak yukarıda değinilen ülkelerde fevkalade kazançlar üze
rinden alınan vergilerin genel vergi gelirleri içindeki payı çok kü
çüktür. 

nıf her şeyiyle birlikte yok edilmiştir. ( . . .  ) Bu  giden aydınların. 
bu kuşağın yerini Anadolu'dan göçen, eğitim cılanağı bulama
mış, kültür değerlerine sahiplenememiş. feodal yapıdan gelen 
insanlarımız almıştır. K ısacası bir diyalektik kırılma olmuş, fe
odal yapı karşıtını yitirmiştir. Toplum geçmişine, geleceğine sa
hip çıkamaz hale gelmiş. Vakıflar, okullar, iyi niyetli ama en 
azından yetersiz kişilerin elinde kalmıştır. Aradan 50-60 yı l  geç
mesine karşın bugün bile bu eksiklik, bu acı çekilmektedir. Top
lum, yeterince kendi aydınlarını yetiştirememiştir. Mimar Si
nanların, Balyanların, Güllü  Agopların, Mınakyanların, Nigo
ğos Ağaların, Martayanların ve daha daha nicelerinin genlerini 
taşıyan torunları kültür ve sanat birikimleriyle birl ikte yok edil
di. Bugün, sanatın ve bilimin her dalında, uluslararası üne sahip 
Ermeni kökenli sanatçı lar var, bilim adamları var. Bunlar, han
gi ülkede olurlarsa olsunlar, değişik tarihlerde bu ülkeden git
mek zorunda kalanların torunlarıdır. Bu Türkiye için de büyük 
bir kayıp değil ınidir?"24 

Evet, Yervant Özuzun'un söylediği gibi sadece azınlık ce
maatlerinin kaybı değildir söz konusu olan, kültürel soykırım
dan azınlık cemaatleriyle birlikte Türkiye de kaybetmiştir. 

Varlık Vergisi uygulamasının azınlıklar açısından kültürel 
olarak yıkımının bir veçhesi de, entelektüel gerilemedir. Uygu
lamayla yaşama araçları elinden alınarak yaşayamaz duruma 
getirilen azınlıkların, Varlık Vergisi 'nden sonra içine düştüğü 
yoksulluk çocukların ın eğitimine de yansımıştır. Gayri müslim
ler çocuklarını Varlık Vergisi dolayısıyla okutamaz duruma gel-

24 Yervanı Özuzun, Varlık Vergisi, www.hyetert.com/yazi3.asp?s=O&Alt
Yazi=Makaleler 
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miş, çoğu gayri müslim öğrenci okulu bırakmak zorunda kal
mıştır. Varlık Vergisi dolayısıyla ekonomik olarak yıkıma uğra
yan azınlık kuşağı eğitim olanağından mahrum kalarak, Varlık 
Vergisi bir kültürel kırım olarak gayri müslim çocuklarının en
telektüel kapasitesini de olumsuz yönde etkilemiştir. 

Varlık Vergisi bilindiği ya da zannedi ldiği gibi sadece bir 
kaynak aktarımı değildir. Azınl ıkların ekonomik ve kültürel ola
rak soykırımını amaçlayan ve gerçekleştimıiş olan siyasi bir 
projedir. Bu sayede azınlıklar yok edilmiş, folklorik bir figüre 
indirgenmiştir. 

Bu özellikleri nedeniyle Varlık Vergisi uygulaması 1 948'de 
Birleşmiş Milletler'de kabul edilen soykırım tanımının manevi 
ve maddi unsurlarını içennektedir: Eylemin "ulusal, etnik, ırk
sal veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldır
mak amacıyla" yapılmış olması, sözleşmede maddi unsur olarak 
tanımlanan azınlıkların yaşam araçlarının ellerinden alınması ve 
bir kısmının toplama kamplarına sürülmesi "grubun bütünüyle 
veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldırılacağı hesaplana
rak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek", azınlıkların savaş or
tamında yaşama araçlarından koparılarak açlığa mahkum edil
meleridir. Bu açıdan da Varlık Vergisi insanlığa karşı işlenen bir 
suçtur aynı zamanda. 

Uygulama, soykırım sendromunun unsurlarını ve işleyiş tar
zını içermektedir:25 

1 .  Fırsat: İkinci Savaş'ın izolasyon koşulları ve uygulamaya 
maruz kalan zayıf grup. 

2. Tasarlama: Yukarıda da söz edildiği gibi uzun zamandır 
Anadolu'nun homojenleştirilmesine yönelik İttihatçı plan ve İt
tihatçı eski kadro (İsmet Paşa, Şükrü Saracoğlu, Ferit Hamal26 

vd.) faktörü, bir ön hazırlık olarak 20 Kur'a İhtiyat uygulama
sıyla zayıf grubun terörize edilmesi, 

25 Soykırım sendromunun işleyiş tarzının şekil lendirilmesinde Dadrian'ın 
incelemesinden yararlanılmıştır. 
Vahakn N. Dadrian, İttifak Devletleri Kaynaklarında Ermeni Soykırımı, 
Toplu Makaleler Kitap 3,  Çev. Ali Çakıroğlu, Belge Yayınları, s. 79-80. 
26 Uygulamadaki başarı larından dolayı, 1943 yılında parti müfettişi Suat 
Hayri Ürgüplü bakan, Ferit Hamal milletvekili yapılmıştır. 
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3. Karar alma (amaç): Azınlıkları tamamen tasfiye etme, 
mülksüzleştirme, yoksullaştırma, 

4. Gerçekleştiren kadro: İnönü ve Saracoğlu yönetimindeki 
eski İttihatçı kadro, parti ve Varl ık Vergisi komisyonlarında gö
revlendirilen İttihatçılar, 27 

5. Organizasyon denetimi: Parti teşkilatı (CHP), haber alma 
teşkilatı, Müslüman-Türk burjuvazi ve eşraf, 

6. İmha güçleri: Maliye bürokrasisi, parti teşkilatı, t icaret 
birlikleri ve örgütleri, belediyeler, 

7. Uygulama teknikleri : Zor kullanma, güvenlik güçleri ve 
dönemin güdümlü basını tarafından terörize edilme ve kamplar
da kötü şartlarda zorunlu çalıştırma. 

Öz olarak "Varlık Vergisi, azınlıklar için ekonomik bir soy
kırımdı. Türk burjuvazisinin ise önünü açan bir projeydi . Yarat
tığı psikoloji sonraki yıllarda azınlık karşıtı provokasyon ve uy
gulamalardan çok daha kalıcı oldu."28 

27 İstanbul 1 notu komisyonlarda görevli olan Ferit Hamal, Topkapulu Bi
can (Bağcıoğlu) ve Tevfik Amca'nın ortak paydaları İttihat ve Terakki 'nin 
önemli ve etkili kadrolarından olmalarıdır. Komisyon üyelerinden birinin 
de ünlü İttihatçı Kara Kemal 'in yardımcısı Hamallar Kahyası Ferit (Ha
mal) olmasını eksik kalan bir işin tamamlanması olarak da düşünebiliriz. 
28 Rıdvan Akar, Aşkale Yolcuları .. .,  s. 9. 
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4. Bölüm 1 .  Ek: 
Varlık Vergisi anıları ve tanıklıklar 

Hatıra' 

Aşkale yurdumda yok bizi anan 
Kuleye benzeyen dağına bakan 
Soluksuz kalıyor yokuşu çıkan 
Kıymayın kardeşler bizimki de can. 

Tanrıyla konuşmak isteyen aza 
Bu dağı tırmanır düşe ve kalka 
Burada yaşamak haza bir cefa 
Dilerim tanrıdan yalnız veda. 

Ümitler kesilir azalır derman 
Berbat'tır ederse böyle devam 
Diyorlar cesur ol, kendine güven 
Cefaya katlanır hayatı seven. 

Eylül' de kesilir hemen sıcak 
Bu dağın rüzgarı buzdan bir bıçak 
Diyorlar bu kış da karlı olacak 
Gönlümüz ser-a-pa yeisle dolacak. 

Günümüz zehirdir hicranlar derin 
Acılar fanidir bugünlük barın 
Göze hor görünen yarmurlu karın 
Şafağı parlaktır doğacak yarın. 

1 Varlık Vergisi mağduru Mihran Yarman tarafından Aşkale'de yazılmıştır. 
Gülay Dinçel, "Yarmayanlar. . . ", Toplumsal Tarih, Sayı 69, Eylül 1 999, 

s. 30 

498 



İstanbul dünyanın en güzel şehri 
Beyo,�lu bu şehrin en latif semti 
Şimdilik anmıyor terk etti bizi 
Hasreti yakıyor aylardan beri 

Bülbüller güllükte heceler aşkı 
Mehtap' la nurlanır su/metler gamlı 
Rüyayı andıran geceler aşklı 
Hatıra kalacak bu günler acı 
Kop Dağı, 2.5.1 943 

* * *  

Yeoryiu Topaloğlu:2 
İstanbul '  da doğdum ve okula gittim. Sonradan peynir tüccarı ol
dum ve bilinen Ticaret Odası'nda kayıtlıydım. Dükkanım Emi
nönü'ndeydi; orada babam İosif bana yardımcı oluyordu. 

l 943'ün Ocak ayında bize toplam 1 05.000 lira vergi tarhe
dildi Varlık Vergisi adı altında. Türk devleti bizi mecbur etme
den evvel tanıdığımız bir Türk' e baba emaneti evimizi iki bin l i 
raya satmak zorunda kaldık. Fakat bize tarhedilen vergi çok bü
yük olduğu ve verebi lecek durumda olmadığımız için Şubat 
1 943 tarihinde polis babamı tutukladı; 72 yaşındaydı o zaman 
ve Aşkale'ye tehcir oldu. 

Bir  buçuk ay sonra, 32 yaşındayken beni de tutukladılar -
hasta ve 40 derece ateşim olmasına rağmen. Beni babamı karşı
lamaya gönderdi ler. Hayvanların taşındığı vagonlara topladılar 
ve birçok gün süren seyahatten sonra bizi bir istasyona indirdi
ler. Bu istasyon Aşkale toplama kampına yürüyerek 8 saat me
safede idi. Orada çadırda -25 derecede ve ısıntısız kaldık. Bü
yük yaşta olanlar çalışmıyorlardı, biz gençleri ise yoldan karla
rı temizlemeye ve rayların üstündeki buzları parçalamaya mec
bur ediyorlardı. Beslenme olarak sefil kalitede karavana vardı 
ve günde bunun için 70 kuruş borçlanıyorduk. B iz aramızda pa
ra toplayıp bir sürgün yoldaşa yemek pişirmek görevi verdik. 

2 O Politis, Atina, Şubat 1993, Çev. Dr. Raço Donef. 
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Ödeyecek durumda olmayanlar için diğerleri paylaşıyordu. 
Sonradan bizi Sivrihisar'a sevk ettiler. Babam gırtlak kanse

ri oldu ve birkaç gün sonra öldü. Ben başka kampta olduğum
dan kendisini göremedim. Ama son günlerinde memleketlim 
Kostas Andoniadis görmüştü; zaten bana bildiren oydu. 

Sürgünler naaşları tahta üstüne koyarlar ve tarlalara gömer
lerdi; yanlarında da boş bir şişenin içine ölünün isminin yazılı 
olduğu bir kağıt parçası koyarlardı. Papaz yoktu. Bizden birisi 
papazlık görevi yapar, cenaze i lahisini okurdu ve sonradan tri
sagion. 

Babamın vefatından bir ay sonra kamptan kaçtım ve çok se
rüvenli bir seyahatten sonra elbisesiz ve aç İstanbul 'a vardım ve 
Ayios Nikolas gününde, 6 Aralık  1 943 tarihinde, babamın anısı
na dua okunulan güne yetiştim. 

Bir süre sonra eziyetler durduruldu ve diğer sürgünler de ev
lerine döndüler. Hayatım, bu felaketten sonra yıllarca normal
leşmemişti. Bizim dükkanın işletmesini üstüne alan Türk hamal 
Halit Özgal bizim döndüğümüzü öğrenir oğrenmez kasayı bo
şaltıp ortadan kayboldu. Aynı dönemde kız kardeşim Elda da sı
kıntıdan kanser oldu ve 1945 'te öldü. 

B ir süre sonra ailemle birl ikte Bakırköy' den daha emniyetli 
olan Tatavla'nın (Kurtuluş) Bomonti mahallesine taşındım. 

Ama 1955 'te yeni bir felaket bizi buldu: Eylül olayları. Öğ
leden sonra erken bir saatte kaldığımız apartmanın kapıcısı 
Mustafa, Elenlerin evlerin in ve dükkanlarının "kırıldığını" bana 
bildirdi ve dairenin bütün ışıklarını yakmamı tembihledi ve bal
kona da bir Türk bayrağı asmamı söyledi .  Kendisi de d ışarıda 
bekledi ve bizi belalardan kurtardı .  Bütün komşu ev ve dükkan
lar mahvedildi, aynı şekilde kiliseler ve mezarlıklar. Bir mucize 
eseri dükkanım kurtuldu, çünkü levhası Y. Topaloğlu idi ve bir 
Türk ' e ait olduğu sanılıp vandalları aldattı. 

O zamandan sonra 1 963 yılının başlangıcına kadar bizi sü
rekli rahatsız ettiler, Türkler bize taş atıyordu, bir korku iklimi 
içinde yaşıyorduk. Daha evvelki yıl ların kötü tecrübeleri ile çok 
korktum. Kızım Klelia'nin Zapio Lisesini bitirmesini bekleyip 
ailemle birlikte Yunanistan'a sığındım. 
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Marika Şişmanoğlu:3 
Bakırköy'de doğdum ve hayatımın ilk yıllarını burada geçirdim. 
Babam Grigorios tüccar ve beyaz eşya ithalatçısı idi. Dükkanı 
da Eminönü'ndeydi. 1 943 'ün başında 30 bin l ira Varlık Vergisi 
tarhedi ldi. Bu miktar dayanılmazdı. Düşünün, aynı durumda 
bölgede en iyi dükkana sahip Türk tüccar, Suraski 'ye yalnız 800 
lira vergi tarhedildi. İki evimiz vardı, bunlardan 10  odalı olan ev 
7 bin liraya satıldı. Babam her iki evi ve dükkanı satmaya mec
bur kaldı ama borcunu ödemeye muvaffak olamadı. Böylece tu
tuklandı ve Aşkale 'ye sürüldü. Henüz 1 94 1  ' de kadın elbiseleri 
imalat fabrikası açan amcam Yeorgio Şişmanoğlu 'na büyük ver
gi tarhedildi ve mali açıdan mahvoldu. Aşkale'ye sürüldü ve he
men hemen bir yıl sonra kötü bir durumda geri döndü. 

Aşkale'de yollan karlardan temizliyorlardı. B ize babamın 
1 943 'ün Haziranında gönderdiği fotoğrafta tanıyamadım. Çok 
kilo vermişti. 

Sonradan Sivrihisar'a sevk edildi. Orada bir sabah 57 yaşın
dayken kalp krizi geçirip öldü. Ben o zaman 1 6  yaşında idim ve 
annemle dayım Hristo Aravanopulu'nun evine taşındık. O da 
1 943 'te Aşkale 'ye sürülmüştü. Dayım babamı bir tarlada ağacın 
altına, yanına bir şişeye ismini koyarak gömdüklerini söyledi, 
aynı tarlada başka kişiler de gömüldüğü için, eğer mezardan çı
karılırsa tanınabilsin diye. 

Eylül 1 955 'te bizi başka bir felaket bekliyordu. Türkler evi
mizi "elekten" geçirdi, sağlam bir şey bırakmadılar. 

Bir yıl sonra evlenip Yunanistan'a  gittim. 

Anastasiu i. Antoniadis:4 
Babam İsaak un ticaretiyle uğraşıyordu. 1 943 'te 1 00 bin l ira 
Varlık Vergisi tarhedildi. Bu miktar elinde olmadığından ve li
kidite edebilecek herhangi bir gayrimenkulu olmadığından 6 
Ağustos 1 943 tarihinde, 68 yaşında tutuklandı ve Sivrihisar 'a 
gönderildi. Orada, 24 gün sonra soğuktan çadırın içinde öldü. 
Yanına içine ismini yazdıkları kağıdı koydukları bir de şişe 

3 A.g.d. 
4 A .g.d. 
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gömmüşler, eğer mezardan çıkarı lırsa tanılabi lsin diye. 
Ben Türk Ordusu' nda Ankara yakınlarında bir kampta as

kerlik hizmetimi yapıyordum. 1 0  Eylül 'de izin alıp asker arka
daşım Mosho Dimitradi i le babalarımızı görmeye gittik. Maale
sef benim babam zaten ölmüştü. Ben 22 yaşındaydım. 1 945 'te 
tezkere aldım, Pangaltı'ya taşındım ve evlendim. 

1 950-55 yıl larını hatırlıyorum, her yıl Kuruçeşme'de Kutsal 
Tapınak Ayios Dimitrios 'da 1 943 'de Anadolu'da ölen 1 1  
Elen ' in anılarına dua okuyorduk. 

1 955 'te, Eylül Olaylarında, Türkler elektronik eşya tamiratı 
yaptığım dükkanımı mahvettiler. 

1 965 'te kızlarım ilkokulu bitirip anneleri ile birlikte Ati
na'ya gittiler. Bir yıl sonra ben de onları takip ettim. 

Konstandinou V. Konstandinidi:5 
Babam Vasilios 'un beyaz eşya dükkanı vardı. 1 943 'te 70 bin li
ra Varl ık Vergisi tarhedildi .  Evimiz yoktu. Babam dedemin fa
hana tarlasını ve bütün eşyaları satmak zorunda kaldı. Üç yıl ze
minde uyuduk. Topladığı paralar vergiyi ödemeye yeterli değil
di. Böylece 1 Mayıs 1 943 tarihinde tutuklandı, birkaç gün De
mirkapı ' da tutulduktan sonra Erzurum'a tren vasıtası ile sürül
dü. Kalp rahatsızlığı vardı ve askerler kar temizlemeye mecbur 
etmiyorlardı. Fakat jandarmalar çalışmak zorunda olduğunda 
ısrar ediyorlardı .  Rahatsızlandı, 67 yaşında kalp krizinden öldü. 

Erzurum' da bir Rus manastırının bahçesinde, Kostandino 
İatru ile birl ikte gömüldü. 

Anastasiu K. latru :6 
Babam Konstandinos 'un bahriye aksesuar dükkanı vardı. 90 bin 
l ira Varl ık Vergisi tarhedildi. Eşyalarla birlikte evimizi ve dük
kanı sattık, ancak [toplanan] paralar vergiyi ödemeye yeterli de
ğildi. Böylece 9 Mart 1 943 tarihinde babamı tutukladılar ve bir
kaç gün Demirkapı'da tutulduktan sonra 16 Mart tarihinde Aş
kale'ye sürüldü. Ben o zaman Ankara'da askerdim, izin alıp is-

5 A .g.d. 
6 A .g.d. 
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tasyona indim, babamı orada görüp elini öptüm. Bu onu son go
rüşüın oldu. Kardeşim Meletios o zaman İsmet İnönü'nün baş
doktoru idi. Babamın serbest bırakılması için çok uğraştı ama 
nafile. 

3 Mayıs'ta 68 yaşında öldü ve Erzurum'da bir Rus manastı
rının bahçesinde gömüldü. Sonradan naaşını İstanbul'a getirme
ye çalıştık ama bize "önce borcunuzu ödeyin sonra bakarız" de
di ler. 

1 955 'te başka bir facia yaşadık. Türkler bahriye aksesuar 
dükkanımı, Tatavla'daki evimizi ve kardeşimin mikrobiyoloji 
ve patoloji Iaboratuarını mahvettiler. Bir yıl sonra artık Türki
ye ' de kalamayacağımızın bilincine vardım, büyük bir karar al
dıktan sonra Atina 'ya göç ettik. 

Vartan İhmalyan :7 

" . . .  hangi yıl olduğunu anımsamıyorum, genellikle azınlıkları 
kapsayan, yüz karası Varlık Vergisi çıktı . Verebilenler veriyor, 
veremeyenler Doğu Anadolu 'ya, Aşkale 'ye sürgün ediliyorlar
dı. Mevsim kıştı, Aşkale soğuktu, sürülenlerin bir kısmı soğuğa 
dayanamayıp, Aşkale ' de ölmüştü . . .  

Varlık Vergisi zamanında yer alan şu komiko-trajik olayı an
sıtmadan geçemiyeceğim: Bir yağcıdan 50 bin lira mı ne iste
mişlerdi. Kendisini yağ tüccarı sanmışlardı. Oysa bu adam yağ 
tüccarı değil, dükkan kepenklerini yağlayan zavallı biriydi: Bu  
olay dil lere destan olmuştu. 

Bu sırada bir akşam babam eve canı çok sıkkın geldi. Nede
nini sorduğumuzda, komisyonculuk yapan kendisinden 500 lira 
varlık vergisi istediklerini söyledi. İki ucunu gücün bir araya ge
tirebildiğimiz ailede yalnızca babam çalıştığı için (kardeşim ve 
ben okuyorduk) büyük para sıkıntısı içinde olduğumuz bir za
manda 500 lirayı nereden bulup da verebilirdik. Üstelik babam 
daha yeni yeni şiddetli bir grip geçirmişti , Aşkale 'ye sürgün 
edilmek vardı, orasının soğuğuna nasıl dayanabilirdi? 

Göztepe Amerikan Koleji 'nde arkadaşım, birbirimizi kardeş 
gibi sevdiğimiz Rasih Güran'la eşi Muvakkar bunu işittiklerin-

7 Vartan İhmalyan, Bir Yaşam Öykiisii, Cem
.
Yayınevi. 1 989, s. 77. 
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de pek üzülmüşlerdi. Birgün de evde oturmuş, parayı nereden 
bulacağımızı düşünürken kapı çalındı. Açtık: Rasih ' le eşiydi ge
lenler. Hoşbeşten sonra Rasih: 

Geçenlerde bir piyango bileti almıştık, 200 lira çıktı; getir
dik Garbis Efendiye (babam) verelim diye ... demez mi? 

Gözlerimiz doldu, nasıl duygulandığımızı anlatamam ... 
Ertesi gün babam, annemin yüzüklerini götürüp sattı, Ra

sih' in verdiği 200 l iraya ekleyip  500 lirayı doldurduk, yatırdı 
parayı ve Aşkale'ye sürülmekten kurtuldu . . .  " 

Hayk Açıkgöz:8 
"Vatandaşlık kanunlarına uymayan, faşist, ırkçı bir hareket de 
Varlık Vergisi 'ydi. Adına göre varlıklı lardan alınacaktı bu vergi. 
Tatbikatta yalnız Müslüman olmayanlardan, yani Yahudilerden, 
Rumlardan, Ermenilerden ve bu azınlıkların yalnız varlıklıların
dan da değil birçok zar zor geçinenlerinden de alındı. Çokların
dan ödeyebilmelerine imkan olmayan para isteniyordu. Ödeye
meyenlerin mallarına haciz konuyor, açık artırmayla satılıyor. 
Elde olunan para istenen vergi miktarını dolduramazsa, o şahıs 
Aşkale'ye ,gönderiliyor, orada taş kıracak, yol yapmaya yardım 
edecek;

. 
böylece geri kalan borcunu ödeyecekti. Umumiyetle de 

daha hükümet mala el koymadan vergiye tabi tutulanlar kendi
leri satışa çıkarıyorlardı mallarını. Ama kim alacak? O zaman
lar İstanbul'un ticaret ve sanayii umumiyetle bu üç azınlık gru
bunun elindeydi. Bunların hepsine de çok ağır vergiler konmuş
tu. Yani mal almanın değil, mallarını satmanın peşindeydiler ko
nan ağır vergileri ödemek için, kış gününde Aşkale'ye sürülme
mek için. Böylece birçok ticari müessese, hanlar, apartmanlar 
yok pahasına Türklerin eline geçti, zenginlik Türkleştirildi. 

Unyon Sigorta Şirketi 'nin sahibi ve müdürü Aslanyan 'a 1 
mi lyon Varlık Vergisi kondu. Ödeyemedi ,  Aşkale 'ye taş kırma
ya gönderildi. Orada öldü mü, yoksa geri döndü mü, sonunun ne 
olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Şekerciyan 'a iki milyonluk 
Varlık Vergisi kondu. Nesi varsa sattı zaval lı, gene de parası yet-

8 Hayk Açıkgöz. Anadolulu Bir Ermeni Komünistin Anıları, Belge Yayın
ları, 2006, s. 97-98. 
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medi. Enfarktüs geçirdi . Amerikan Hastanesi 'ne kaldırdı lar. 
Zannedersem kısa zaman sonra öldü. Kendisiyle beraber bütün 
zenginlik, bütün aile mahvoldu." 

Ohannes Garavaryan :9 
"Tam sevinçli , mutlu olduğumuz bir zamandı. Babamın ve an
nemin yüzü birdenbire hiç gülmez oldu. Ne olduğunu tam anla
yamadım ama yine babamın başına büyük bir bela geldiğini his
settim. Babam işten bir daha evimize gelmedi. Evimiz ölü evi 
ne döndü. Sonradan öğrendim. Babamın yeni açtığı kunduracı 
dükkanına ödeyemeyeceği miktarda vergi koymuşlardı. Çevre
sindeki Türk kunduracılara konulan verginin neredeyse on ka
tıydı. Babam bu 'Varlık Vergisi 'ni her şeyimizi satsa bile ödeye
mezdi. Bir cuma günü vergi memurları gelmiş, vergi ödenmedi
ği gerekçesiyle dükkanımızı mühürlemiş, babamı da alıp Aşka
le 'ye götürmüşlerdi." 

Mina Urgan:'0 
"Ülkemin tarihinde büyük bir ayıp saydığım Varlık Vergisi sıra
sında anneme hayran kalmıştım: Oturduğumuz Parmakkapı 'da 
Hayat Apartmanının on iki dairesinin onunda, Varlık Vergisi ' nin 
gadrine uğrayan gayri-Müslimler oturuyordu.  Sadece en üst kat
taki iki dairede, biz ve başka bir Müslüman aile vardı. Varl ık 
Vergisi 'ni veremeyen azınlıkların ev eşyalarına her an el konu
labi lirdi. Müslümanlardan çok az ya da hiç vergi alınmazken, 
tanımadığı ve komşuluk da etmediği bu gayri-Müslimlerden 
ödeyemeyecekleri vergilerin istenmesini büyük bir haksızlık sa
yıp öfkeden köpüren Şefika bir operasyona girişti: Benim yata
ğım ve eşyalarım oturma odasına götürüldü ve bir gece geç va
kit, dış kapı kilitlendikten sonra, apartmanda yoğun bir faaliyet 
başladı. On dairenin kıymetli eşyaları yatak odama taşındı. O 
küçük odada üstüste yığılmış otuz kırk halı, on radyo, on ya da 
daha fazla çatal bıçak ve yemek takımları, kıymetli vazolar, bib-

9 Kemal Yalçın, "6-7 Eylül 1 955'e tanıklık edenler anlatıyor", Agos, Sayı 
597, 7 Eylül 2007. 
10 Mina Urgan, Bir Dinozorun Aııılan, YKY, s. 1 14. 
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!olar, gramofonlar, kürk mantolar ve daha neler neler vardı. 
Apartmanın Sivasl ı kapıcısı Mehmet. bu gizli faaliyetin farkına 
varmıştı elbette. Adamın 'Sayın Muhbir Vatandaş' durumuna 
düşmesini engel lemek için, Şefika bir dinsel tören düzenledi: 
Gece yarısı, Mehmet, bizim daireye resmen celbedi ldi. Şefika, 
o gavurların bizler kadar iyi insanlar olduklarını vurgulayarak, 
çok Müslüman bir nutuk attı. Eğer olup bitenleri herhangi biri
ne söylerse, Mehınet ' in nasıl çarpılacağını, cehennemde cayır 
cayır nasıl yanacağını anlattı. Sonra baş ucundaki Kuran ' ı  geti
rip şalından çıkardı. Çok duygulanan, nerdeyse ağlayacak hale 
gelen Mehmet. Kuran 'a el basıp, bu konuda konuşmayacağına 
yemin etti. Yeminini tuttu da. Annemin yıllarca sonra, 1 972 'de 
ölmeden birkaç gün önce, o Kuran 'ın sal ıyla birlikte kapıcı 
Mehmet 'e veri lmesini vasiyet etmesinin nedeni de bu olsa ge
rek." 

İlya Araf: " 
"'Müessif bir hadise oldu, 1 942' de Varlık Vergisi çıktı. Bize öde
yemeyeceğimiz bir vergi koydu lar. 300 bin l ira. O vakit 300 bin 
l ira büyük servetti. Babam, hakikaten Allah rahmet eylesin, uza
ğı gören bir insandı. Dedi ki, •Bakın çocuklar, harp senelerine 
girdik. Avrupa yanıyor, mal sıkıntısı olacak, sakın ola 2 1  kuru
şa sattığınız malı komşu 40 kuru şa sattı diye, ona özenerek siz 
de 40 kuruşa satmaya kalkmayın.  Bunların hepsi hapse gidecek. 
onun içtin, kati yen normal fiyatın dışına çıkmayacaksınız. '  Biz 
de stoklarımızı sattık ve 1 00 bin l ira para topladık, babam dedi 
ki, • 1 00 bin l iraya devlet tahvi l i  alacaz. '  İki di.ikkaııımız vardı. 
Bütün devlet ricalini tanırdım, onlara iyi hizmet verdiğim içi.in, 
di.ikkaııımıza geliyorlardı. Dükkanlarla fırtına geçinceye kadar 
idare ederiz diye di.işi.iıııni.işti.ik. Ama hiçbir zaman akl ımıza 
böyle 300 bin lira vergi geleceği gelmedi. Ödeyemedik, haciz 
maciz oldu evimiz, şimdi bir de Aşkale'ye gönderiyorlardı ver
giyi ödeyemedikleri vakit. Baktık efendim, bir gün eve geldiler, 
her şeyi aldılar gitti ler, dükkanlar satıldı. İstanbul '  da apartman 

1 1  "Tarihe 1000 canlı tanık", İlya Araf, Varlık vergisi yokluk vergisi 
www.milliyet.corn.tr/2004/I 0/03/pazar/paz 1 3.html 
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var, onu da satacam ve evde 14  kişiyiz, nereye gidecez? Kalk
tım, i lk evvel Recep Peker'e gittim. O vakit, dahiliye vekil iydi, 
durumu anlattım. Adam bıyığıyla 15 dakka oynadı. Şaibe altın
da kalırım diye, bir emir veremedi. Maddi hata var burda, dü
zeltin mesela 300 binin sıfırını kaldır, 30 bin versin bu adam, 
namuslu adam bunlar diyemedi .  Maliye vekili vardı, hanımı be
ni çok iy i  tanırdı, ona da gittim. O da 'Evladım ben bi şey yapa
mam, devlet memuruyum' dedi. Çıktık, gittik oradan da. ( . . .  ) 
Nevzat Tandoğan'a gideyim, dedim daha sonra. Ankara valisi o 
zaman. Kalktım gittim, saat birdi. Yemekten sonra şezlongda is
tirahat ediyordu. Polis vardı kapıda, kartımı verdim, Gelsin de
di .  Gittim yanına, elini öptüm, Maruzatım var dedim. Söyle oğ
lum dedi. Bana oğlum deyince canlandım, melaikelerim çalış
maya başladı. Durumu anlattım. Saracoğlu hükümeti vardı o 
dönemde başta. Varlık vergilerini komisyonlar belirlemişt i .  O 
dönemde Ticaret Odası 'nın da başında Vehbi Koç vardı. ' Biz  
efendim çaylan simit parası kazanmaya uğraşırken, başkaları 
vagonlarla para kazanıyor. B iz  kimseyle uğraşmıyoruz, bizimle 
uğraşıyorlar' dedim valiye. Varlık Vergisi'nin tesbiti bir muam
ma, kapalı kaldı bu iş. Neyse, Nevzat beye durumu anlatırken, 
Nevzat bey üzüldü benim ifadelerimden dolay ı ,  zile bastı, def
terdarını çağırdı. Defterdar geldi, 'Yaptığın eşkiyalığa doyma
dın mı? dedi. Tabii ,  defterdar emir kulu, onun elinde bir şey 
yok. Bana bak dedi, evlerini satacakmışsın, bunları sokağa mı 
atacaksın. yoksa sen evine mi götüreceksin'? Dedi. Cevap yok. 
' Bana bak bir da bunları rahatsız edersen seni ,  Van'a sürerim '  
dedi . Defterdar da. 'Emredersiniz beyefendi ' dedi, kalktı gitti. 
Döndü bana da, dedi ki, ' Hadi , rahat edin, ben burada valiyken, 
ne Aşkale 'ye gideceksiniz ne de eviniz satılacak' .  Adamın eline 
bir sarıldım, yiyecem neredeyse. Polis geldi kopardı valinin eli
ni. ( . . .  ) Bir gün sabahleyin bir motosikletlen biri haber getirdi. 
' Nevzat Bey sizi istiyor' dedi .  Kalktık Nevzat beyin yanına git
tik, işte milletvekili vardı, oturuyor, babama soruyor, ' Her şeyi
n izi aldık, nerden geçiniyorsunuz? Dedim ki, Babam konuşamı
yor, kusura bakmayın, ben cevap vereyim. Allah dostlarımızı 
eksik etmesin, sıra gelince sizden de yardım talep edeceğim. 
Nevzat Bey de, Hepsini mi devlete verdin, peynir ekmek para-
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sını bir kenara koymadın mı? Eğer verdiysen enayisin ' dedi. ( ... ) 
biz piyasadan kalktıktan sonra fiyatlar yüzde 40 fırladı. Biz pi
yasayı tutuyoduk. Fiyatları i lan ediyoduk, tabii esnaf biliyor 
musunuz ne derdi bize, 'ordubozan' derlerdi bize. ( . . . ) Varlık 
Vergisi'nden sonra ticaret tamamen başka ellere geçti. Birçokla
rı çekildiler, birçokları iflas ettiler. Gene de tek tük gayrimüs
limlerden çalışan kaldı. B iz mesela eğer bu Varlık Vergisi olma
saydı, daha geniş bir hamle yapacaktık. ( ... ) Varlık  Vergisi 'yle 
birlikte düşmanlarımız bizi yok ettiler, kıskanıyorlardı." 

Hayim Bahar: 12 

"Tarihe Trakya Olayları (olarak) geçen bu hadiseden sadece 8 
yıl sonra hükümet Varlık Vergisi'ni çıkardı. Zengin Yahudilerin 
çoğu İstanbul 'da yaşadığından en büyük darbeyi onlar yediler. 
Genellikle varlıklı olmayan Edirneliler ise onlar kadar etkilen
mediler ama gene de acı ve gülünç olaylar da oldu. Sokaklarda 
muhallebi satan bir Yahudi satıcıya 1 00.000 lira vergi konulmuş 
ve satıcı bunu gördüğünde gülmekten sinir krizi geçirmişti. 
Adamın tezgahı, tabak ve kaşıklarının toplam değeri, yenilme
miş muhallebisi ile birlikte, 1 00 lira bile etmiyordu. Çarşıda bir 
ayakkabıcının önünde iğde denen bir nevi meyve satan Yahudi 
satıcı da, o kadar olmasa da büyük bir vergiye tabi tutulmuş, ve
remeyince de tezgahına ve meyvelere el konulmuştu. Haciz me
murları malını açık artırmaya koyunca Müslüman komşusu der
hal en yüksek fiyatı vererek hepsini satın almıştı. Memurlar terk 
edince de Mişon adlı iğdeciyi yanına çağırarak, Mişon bu tez
gahı ve malını sana hediye veriyorum, ama kimseye bunu söy
leme, biri sorarsa benim için çalıştığını söyle deyince Mişon 
komşusunun bu erdemli hareketi karşısında sevinç gözyaşlarını 
tutamamıştı. Bir  pazar arkadaşlarla her hafta sonu yaptığımız 
gibi Köfteci Baruh 'a gidip yemek yiyorduk. Yanımızdaki masa
da üç resmi giyimli erkek masaları adam akıllı donanmış bir va
ziyette tıka basa yiyorlardı. Yemek bitince birden kalktılar ve 
köfteciye hüviyetlerini gösterdi ler. Baruh Efendi 'nin yüzü kağıt 
gibi beyaz olmuştu, bu adamlar haciz memurlarıydı .  Adam ye-

12 Rıfat N. Bali, Ali ya: Bir Toplu Göçün Öyküsü ( 1 946- 1949) 
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diği ilk şoktan sonra biraz toparlanınca masalarımızı silme ba
hanesiyle bize yaklaşıp İspanyolca, para ödemeyin gençler, hep
sini memurlar alacak deyince durumu çözmüştük. Birden dük
kanın önü mezat alanına döndü, masalardan tutun da, kıymaya 
kadar hepsi açık artırma ile satıldı. 

Bizler ise çok fakir bir aile idik ve ne şans ki bize hiç vergi 
konmadı ama malı mülkü olanlar hepsini kaybettiler ve daha 
dün birçok kiracısı olan mülk sahipleri bir gece içinde kiracıla
rından biri gayrimenkulu satın aldığından kendileri kiracı duru
muna düştüler. Siz düşünün bu adamın gururunun ne hale geldi
ğini ... Buna rağmen işyeri İstanbul 'da olan bir Edirneli dışında 
şehrimizden hiçbir Yahudi' nin vergisini ödemeyenlerin yollan
dığı Aşkale'ye gittiğini anımsamıyorum." 

Gaston Mizrahi'nin oğlu İzak Mizrahi:u 
"Babam vergiden kendine düşen payı zar zor ödedikten sonra, 
geciktiği için üstüne 14 000.- liralık bir de ceza kesmişler. Ba
bamın ödeme gücü kalmamış artık; çaresiz, her akşam mezarlı
ğa gidiyor, Tanrı 'ya yakarıyor. Mustafa Akdağ adında bir ç iftçi 
Gaston Efendi'ye bu mezarlık ziyaretlerinin sebebini soruyor. 
Derdini öğrenince de parayı veriyor; 'Toparlanınca ödersin' di
yerekten. Babam toparlanınca faiziyle ödemeye kalksa da, Ak
dağ kabul etmiyor. Babam ona bir arsa hediye ediyor; sonunda 
'mutlaka istiyorsan oğluma ver' diye kabul ediyor. Oğlu Zeki 
Akdağ daha sonra Belediye Reisi olacaktı." 

Vehbi Koç:14 
"Merhum Şükrü Saracoğlu Bey Başbakan, Fuat Ağralı Bey Ma
liye Bakanı idi. Varlık Vergisi adı altında bir vergi kanunu çıkar
dılar. Bu verginin matrahı takdire bağlıydı. Her ilde takdir ko
misyonları kuruldu. B u  komisyonların koydukları vergilerin iti
razı, temyizi yoktu ve Türk tarihinde eşi benzeri olmayan bir 

13 Lizi Behmoaras, "Adana Yahudileri: Damdaki Kemancılar", Şalonı, 28 
Mayıs 1993. Akt. Rıfat N. Bali, Adana Yahudileri. http://www.rifatba
li.com 
14  Vehbi Koç. Hayat Hikiiyenı, Vehbi Koç Vakfı Y., 1 973, s. 73. 
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vergiydi. İlk hamlede bana 350000 lira vergi takdir edilmişti. O 
vakit Ankara ve İstanbul'da mağazalarım, Karalyan 'la ortakla
şa Orhangazi 'de 8000 liraya alınmış köy zeytinyağı değirmeni 
ile Gemlik 'te 40000 liraya alınmış bir fabrikamız, bir de Ana
mur 'da Mehmet Karamancı ve Canik Merter ' le ortak bir kurşun 
madenimiz vardı. Bulundukları bölgelerde en büyük vergiyi 
alabilmek için mülkiye amirleri yarışa girmişler. Gemlik 'teki iki 
fabrikanın maliyeti 48000 lira iken, 40000 liralık Varlık Vergi
si, 1 00000 liralık Anamur Kurşun Madeninin 200000 lira Varl ık 
Vergisi geldi. Şuradan buradan yazılan vergilerle bana düşen 
vergi milyona yaklaştı. Uzun uğraşmalardan sonra, mükerrer 
vergiler yazıldığını isbat ederek bana takdir edilen Varlık Vergi
si 'ni  600000 liraya indirdik, hepsini ödedik." 

Eli Şaul:15 
Eşim Yıldız (Diana) 
"Babam da az çok kazanıyordu. Zorlukla idare ediyorduk. Der
ken o mahut Varlık Vergisi geldi. Tamam. bu vergi zengin-ler 
içindir diyoruz. O zaman ihtikar, istifçiler, karaborsacılar vs. 
menfi insanlar mil letin kemiğini eritiyordu. Babam: 'Zenginler 
versinler, hükümetin paraya ihtiyacı var ' dedi. Birkaç gün son
ra biz de bu vergiye çarptık. Babam ağlayarak eve geliyor. B ize 
yedi bin lira vergi koydular. Parayı hemen vermemiz lazımmış, 
yoksa haciz, hapishane, temerküz kampı, Aşkale var. İki gün 
sonra başka bir vergi. Bu sefer iki bin lira. Babam şaşırdı, nere
de ise dili tutulacak. 

'Korkma babacığım, ver şu kağıtları bana. Defterdarlığa gi
deceğim, vaziyeti anlayacağım. Elbette bir yanlışlık var bu işte. 
Biz zorlukla geçiniyoruz. Dükkan kiralık, bizde varlık yok, mal
mülk yok ki bize Varlık Vergisi koysunlar! . . '  

Defterdar Bey beni çok iyi karşıladı. Vaziyeti anlattım, ka
ğıtları gösterdim. 

- İsmin ne kızım? 
- Yıldız. 

15 Eli Şaul, Ba/at'tan Bat-Yam·a, Yayına Haz. R.N. Bali, B. Talay. İletişim 
Yayınları, 1999, s. 83- 104. 
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- Bu İshak Efendi kimdir? Senin neyin oluyor? 
- İshak Efendi dediğiniz benim şeker babacığımdır. 
- Allah Allah, bu işi anlayamadım. Sen Türk'sün, baban Mu-

sevi, herhalde annen Türk olacak . . .  
- Hayır Beyefendi, hepimiz Musevi'yiz, yalnız Türkçem 

Türkler gibi. Sami de, Alp de hepimiz iyi Türkçe konuşuruz. Se
bebi şu: Arkadaşlarımız Türk, mekteplerimiz Türk, Güzelyalı 
bir Türk mahallesi, yalnız bizim dinimiz Musevi. Biz eskiden 
beri Türklerle yaşadık ve Türkler bizim dostlarımızdır. Nedir bu 
Yarlık Vergisi, biz Yunan bayrağını eve asmadık, 'Yaşasın Yeni
zelos' diye bağırmadık. babam Mehmetçiklere su. şekerleme ve 
sigara dağıttı. Bağırarak anlatıyorum ve ağlıyorum. 

Defterdar Bey bana, 'Ağlama kızım, ağlama' dedi. Şaşırdı, 
ne yapacağını bilemiyor .. 

- Bak, bu işte bir yanlışlık yok. Sizlere bir yardımda buluna-
mam. Emir çok yüksek yerden geldi. Oturduğunuz ev sizin mi? 

- Evet, bizim. 
- Öyle i se evinizi satın ve yedi bin l iralık borcunuzu verin. 
- Hangi borçtan bahsediyorsunuz? Babamın kimseye bir l i ra 

borcu yok. İkinci kağıda işaret ediyorum: 'Burada iki bin lira 
yazıyor. ' 

- İki üç defa Yarlık Yergisi geldi mi en fazlasını ödemek la
zım. Kızım mesele yapmayın. ev inizi satın ve faturayı ödeyin. 

- Evi satsak biz nerede oturalım? Evimiz zaten yedi bin lira 
etmez .. . 

- Kızım sizlere hiçbir yardımda bulunamam. Dediğim gibi 
emir yüksek yerden geldi, borçlanın. evi satın, her şeyi satın, pa
rayı verin, yoksa babanı yakalayıp Aşkale'ye gönderecekler. 

Ağlayarak Mal Müdürlüğü 'nden çıktım ve eve girdim. Ev
dekilere vaziyeti anlattım . .  Sanki bir cenaze merasimine gide
cekmişiz gibi hepimiz ağlıyoruz. Birkaç gün sonra dükkana git
ti ler ve bütün ayakkabıları kutuları ile beraber aldılar. Haciz 
başlamıştı. Haciz memurları ertesi gün evimizi ziyaret ettiler. 
Baş memur ağabeyimin subay üniformasıyla çekilmiş agrandis
man resmini görüyor, meğer arkadaşı imiş. 

- Bu da kim, Alp burada ne arıyor? 
- Alp benim ağabeyim, burası Alp'in da evi, o Karaman'da 
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Tabur doktoru ! . .  Alp yedek subay . . .  
- Allah Allah. ben arkadaşımın evini boşaltmaya geldim. 

Sapsarı kesildi. 'Bu işi yapamam. ' 
Beni bir kenara çekiyor, 
- Bak Yıldız, biz şimdi gidiyoruz. Yarın geleceğiz, mecbu

ruz. 
Emir yüksek yerden geldi. Bir şeyler kaçırabilirseniz kaçı

rın, aramızda sır, sakın sözlerimi kimseye aktarmayın. 
Ertesi gün öğleye doğru geldiler. Yorganları, çanak, çömlek, 

dördümüz için dört iskemle ve bir masayı bıraktılar. Bunlardan 
başka her şeyi bir odaya kapattılar, odayı kilitlediler ve mühür
lediler. Dikkat ettim, ağabeyimin arkadaşı ağlıyordu. Ben gör
memezlikten geldim. Mesele bitmedi, yedi bin lirayı vermek la
zımdı. Evi satalım dedik, alan çıkmıyor. Komşumuz Albay Sa
mi Bey'e müracaat ettik. Yalvarıyoruz evi satın alsın . . .  'Olmaz, 
gözyaşı dökenlerin evini alamam ben' diyor. 

Karaman'a telgraf çektik. ' Para gönder, Varlık Vergisi 'ne 
çarptık. '  Cevap gel iyor. 'Gönderemem, Varlık Vergisi 'ne ver
dim bütün paralarımı . '  Meğer sonradan öğrenmiştim. Binbeş
yüz lira aldılar Alp'ten. Maaşı (subay maaşı o zaman ayda elli 
lira idi, lütfen hesap edin, kaç aylık maaşını birden aldılar.) 
Dükkan kapalı, boşalttılar, evin eşyası yok ! İskemlelerde oturu
yoruz. Eve polis geldi, babamı aldılar. Ben arkalarından gidiyo
rum. Konakönü Merkez Karakolu'na vardık. Orada dayak attı
lar. Zavallı babacığım, ödüm kopuyor. ' Isak Efendi, borcunu 
ver de kurtul' diye bağırıyorlar. 

- Hangi para ile vereyim? Param yok. Zabit olan oğlum her 
ay para gönderirdi. Şimdi göndermiyor. O'na da Varlık Vergisi 
koydular. 

İnanmıyorlar, bağırıyorlar, babamı korkutuyorlar. 
- Git ulan git. Yarın sabah dokuzda gel, diyorlar. 
Eve dönüyoruz. Güzelyalı polis komiserine vaziyetimizi 

aç ık açık anlatıyorum. 
Komiser Bey, 'Yahu ne biçim insanlarsınız? Kaçsın, İstan

bul'a kaçsın. Biz de aradık, bulamadık diyeceğiz. Korkma kı
zım güle güle git,' dedi. 

Babam o gün İstanbul'a kaçtı, arkadaşına. Ertesi gün beni 
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yakalıyorlar. Konak Polis Merkezi'nden geldiler. Sıkıştırıyorlar, 
korkutuyorlar, tehditler savuruyorlar. 

- Baban nerede söyle! 
- Kaçtı babam, sizlerden kaçıyor, nereye gitti bilmiyoruz, di-

yorum. 
- Git, git yarın sabah sekizde buradasın. Biz sana söyletme

sini biliriz .. 
Hemen Güzel yalı dostlarımızdan Fidanzade ' Ieri , Nafiz 

Mustafa 'lan, Güzin ' leri, Meralleri , Hava Kuvvetleri 'ne mensup 
komşumuz ve dostumuz Albay Sami Bey' leri ... vs. vaziyetten 
haberdar ediyoruz. Herkes bizlere cesaret veriyor. ' Korkmayın 
kızım, babanızı öldürmezler. İstanbul 'da onu bulana kadar, Al
lah kerim . . .  ' 

Evin büyüğü ben. Ağabeyim Alp, Karaman 'da yedek subay
lığını yapıyor. Sami bir çocuk henüz, lise talebesi . Anneme söy
ledim: 'Sen bu işlere karışma, hiç konuşma, kulakların yok, di
lin yok ' ,  dedim. Korkardım, annem yaşlandı. . .  Herşeyi karıştır
masın . . .  

Bir ik i  hafta sonra Basmahane Polis Merkezi 'nden bir polis 
eve geliyor. 

- Kızım, babanızı İstanbul ' da buldular. o·nu Basmahane Po
l is Merkezi 'ne getirdiler. Sizleri görmek istiyor. 

Annemle Basmahane'ye gidiyoruz. Babam yok. Soruyoruz. 
Cevap yok .. Meğer ki birkaç dakika evvel Aşkale'ye giden tre
ne bindim1işler. Babam Aşkale yolunda, hayırlı yolculuklar ba
bacığım. Annem, ben ağlıyoruz, kendimizi tutamıyoruz. Emni
yet Müdürü konuşuyor: 

- Ne ağlıyorsunuz kızım. Babanız Aşkale'ye tebdil-i havaya 
gitt i .  

- Babamın tebdil-i havaya ihtiyacı yok, sizin varsa, siz gidin 
Aşkale'ye onun yerine . . .  

Eve dönüyoruz, evi satamadık, babamızı kurtaramad ık. Ba
bam Aşkale cennetinde( ! )  

Güzelyalı 'da bir hırsızl ık olmuş, mahallede duyulmuş, hep 
ondan konuşuluyor. A lbay Sami Bey şöyle diyor: ' Ne mesele 
yapıyorlar, Yıldızlara fermanlı  hırsız girdi ve evlerini boşalttı . '  

Birkaç ay sonra Mısır'da Amerika, İngiltere, Rusya ve  Tür-
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kiye bir yuvarlak masa etrafı na oturdular. Harbi bir an evvel bi
tinnek için Türkiye 'yi de harbe sokmak istiyorlardı .  Büyükler 
konuşmalarını bitirdiler. Büyüğümüz (galiba İsmet İnönü idi) 
Mısır 'dan döner dönmez emir veriyor. Aşkale'dekiler evlerine 
gönderilsin. Borçları olanların borçları silinsin, vs. vs. 

Babamız dönmüştü. Yangın bitti, küller ve azap kaldı . Fakat 
anlıyoruz. Almanlar hudutlarımızda idiler. Bulgaristan ve Yuna
nistan 'ı işgal etmişlerdi. Şayet Türkiye'ye girselerdi biz Yahudi
lerin hali ne olurdu? Bilemiyoruz. Tarihçiler düşünsün ve yaz
sınlar . . .  " 

Doğubeyazıt, 29 Haziran 1943 

Varlık Vergisi Hakkında . . .  

Varlık Vergisi Kanunu 12 Kasım 1 942'de meriyete girmişti. 
Gazeteler hazırlık neşriyatına başlarken radyomuz da halkı, 
kendilerini bekliyen meşum akibetlerine alıştırıyordu. Biliyor
dum ki, bu işte gayrimüslimler yanacak. Çünkü harpten beri 
herkes ihtikar yapardı ,  fakat gayrimüslimin muhtekir görülmesi 
adett i .  İşte o zaman gazetelerde intişar eden muhtekirlerin liste
lerini kesip toplamıştım. Çünkü biliyordum ki harp esnasında 
veya harpten sonra Türkiye'de ihtikardan bahsedi l irken muhak
kak gayrimüslimler mes'ul tutulacaklardır. O l isteleri tetkik 
ederken Türkiye'de herkesin, yani Müslim ve gayrimüsl imin ih
tikar yapmakta olduğunu gördüm. O li steleri hiila saklıyorum. 
İşte bunun gibi de Varlık Vergisi 'ndeıı sonra vaziyeti iyice tet
kik edebi lmem için hemen Vatan gazetesine abone oldum. Çün
kü bu zamanlarda Doğubeyazıt 'ta askerl iğimi yapıyordum ve 
her gün dışardan gazete satın alamazdım. Varl ık Vergisi 'ne ait 
bütün yazıları . vergisini veremeyenler veya vermek istemedik
lerinden dolayı kampa alınanların bütün listelerini gazetelerden 
kestim ve sakladım. Gayrimüslimlerin Türkiye 'de her hususta 
haksızlığa uğradıklarını bildiğim için bu Varl ık Vergisi mesele
sinde yapılacağı muhakkak olan haksızlığın nispetini anlayabil
mek için yukarıda anlattığım tedbiri almak mecburiyetindey
dim ... 
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( . . .  ) Vergi ancak varlık sahiplerinden alınacakken. isminden 
anlaşıldığı veçhile, gayrimüslimler için bu kaide nazarı itibare 
alınmamış ve istisnasız herkesten alınmıştır. Doğubeyazıt'ta 
iken muhtelif gayrimüslimlerden aldığım mektuplar bunu teyid 
eder. Bu mektuplar bir belge mahiyetinde olduklarından hala 
sakl ıyorum. Bunlardan bazı parçaları burada zikrediyorum. 

30 Ocak 1 943 'te R .. . 'den aldığım mektupta Varlık Vergi
si 'nden şöyle şikayette bulunuyor: "Vaziyetimiz pek iyi deği l
dir. Varlık Vergisi 'ni ne sen ne ben düşündük. Anlamadığımız 
şeyler oluyor. Bu vergi yalnız varlık sahibine ait değil, her va
tandaşa aittir. Paran yoksa dinleyen yok. Şarkta çalışma kamp
larına, Aşkale'ye gönderiyorlar. Bana üçbinbeşyüz lira tespit et
tiler. Üç buçuk param yok. Leon dayıdan bin, Marko dayıdan 
beşyüz, bacanağımdan binbeşyüz, bir arkadaştan da beşyüz l i ra 
borç alıp bu vergiyi vereceğim. Kampa gitmeye niyetim yok." 

1 O Şubat 1 943 'te (R.) "Dün akşam pederin evine gittim. 
Senden bir mektup aldığımı söyledi. Mecl is 'e tekrar itirazda bu
lunsun diyorum. Fakat itirazlar yüzde iki yüz minder altı oluyor. 
Beşyüz l ira semrnyesi olan birisine altı bin lira geldi. Hergün ye
ni hacizlere şahit oluyoruz. Bunların hepsi de iki üç defa itiraz 
eden adamlardır. Ben bugün Defterdarlığa giderek bu beşyüz li
ra meselesinin doğru olup olmadığını öğrenmek istedim. Çok 
zorlukla başmüfettişin yanına sokulabildim. Defteri açtı, tamam 
beşbin lira deyince: ' İmkanı yok beyefendi .  Babam bu parayı 
veremez' dedim. B aşmüfettiş cevabında ne derse beğenirsin? 

- Sen ne diyorsun? Beşyüz l ira sermayesi olandan altmışbin 
lira istenmiştir, o ne yapsın? 

- O da verecek, baban da verecek, çaremiz yoktur. 
Şimdilik vaziyet kötü. Al lah iyi etsin . . .  
12 Şubat 1 943 'te başka birisinden (A.R.) aldığım mektupta 

şöyle deniyor: "Bu mahut Varlık Vergisi 'nin husule getirdiği ka
rışıklığı ve doğurduğu felaketleri bilirsin ... " 

1 8  Şubat 1 943 'te R.Ş., mektubunda ezcümle şöyle diyor: 
"Evvelki bir mektubumda sana bildirdiğim veçhile borçlanarak 
borcumu ödedim. Pederin işi ne olacak? Del i  gibiyim. Peder her 
gün ağlıyor. Altmış yaşında bir ihtiyar; Aşkale' ye selametle gi
demez. Yolda muhakkak ölür. İkide bir yolda bayıl ıyor, otomo-

5 1 5  



bille eve getiriyorlar . . .  " 
Bu mektupları yazanlar hep yakınlarım ve akrabalarımdır. 

Yapılan haksızl ıklar meydanda. Halbuki Karaköse ve Doğube
yazıt'ta vaziyet hiç böyle değil. Burada ancak birkaç zenginden 
iki yüz - üç yüz, azami beş yüz lira vergi aldıklarını görünce 
beynim patladı. Demek tahmin ettiğim başıma gelmişti. Burada 
da biz gayrimüslimler büyük bir haksızlığa uğrayacaktık. 

Doğubeyazıt ' ın en zenginleri müteahhit Hasan Kurşun, tüc
car Nebi lzadeler, Şirket Bakkaliyesi sahibi Arif Bey, Hakkı Tan
rıverdi, Öksüzoğlu'dur. Bunlardan sadece Nebilzade beşyüz li
ra, Şirket Bakkaliyesi ikiyüz lira vergi verdi. Ötekilerden alın
madı. Halbuki bu saydığım isimlerden her biri ell i-yüz bin lira
lık adamdır. Karaköse 'de de müthiş zenginler vardır. Bunlardan 
da azami biner lira alınmıştır. Halbuki gelen mektuplardan anlı
yorum ki İstanbul 'da gayrimüslimler için her türlü kitapsız he
sapsız işler yapılmış ve bunları yıkmak ve ezmek prensibi takip 
edilmiştir. Yoksa beşyüz lira sermayesi olandan altıbin lira isten
mez. Doğubeyazıt'ta benimle askerlik yapmakta olan arkadaşla
rım bana hak veriyorlar ve bu işte büyük bir haksızlık olduğunu 
tes lim ediyorlar. Arkadaşım eczacı Sabahattin Eralp anlatıyor: 
"Babam İnegöl 'de eczacıdır ve el libin liralık adamdır. Beşyüz li
ra istediler ve verdik. Fakat on parası olmayan babandan beşbin 
lira doğrusu istenmez." Yine Çorumlu eczacı Hamza Ersoy ise 
"Ben ise on para vermedim, halbuki mal ve mülkten başka dok
sanbin l ira param vardır. Sen vekalete bir mektup yaz, baban ve 
ağabeyin için yapılmış haksızlığı bildir." Yine Çorumlu ziraatçi 
Şuayip Turgay ise yüzbin liralık adam olduğunu övüne övüne 
söylüyor. Doğubeyazıt'ta askerlik yapıyor. "Sen ne kadar vergi 
verdin?" diye sorunca. "Evvela bin lira yazdılar, sonra bunu da 
sildirdik" deyince artık nerede ise ak lımı kaybedecektim. Yapı
lan bu haksızlığı bir türlü hazmedemiyorum. 

İşte bu sıralarda 8 Şubat l 943 tarihli Vatan elime geçti. Baş
makalesini okuyunca artık duramadım. [Ahmet Emin Yalman, 
"Türk Türklüğe faydalı olandır", Vatan, 8 Şubat l 943.] Ahmet 
Emin Yalman'a aşağıdaki mektubu yazdım.  Ancak gördüğünü:.: 
gibi gayrimüslimlere haksızlık yapıldığından bahsetmedim. Da
ha fazla vesika toplamalıydım. 
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Bundan sonra aldığım mektuplar birincilerden farklı olmadı. 
Hepsinde. haksızlığı görüyordum. 

5 Mart 1 943 tarihinde bir Rum arkadaştan ( lspiro) aldığım 
mektupta şunları diyor (Kayseri 'den): "Arkadaşım Dr. Joseph'e 
onbin lira drahomalı bir kız getiriyorlar. Fakat kızı beğenmedi. 
Ah ben de bunun gibi bir tane bulsam da pederimi kurtarsam. 
Çünkü senin pederin gibi benimki de bu tepeden inme Varlık 
Vergisi 'ni veremiyor. Aşkale'de galiba hayatıyla ödeyecek." 

4 Nisan 1 943: Bir doktor arkadaşımdan (Alp Özonur): 
"Mektubuna geç cevap yazdım. Fakat sebepleri çok. Bir kere bu 
Varlık Vergisi bizim pederi ezdi. Pederden yedibin lira istediler. 
Ödeyemediği için bütün ev eşyalarını ve dükkandaki malları ha
ciz etmişler. Şimdi bütün ai lemin yükü, en büyük evliitları ol
mam dolayısıyla omuzlarıma yüklenmiş oluyor. Ben her şeye 
razı oldum, yeter ki babamı Aşkale'ye göndermesinler. Bu aile
vi sıkıntım gitmezken, bir de bulunduğum yerde bana da beşyüz 
lira Varl ık Vergisi tarh ettiler. Güya ben Karaman'da en çok tu
tunmuş ve iyi iş yapan doktormuşum. Birçok itirazlarda bulun
dum. Fakat hiçbir netice alamadım ve nihayet parayı vermek 
mecburiyetinde kaldım.  Büyük Millet Meclisi ·ne de bir istida 
yazdım. Bu parayı çıkaracağım ancak sırf gayrimüslim oldu
ğum için bu parayı aldıklarına üzülüyorum. İşte bu sebeplerden 
dolayı sana zamanında mektup yazamadım." 

9 Nisan 1 943 Malatya'dan (Albert Razon): "Mektubunda bi
raz sinirli görünüyorsun ve elbette hakkın vardır. Hakikaten azi
zim. burası artık yaşanacak bir yer değildir. Bunu senelerden 
beri bil iyorum ve söylüyorum. Gözetilen bu ırk farkı büsbütün 
manasız olup burada duramıyorum ve er geç buradan gidece
ğim." 

1 2  Nisan 1 943 (Robert Şaul): "Ben borçlanarak üçbinbeşyüz 
liramı ödedim. Peder de keza. Hem onun borcu dörtbin l iradır. 
Yediyüzü sen verdin ve üçyüzü de o verebildi. Ceza kısmını da 
şöyle böyle uydurduk. Şimdi bizim için Aşkale korkusu kalma
dı . Müsterih ol. Şimdi suallerine cevap yazıyorum. Önele Jo
seph Pinto'ya onbeşbin lira vermek için çok sıkıntı çekiyorlar. 
Jak Leon beşbin, Joseph Leon ikibin, Lusi Sonsino bin, Nişim 
Sonsino üç bin. Her yeni • işyeri ' açana biner l ira yazdılar. Dr. 
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Leon Levi bin, Dr. Aboizak bin, Jak Salinas sekizbin, Robert 
Ojalvo onikibin, Dr. Moiz Macar onbeşbin lira. Halbuki bunun 
acıklı vaziyetini biliyorum. Bu Varl ık Vergisi gayrimüslimler 
için Allahtan gelen bir bela mıdır acaba? .. Dr. Abuizak bin lira
yı verdi ve hemen Filistin 'e g:itti. Bu haksızlığa dayanamadı. 
Zaten son zamanlarda bu vergiyi hazmedemeyenler Filistin'e 
kaçıyorlar." 

1 8  Haziran 1 943 Malatya (Al bert Razon): "İstanbul ' dan ge
len haberler pek üzücü ol uyor. Varlık Vergisi, tifüs. geçim zor
luğu, vs. Bunların hepsi derttir. Hem de nasıl. Bilhassa biz gay
rimüslimler bu Varlık Vergisi ile ezildikten sonra bir de tifüs ve 
geçim zorluğu cidden çekilmiyor. Bana kalırsa ihtikar bi lhassa 
Varlık Vergisi 'nden sonra artmıştır. Halbuki azalacakt ı .  Gayri
müslimler İstanbul 'da yaşamak istemiyorlar, cesaretleri kırıldı. 
Bizimkiler Filistin'e gidiyor. Kızkardeşim Beki vize bekl iyor. 
Onunla beraber Oncle Joseph ve Oncle Gabriel ' in çocukları da 
gideceklermiş. İnşallah hepimiz de onları takip eder ve yakın bir 
günde mukaddes topraklarımızda buluşuruz. 

Artık bu Yarlık Vergisi işinde gayrimüslimler ve Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu 'nun ağzıyla ' azlıkların' ne kadar haksızlık gör
dükleri aşikardır. Vaziyet, Aşkale 'ye gidenlerin listesinden bell i  
olduğu gibi , muhtel if yerlerden ve muhtelif kimselerden aldı 
ğ ım mektuplar da fikrimi teyit ediyor. Aynı zamanda yapt ığım 
tetkikler ve Müslüman arkadaşlar arasında geçen konuşmaları
mızda, inkar edi lemeyen hakikat yağ gibi suyun yüzüne çıkıyor. 
Gazeteler ve bizzat başveki l  istediği kadar bu hakikati saklamak 
istesin. İstedikleri zaman hakikati bozmak ve değiştirmek iste
sinler. Netice meydandadır ve yapı lmış olan bu hata ve haksız
l ık tamir edilmedikçe, Türkiye eski şeref, haysiyet ve krediyi 
bulamaz ve bulmamalıdır. Bu Varlık Yergisi meselesiyle Türki
ye avaz avaz bağırarak, demokrat olmadığını ispat etmiştir. Hü
kümette bile, Osmanl ı  İmparatorluğu 'nun mirası olan gavur, 
(canı cehennemde) yabancılık ve düşman mefhumlarının en 
gizli yerde saklı olduklarını gösterir." 

Başvekil Şükrü Saraçoğlu 'nun 1 6  Haziran 1943 tarihli gaze
telerde neşredilen nutkunda birtakım sayılar veri lmiştir. Ezcüm
le şunları söylemiştir: "Filvaki bugüne kadar bu vergiden elde 
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edilen 270 milyon liranın 1 05 mi lyonu azlıklar ve yabancılar ta
rafından ödenmiştir." 1 05 / 270 = 35 / 90 = 7 / 1 8  

Halbuki bütün Türkiye'de gayrimüslimler 250 binden fazla 
değillerdir. Türkler 1 8  milyondan fazladır. Nispeti yapalım: 
250.000 / 1 8.000.000 = 1 /60 nüfus nispeti. Vergi nispeti ise baş
veki lin ağzından 7/ 1 8 'dir. Aradaki dehşet verici fark göze çar
par. Halbuki bu fark çok daha fazladır. Çünkü sayın başvekili
miz borcunu ödemeyip de Aşkale'ye gidenlerden bahsetmeyi 
unutmuştur. 1 7  Haziran 1943 tarihli Tan gazetesi verdiği sayıla
ra göre, İstanbul 'dan daha yüzyetmişbirbuçuk milyon toparla
nacaktır. Bu  yüzyetmişbirbuçuk milyonun en aşağı yüzelli mil
yonu ve belki de hepsi gayrimüslimlere aittir. O zaman yukarı
daki nisbetin alacağı şekli tasavvur edebiliriz. 

Bir yandan da gazetelerden, kampa alınan vatandaşların l is
telerini topluyorum ve bakıyorum ki bu listelerde hep Yahudi, 
Rum ve Ermeni ismi geçiyor. Örnek için olsun tek bir Müslü
man Aşkale kamplarına gönderilmedi. 1 6  Haziran geldi. Vatan 
gazetesi ancak sekiz gün sonra elime geçti. Başvekilin mektu
bunu okudum. Varlık Vergisi hakkında birçok şeyler söylüyor. 
Hepsi yanlış ve mantıksız. Vatan gazetesine aşağıdaki mektubu 
yazıyorum. Tabii bugüne kadar hiçbir cevap yok ve muhakkak 
ki bu mektubum da birincisi gibi cevapsız kalacaktır. Adam bel
ki de hakl ı olduğumu anlayacak veya haklı olduğumu eskiden 
beri biliyor, fakat ne yapsın. Gazetede Vekil tenkit edilmez ya. 

Hüseyin Cahit Yalçın 19 Haziran tarihli Vatan gazetesinde 
" 'Kurultaydan sonra" serlevhah bir başmakale neşretmiştir. Bu
rada Varl ık Vergisi 'nden bahsederken ezcümle şunları söylüyor: 
"Harp vergisi içinde, insanların her teşebbüslerinde olduğu gibi, 
esef edi lecek yanlışl ık lar bulunduğu inkar kabul etmez. Mesele
nin genişliği ve müstaceliyeti dolayısıyla bu yanlışlığın normal
den biraz fazla çıktığını da kabul edelim." Hüseyin Cahit 'e di
yorum ki, yapılan bir yanlışl ık, tashih edilmekle tamir edilir. 
Yoksa o yanlışlık, hele bu kadar ehemmiyeti haiz bir yan lışlık, 
mes 'u l  mil let için daimi bir lekedir. 

8 Şubat 1 943 tarihli Vatan 'da, Emin Yalman, Varlık Vergisi 
hakkında söylediği ,  hakikata uymayan birçok sözlerden sonra 
hiç olmazsa doğru bir cümle yazma cesaretinde bulunmuştur. 
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Bu da şudur: "Varlık Vergisi 'n in  tatbikatında elbette hatalar ve 
haksızlıklar olmuştur." Fakat demokrat saydığımız bir adam da
ha, Hüseyin Cahil gibi, hatanın ve haksızlığın tamir edi lmesi la
zım geldiğinden bahsetmiyor. Hatta vekil bile 1 6  Haziran 1 943 
tarihli Vatan 'da neşredi len son nutkunda Varlık Vergisi 'nden 
bahsederken "bundan sonra daha sıkı takip edi lecek Varlık Ver
gisi . . .  " sözüyle verginin sıkı takip edilmediğini kabul ediyor ve 
dolayısıyla gayrimüslimlere yapılmış olan haksızlığı kabul et
miş oluyor. 24 Haziran 1 943 'te Vatan ' a yazdığım mektupla ve
ki l imizin bu nutkuna iyi bir cevap verdiğimi tahmin ediyorum. 

Netice olarak şunu diyebi l ir im ki, Varl ık Vergisi sırf gayri
müslimleri ezmek için yapı lmış bir vergidir. Aşkale'ye gönderi
lenlerin l i steleri de bunu tespit ediyor. Hükümet yaptığı bu hak
sızlığın geç farkına varmıştır ve hatasını örtmek için köylüden 
mahsul vergisi alınmıştır. Yani azlıkların yanmış olan kalplerine 
biraz su serpmek için köylüden mahsul vergisi alınacaktır. Fa
kat korkuyorum bu son vergi yalnız sözden ve bir gösterişten 
ibaret kalmasın. 

Varlık Vergisi Hakkında Ahmet Emin Yalman' a 
Yolladı,�ım Mektup 

Doğubeyazıt, 20 Şubat l 943 

Vatan Gazetesi Başmuharriri Bay Emin Yalman 'a, 
Sayın Bayım. 
Abonesi bulunduğum gazetenizin 8 Şubat 1 943 nüshasında, 

başmakalenizi azami dikkatle okudum. çünkü Varlık Vergisi be
ni çok aJakadar etti. İstanbul '  da bu hususta, her tarafta işittikle
rimizin doğru olup olmadığını bizzat tahkik için Ankara 'ya git
tiniz. Cidden yerinde bir hareket. 

Araştırdınız, soruşturdunuz; demokrat ve laik olan hüküme
timizin esaslı prensiplerinden ayrılmadığı, yani vatandaşlar ara
sında din, kan, ırk diye hiçbir fark gözetmediği kanaatine vardı
nız. Kanaatinize ben de iştirak ediyorum. Demokrat olduğunu 
iddia eden bir hükümet böyle bir kanun yapamaz. Ancak hadi
selerden anlıyorum ki  bu kanunu harfiyen tatbike mükellef kü-
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çük hükümet memurları bıçağı istedikleri gibi kul lanmak iste
mişlerdir ve böyle de yapmışlardır. Kat ' iyen tahkik ve tetkike 
lüzum görmeden canları istediği gibi bıçağı oynatmışlardır. Bir 
kısım vatandaşlarda ancak bir sıyrık bırakmışlar, bazılarında bir 
yara ve bazı zavallıları derin yaraya mukavemet edemiyecek 
tarzda yaralamışlar veya büsbütün öldürmüşlerdir. Evet . 

kat ' iyen tahkik etmeden diyorum ve o vücudun bu ağır yüke 
mukavemet edip edemeyeceğini sonnadan soruşturmadan bir 
kısım vatandaşları ağır vergiye mükellef tutmuşlardır. 

İşte babam ve ağabeyim bu verginin yükü altında ezilenler
den iki kişidir. Şayet memurlarınız manen ve vicdanen mes 'ul 
oldukları vazifelerini böyle haince suistimal etmeden, araların
da fazla vergi kim toplayacak diye rekabete girişmeden işi biraz 
tahkik ve takip ettikten sonra (masa başında değil) vergi tespit 
etselerdi, babama beşbin l ira ve ağabeyime üçbinbeşyüz lira 
Varl ık Vergisi koyulmazdı. Babam, beşbin lira değil, beşyüz li
ra bile veremeyecek derecede varlıksızdır. Evet ismen doktor
dur. Fakat her doktor olan adam muhakkak zengin mi olmalı? 
O, eskiden beri Balat 'ta doktorluk yapıyordu. Takriben bundan 
beş sene evvel bazı arkadaşlarının teşvikiyle Beyoğlu'nda iş ya
par diye Kuledibi 'ne taşınmışt ır. Fakat, burada da hiçbir zaman 
tutturamamış ve gerek kendisini gerekse bizi aç bırakmamak 
için Balat 'a gitmeye devam etmiştir. Bundan iki sene evvel Ku
ledibi 'nde kendisinden istenen, adı Kazanç Vergisi olan vergiyi 
veremeyeceğini anladığından muayenehanesini kapatmış ve 
Balat'a gitmeye devam etmiştir. Her günkü Kazanç Vergisi ' ni 
veremediği için muayenehanesini kapatan bir adamdan, velev ki 
doktor olsun. beşbin l ira Varlık Yergisi istemek cinayettir. Ben, 
diş tababeti mektebinde dört sene müddetle fakrühalle okudum. 
Bu fakrühal mazbatasını polis tahkikatından sonra kaymakam 
veııniştir. Fakir olmayan bir adama fakrühal verilmediği gibi 
parası olan bir adam da diş tababeti mektebinde senel ik ücret 
olan kırk-elli l irayı vermemek için dilenci gibi daireden daireye 
koşup merhamet dilenmez. Bundan başka babam, birçok defa
lar şuraya buraya müracaatta bulunarak Anadolu 'ya maaşla 
doktorluk yapmak üzere gitmeye hazır olduğunu söylemiştir. 
Kazancı yerinde olan bir adam İstanbul 'daki rahatını bırakıp 
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Anadolu 'ya bir fabrikada doktorluk yapmaya gitmez. Aldığı ce
vaplar ya yaş haddinin geçmiş olduğu, ya da kendisinin Türk ol
madığıdır. Halbuki gayrimüslimler arasında babam kadar Türk
çü ve Türk olanlar azdır. Eski yedek subaylardan olup, bir za
manlar Türkiye'de ilk defa olarak kurulan Türk Kültürü ve Yar
dıın Cemiyeti 'ne reislik etmiştir. Beni Türk mekteplerinde okut
muştur vs. Her ne ise. Bu da ayrı bir mesele . . .  

Ağabeyim ise doktor değil, o bir gömlekçidir ve dükkanı 
vardır. Fakat tüccar değildir. Tüccar namına gömlek diker ve 
kendisi dikiş parasını tüccardan alır. Gömlek tüccarıdır. Bu va
ziyette ağabeyim ne ihtikar yapabilir, ne vurguncu, ne de istifçi
dir. B ilakis, iplik, düğme vs. ihtiyaçlarının tedariki hususunda 
kendisi muhtekir ve vurguncuların elinde bir oyuncak olmuştur. 
Bundan başka ağabeyim bu harp sırasında iki kere askere alın
mış ve ceman bir buçuk sene bu suretle çal ışamamış ve binbir 
müşkülatla ai lesinin ihtiyaçlarını temin edebilmiştir. Geçen se
ne ikinci ihtiyat askerliğinden bırakılmış, çal ışarak askerken 
borçlandığını ancak ödemekteyken bir de üçbinbeşyüz liralık 
Varlık Vergisi boynuna yüklendi. 

Tabii bütün bu cihetler tahkik edilseydi, ki edilmesi lazımdı, 
vaziyet başka türlü olurdu. 

Gerek pederim, gerekse ağabeyim şundan bundan borçlan
mış lar. bir kısım vergi lerini vermişler. diğer kısmını yine borç
lanmak suretiyle vereceklerdir, bilmem kaç milyon lira toplan
dığını i liin edip duruyorlar. Fakat bir kısım vatandaşların bu ver
giyi kısmen olsun, hangi şartlar altında ödediğini hiç araştırmı
yorlar. Halbuki Türk mil letinin umumi menfaatları bakımından 
çok yerinde olan bu vergi, iyi bir tahkikattan sonra istenseydi, 
belki de iki misli para toplanırdı. Çünkü köşede bucakta kalan
lar, bu suretle hiç vergi istenmeyen birçok varlıklı vatandaşlar 
olduğu gibi, böyle yanlış ve eksik tahkikat neticesinde birçok 
zenginden, bilhassa Anadolu .da gayet az para istenmiştir. 

Muhterem Bay Emin Yalman, mektubumu burada bitiriyo
rum. Sizi tanımadan bu uzun yazı ile belki rahatsız etmiş oldum. 
Fakat gerek gazetenizdeki yazılarınızla, gerekse seyahat notları
nızda gayet demokrat ve mantıki düşünen bir adam olduğunuzu 
ispat ettiniz. Bunun için bu derdimi size açmağa karar verdim. 
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Gazetecilik mesleğinizden başka vicdani bir borç bi lerek 
mektubumun hiç olmazsa bir hülasasını gazetenizde intişar et
mek lütfunda bulunacaksanız, babam ve ağabeyim gibi daha 
birçok zavallılar "Hfüa bizi düşünen vardır" diyerek bir kurtuluş 
ümidine kapılmak şansını kendilerine bağışlamış olursunuz. 

46. Seyyar Hastane'de Diş Tabibi İlya Şaul 

Varlık Vergisi Hakkında Vatan Gazetesine 
Yol/adı,�ını İkinci Mektup 

Doğubeyazıt, 24 Haziran 1 943 

Vatan Gazetesi Başmuharriri Bay Ahmet Emin Yalman, 
Sayın Bayım, 
20 Şubat 1 943 'te yine Varl ık Vergisi hakkında size uzun bir 

mektup yollamıştım. Herhalde boş vakit bulamadığınızdan 
mektubuma bir cevap almak şerefine nail olamadım. Aynı za
manda arzu ve ricamı yerine getirmeyerek mektubumu gazete
nize intişar etıinnediniz. Ancak 1 7  Mart 1 943 tarihli gazeteniz
deki başmakalenizde "Canl ı  ihtisas makinelerinden istifadeye 
muhtacız" serlevhalı bir yazı neşrettiniz. Burada ezcümle şunla
rı demiştiniz: "Bizde ihtisas adamına ihtiyaç gösteren iki mü
him saha göze çarpıyor. Birincisi memurluk vaziyetinde yapıl
masına şiddetle ihtiyaç olan ıslahaltır. ( ... ) İkinci bir ihtiyacımız 
ise iaşe teşkilatımızı tamamlıyacak ihtisas adamlarına aittir." İş
te bu yazınızda memurlarımızın beceriksizliğinden bahsetmeniz 
beni memnun etmiştir ve dolayısıyla bu yazınızı mektubumun 
bir neticesi olarak kabul ederek sevindim. Çünkü malfimunuz, 
Varlık Vergisi hususunda, hükümetimizin esaslı prensiplerinden 
ayrılmadığını, yani Müslim ve gayrimüslimler arasında hükü
metin herhalde bir fark gözetmek istemediğini, fakat vergiyi 
tespit eden memurların vazifelerini suistimal ederek tahkik ve 
tetkik etmeden vatandaşlara Varlık Vergisi tespit ettiklerini ve 
bu yüzden birçok büyük hatalar yapıldığını söylemekle memur
larımızın beceriksizliğinden bahsetmiştim. 
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Size yazdığım ilk mektubumla bu ikinci mektup arasında 
tam dört ay geçmiştir (Peşinen söyleyeyim ki, bu dört aylık bir 
zaman eski kanaatimin değişmesine kafi gelmiştir). Bu sefer 
Başvekil Şükrü Saraçoğlu 'nun . Cumhuriyet Halk Partisi Altıncı 
Büyük Kurultayı 'nın son toplantısında söylediği mühim nutku
nu 16 Haziran 1 943 tarihl i  gazetenizde neşrettiniz. Gazeteniz 
bugün elime geçmiştir. Yarl ık Yergisi 'ni alakadar eden nutuk 
kısmını di kkatle okuyorum. Başvekil imizin en mühim cümlele
rini alıp buraya aynen geçiriyorum: "Bundan sonra daha sıkı ta
kip edi lerek, Varlık Vergisi bütün vatan çocuklarının zaruretleri 
takdir ederek seve seve verdiği bir vergi olmuştur. Bu vergiyi 
azlıkları ezmek için koyduğumuz iddiası, adi ve çirkin bir ifti
radır. Şayet bir gün, hayatın zorlukları bizi diğer vatandaşlar 
arasında azlıklara da müracaat zaruretiyle karşı karşıya bıraka
cak olursa biz bu zarureti de yerine getirmek için bir dakika bi
le tereddüt etmeyeceğiz. Türküz, Türkçüyüz ve her gün biraz 
daha Türkçü olacağız." 

Ş imdi bu cümleleri beraberce tahli l  edelim: "Bundan sonra 
daha sıkı takip edilecek Varlık Vergisi . . . " demek şimdiye kadar 
Varlık Vergisi 'nin pek de sıkı takip edilmediği demektir. Bu sı
kılık ancak gayrimüslimler ve kendi tabiriyle azlıklar için gös
teri lmiştir demektir. Bundan başka Başvekil in dediği gibi Varl ık 
Vergisi 'nin bütün vatandaşların seve seve verdiği bir vergi ol
madığını söylemek isterim. Seve seve verilen bir vergi için bil
mem kaç bin itirazname meclise gönderilmez. Zaten bilumum 
azlıkların bu vergi hakkında alenen itirazları, verginin seve se
ve veri lmediğini gösterir. "Bu vergiyi azlıkları ezmek için koy
duğumuz iddiası, adi ve çirkin bir iftiradır." Ne yazık ki sayın  
başvekilimizin bu  sözünü de  doğru kabul etmeyeceğim. Neden 
diye sorarsa, vereceğim cevap şudur: "Bugüne kadar Varlık Ver
gisi 'ni veremediğinden dolayı Aşkale 'ye gönderilen vatandaşla
rın gazetelerde intişar eden isimlerini okudum." Cevabımdan 

·
bir şey anlamadıysa, onun da bu l isteleri okumasını tavsiye ede
rim. Bundan sonra başvekilimizin söylediği iki söz azlıklara 
doğrudan doğruya meydan okuma mahiyetindedir. Bunlardan 
bir tanesi şudur: "Şayet bir gün hayatın zorlukları bizi diğer va
tandaşlar arasında azlıklara da müracaat zaruretiyle karşı karşı-
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ya bırakacak olursa biz bu zarureti de yerine getimıek için bir 
dakika bile tereddüt etmeyeceğiz." Demek sayın başvekil imiz 
Varlık Vergisi 'nin darbesiyle azlıkların kafi derecede ezildiğine 
kanaat getirmemiştir. Yapılan bir hatanın bir daha tekrar edilme
yeceğ=ni veya bu hatanın tashih edileceğini söyleyeceği yerde, 
ikinci ve daha büyük bir tehdit savunnuştur. Kendisine göre bu 
Varlık Vergisi meselesinde azlık lara müracaat edilmemiş midir? 
Acaba halk da kendi düşündüğü gibi mi düşünüyor? Geçen ay 
Kars' ın kazalarından İğdır' daydım. Orada kazanın en zengini 
ve milyonluk bir adam olduğu söylenen Gulam isminde bir tüc
carla tanıştım. Bu suretle ondan ikibin lira Varlık Vergisi aldık
larını kendisi şahsen bana söyledi. "Ucuz kurtuldun" deyince, 
ne cevap verir beğenirsiniz: "Canım, bu vergi bizim için değil, 
İstanbul 'daki gavurlar içindir. Onların yanında biz de yandık", 
işte sayın başvekil imiz, halkımız böyle düşünüyor. Nutkunun 
sonunda "Türküz, Türkçüyüz ve her gün biraz daha Türkçü ola
cağız" diyor. İşte bu da azlıklara karşı son ve müthiş meydan 
okumasıdır. Çünkü azlıklar yüzlerce seneden beri Türkiye ' de 
yaşadıklarına rağmen hiçbir zaman Türk addedilmemişlerdir ve 
sizin, sayın Bay Emin Yalman, 8 Şubat l 943 tarihinde "Türk, 
Türklüğe faydalı olandır" serlevhalı makalenizde müdafaa etti
ğiniz fikrin yanlış olduğunu görüyorsunuz. Çünkü sayın başve
kilimiz, biz gayrimüslimlerden bahsederken daima "azlık" keli
mesini kullanmıştır. Gayrimüslim Türklerden hiç bahsetmemiş
tir. Aynı zamanda Başvekil kadar salahiyetli bir membanın Tür
kiye' de bulunacağını tahmin etmiyorum. Başvekilimiz "Türk
çüyüz ve her gün biraz daha Türkçü olacağız" demekle azlıkla
rın müstakbel ümitlerini de kırmıştır. Şunu demek istemiştir: 
"'Ey azlıklar! Bi lmel isiniz ki, siz azlıksınız, Türk deği lsiniz ve 
daima azlık kalacaksınız." İşte Sayın Bay Emin Yalman. gördü
ğünüz gibi başvekilimizin bu son nutku azlıklar için gönül açı
cı değil, bilakis kara habercidir. İstikbalde Türk addedileceğimi
zi ve her türlü haktan istifade edeceğimizi söylememiştir. 
"Türkçüyüz ve Türkçü olacağız" demekle bizi, gayrimüslimleri 
hiçbir zaman Türk camiasına sokmayacağını gösterir. 

Bu  mektubumu gazetenizde neşretmenizi rica etmiyorum, 
çünkü bu işi yapamayacağınızı ve başıma iş açmak istemeyece-
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ğinizi biliyorum. Mektubumda hep hakikat vardır. Fakat Türki
ye 'de doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bu mektubu de
mokratl ığınızdan dolayı sizi çok takdir ettiğim için hususi ola
rak size yolluyorum. Gayrimüslim vatandaşların başvekilimizin 
son nutku hakkında neler düşündüklerini bilmenizi istedim. 
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4. Bölüm 2. Ek 

Yakın tarihimizdeki kara leke' 

Yervant Özuzwı 

İstanbul azınlıklarının yakın tarihinde 1 2  Kasım l 942 'yi göste
ren sayfa .. Varlık Vergisi" denen olayın kapkara lekesidir. Var
lık Vergisi Atatürk sonrası tek parti yönetimince azınlıklara kar
şı uygulanan baskıcı, ırkçı ve düşmanca politikaların "facia" 
olarak tanımlanan örneğidir. İkinci Dünya Savaşı esnasında biz
zat başbakan Şükrü Saraçoğlu tarafından bir vergi yasası hazır
lanır. Yasaya göre devlet bütçesine katkı amacıyla sözde vergi 
yükümlüsü tüm vatandaşlar bir defaya mahsus olmak üzere ser
vetleri oranında .. Varlık Vergisi" ödeyeceklerdir. 

Uygulama esnasında ve sonrasında yasanın gerçek amacının 
bu olmadığı açıkça görüldü. Amaç azın lıkları ekonomik olarak 
eritip piyasanın kimlik değiştirmesini sağlamaktır. Bunda da ba
şarıya ulaşılmıştır. 1 9 1 5 sonrasında Anadolu '  da el ve kimlik de
ğiştiren küçük sanayinin ve ticaretin İstanbul 'da da önü açı lmış 
oldu. Böylelikle artık Agopların yerini Yakuplar, Yanilerin yeri
ni Kani ler, Salomonların yerini Selimler aldı. Yasa uygulama
sında vergi yükümlü leri Müslümanlar, Dönmeler, Ecnebiler ve 
Gayrimüslimler olarak gruplandırılmış, Gayrimüslimler en yük
sek oranlarda vergiye bağlanmışlardı . Yasaya göre 1 5  gün içeri
sinde borcunu ödemeyen - daha doğrusu ödeyemeyenler - önce 
toplama merkezlerine, sonra da Aşkale'de çalışma kamplarına 
gönderi ldiler. Çoğunluğu İttihatçılardan oluşan Vergi Takdir 
Komisyomı 'nun kararları alabildiğine keyfi ve katıydı. İtiraz 
hakkı yoktu. Zamanın İstanbul Defterdarı Faik Ökte daha sonra 
Varlık Vergisi 'ni "facia" olarak tanımlamıştı. Değerli yazar Çe
tin Altan 30 Ekim 1 997 tarihli Sabah gazetesindeki köşesinde, 

1 Agos, 7 Kasım 1 997. 

527 



"Hitler'den esintili olarak 1 942'de İstanbul 'daki azınlıkları pe
rişan eden ve Aşkale'de çi le çekmeye mahkum eden Varlık Ver
gisi 'ni çıkartmıştık" diye yazıyordu. 

O gün Kadıköy'e gidiyordum Varlık Vergisi'nin iki kahra
manı Kadıköylü Asadur' la Kadıköylü Armenak Babayı hatırla
dım. İkisinin de Varlık Vergisi 'nde yaşadıkları hem düşündürü
cü, hem trajik bir yaşam kesiti, hem de verginin ne anlama gel
diğinin kanıtıydı. (Kilise2 ve okullardan bile alınan bu vergiye 
vergi demek pek doğru olmasa gerek.) 

Dilerseniz, onların öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Asadur da, Annenak Baba da Kadıköy çarşısında küçük es

naftılar. Acaba Kadıköy eski çarşısının hangi dükkanları onla
rındı. Büyük ihtimalle kilise çevresindekilerden biridir diye dü
şündüm. Belki de yerinde şimdi bir beton yığını vardır . . .  

Neyse . . .  Gelelim öykümüze: 
Asadur'un tenekeci-lehimci dükkanı vardır. İşi, sac soba, so

ba borusu, mangal, maşa. kürek vs. yapmaktır. Dedim ya küçük 
esnaftır. Emeği ile geçim savaşı vermektedir. Kendisine demir, 
sac tüccarı diye yüklü vergi yazılır. Vergi çok yüksektir. Asadur 
ödeyecek güçte değildir. İ tiraz hakkı olmamasına karşın yine de 
vergisinin indirilmesi için talebini komisyona iletir. Komisyon
da. "az bile olmuş, Taşnakların başıdır" diyerek vergisini dört 
kat daha yükseltirler. Asadur her şeyini satıp savmış vergisini 
yine ödeyememiştir. Borcunun geriye kalan kısmını çal ışarak 
ödemesi için Aşkale'ye çal ışma kampına gönderil ir. Artık göre
v i  kardan kapanan yolların ve Zigana Dağı 'n ın açılması işidir. . . 

Armenak Baba çevresinde çok sev i len av meraklısı, Türk 
müziği nden anlayan, temiz, dürüst. neşeli, hoşsohbet birisiydi. 
Kadıköylü avcılar kendisine ''üstad'' derlerdi. Varl ık Vergisi 'nin 
İstanbul 'da en yetki l is i  Faik Ökte yıllardır av arkadaş ıydı. Çok 
yakındılar. Bir sabah çekinerek, ezilerek defterdarlıkta onun 
odasına gitti. Ökte oturması için yer gösterdi. Kahve ikram et
mek istedi. Arınenak Baba bitkindi, güçlükle kendini toparladı. 
Büyük nezaketle ve kelimeleri boğazında düğümlenerek, ' 'Dışa-

2 Nitekim İzmir'deki haciz i lanlarında vergiyi ödeyemeyen Musevi iha
dethanelerine ait gayrimenkul lerin haczedilerek satışa konu olduğu satış 
ilanlarına rasladık.(S.Ç.) 
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rıda bunca insan sizi görmek için sıra bekliyor, ben de saatlerce 
bekledim, oturmaya hakkım yok'' dedi ve "senden bir ricaya 
geldim'' diyerek geliş nedenini şöyle anlattı: "Beni tanırsın, bi
l irsin, küçük bir çivi dükkanım var, mıhlayıcı (kuyumcu diye 
vergi saldı lar. Bende bunun onda biri bile yok. Dükkanımı sat
sanız bile borcumu ödeyemeceğim için beni yine de Aşkale 'ye 
göndereceksiniz. Kural böyle. Senden şunu rica ediyorum. ka
rım ihtiyar, üstelik yatalak. Kimimiz kimsemiz yok. Bir tek ah
şap evimiz var. O da vergimize yetmez. Onu da satıp karımı so
kağa attırmamaya çal ış. Bana söz verirsen gözüm arkada kalma
dan Aşkale'nin yolunu tutacağım." Ökte Annenak babanın evi
ni bi l iyordu. Ak saçlı hasta karısını da. İçinde bir şeylerin kırıl
dığını hisseti. Yarlık Yergisi bu olmamalıydı. Tunç kalıplar yü
zünden zulüm yapıl ıyordu. Armenak 'a söz verdi ,  evini sattırma
yacaktı. Armenak baba artık rahattı. Gözü arkada kalmadan Aş
kale'ye gidebi lirdi. Odadan çıkarken gözlerinde süzülüp koca
man burnundan damlayan iki damla yaşı siliyordu. 

Bunları yazarken bu gibi olayların bir daha tekrarlanmama
sı için "hatırlatma" görevini yerine getirdiğime inanıyorum .  
Farklı  olanlara farkl ı  uygulama yapanlar tarihte daima var ol
muş, onlar hakkında hükmü de tarih daima vermiştir. Bu ayrım
cı politikalar bugün değişti mi? 

Vakıflardan sorumlu  Devlet Bakanının bizlerle ilgili itirafını 
okuduk. Azınlık ların Türkiye 'deki hakları Yunanistan ' la müte
kabi liyet esasına göre işliyormuş. Rumlar için ayrı, Ermeni ler 
için ayrı uygulama yapılamazmış, yani kurunun yanında yaş da 
yanıyormuş. B izler kurunun yanında yanan "yaş"mışız. Ya bu 
ateşi , bu yanmayı seyredenler? Bi r  şey daha be l l i ,  demek ki bi
rileri bu ateşi söndürene kadar yanmaya devam edeceğiz. Ger
çek demokrasilerde. hukuk devletinde hiç kimse yanmaz. Ana
yasamız eşitlikten söz ediyor:' Cumhurbaşkanımız ''Türkiye· de 

3 "Türkiye'de Müslüman kökenli olmayan. devlet kapısı. kamu vicdanı, 
reel hukuk ve toplum şuurunda kat'a 'Türk' [vatandaş da diyebi liriz SÇ] 
değildir. Böyle olmasına karşın, hem kendi kendimizi. hem de yabancı 
mercileri . bilerek aldatıyoruz: 'Anayasa 'mıza göre. tüm vatandaşlar eşit
tir ! '  diye. 'Türk' [vatandaş] dediğimiz zaman. asla Ermeni. Rum. Süryani 
ve Museviyi kastetmeyiz toplum lügatimizde; bu lügatteki l isanın da. 'te-
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ikinci sınıf vatandaş yoktur" diyor. Sayın Bakanın sözünü ettiği 
düşünceleri paylaşan yönetici lerimiz olduğu sürece dün açıkça 
uygulanan azınlık ları eritme polit ikası bugün görülmeyen bir 
şekilde devam ediyor. Sayın Bakanımız sağolsun aslında bizim 
bildiğimiz, ancak devam etmez diye düşündüğümüz gerçeği 
resmi ağızdan, açık ve net olarak bir güzel şekilde itiraf etti. Bi l
meyenler de böylelikle öğrenmiş oldu. 

Bugün Türkiye nüfusunun binde biri kaldık. İstediğimiz çok 
bir şey değil. Devletimiz bize farklı bakmasın.4 Bu da bize yeter. 

penin · yani devlet erkanının kullandığı dil ve bulunduğu davranışın bir te
zahürü olduğunu söylemeye gerek var mı acaba?" 

Raffi A. Hermonn, "Yeni 30 1 :  "Ermenilere hakaret Türk milletine ha
karettir"', Star. Açık Görüş Eki, 20 Nisan 2008 
4 ''Müslüman kökenli Türkler. ('Doğuştan Müslüman'. nevi şahsına mün
hasır bir ' laikliği' savunan 'Beyaz Türkler' kastedilmektedir) Müslüman 
vaya etnik olarak Türk kökenli olmayan ama vatandaş olarak Tlirk olanla
rımızdan, sürekli (yasa. yönetmeliklere dek) kuşkulanırlar. 1988'in Sabo
tajları Önleme Yönetmeliği'nde. sabotaj yapabilecek potansiyel şlipheliler 
arasında 'Yerli Yabancılar' ( ... ) yani tüm GayrimüslimleFden ·yabancı ' di
ye bahsedil ir. İstanbul 2. No.lu Mahkemesi 1996'da. bir Rum vatandaşa 
verdiği kararda. ona 'Yabancı uyruklu TC. Vatandaşı' diyordu ve bu tuttıın 
hala devam ediyor [Cumhurbaşkanının TC kanunlarına göre kurulmuş 
Gayriınlislim vakıflarından yabancı vakıflar olarak söz etmesi yadırgan
maz]. Bir insan ya yabancı olur olur vatandaş. Bugün hfüii Özel Öğretim 
kurumları Kanunu'nun 24/2 maddesinde Azınlık Okulları Müdür Yardım
cısı . 'Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu' diye tarif edil ir. Sadece 
bu kadarı bile Türkiye'de, din, dil. ırk ayrımcılığı yapıldığının ispatıdır. 
Gayrimüslimlerin diğer adı Türkiye'de 'gayri vatandaştır'. Bu bilinsin ar
tık !" 

Raffi A. Hermonn. a.g.nı. 
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4. Bölüm 3. Ek: 

75 ytlhk Artemis artık yok!* 
Celal Başlangıç 

İngiliz Konsolosluğu 'nun karşısındaki küçük berber dükkanın
da sakal tıraşı oluyordu, neredeyse 40 yıldır yaptığı gibi; aynı 
yerdeki aynı berberde. Birden büyük bir patlamayla sarsıldı. 
Dükkanın tavanı üzerine çökmüş, karşısında oturduğu ayna pat
layıp menni gibi suratına fırlamıştı. Neyse ki berberin elleri tı
raş ettiği yüzündeydi. İki elinden de kan fışkırıyor berberin. Pat
lamadan sonra ilk hastaneye koşanlardan biriydi. 

Ama, 2003 Kasımı 'ndaki Beyoğlu'ndaki İngiliz Konsolos
luğu 'na yapılan bu saldırının aslında sonun başlangıcı olduğunu 
bilmiyordu Niko Vafyadis. 

Bu patlama babası Kanaki 'yle amcası İstrati 'nin kurduğu, 
bir dönem Beyoğlu'ndaki Balık Pazarı 'nın en ünlü bakkaliyesi 
olan şimdiki adıyla Artemiz, kurulduğu adıyla Artemis'in yedi
ği son darbeydi aslında. 

75 yıllık öykü iki kardeşin 1 920'1i yıl ların sonuna doğru 
Trakya 'nın Müreftesi 'nden kalkıp İstanbul 'a  gelmesiyle başl ı
yordu. ' 'Babamla amcam bir süre hamal olarak çalışmışlar İs
tanbul ' da. Sonra Balık Pazarı ' nın biraz aşağısında küçük bir 
bakkaliye açmışlar önce. Bakmışlar ki işler iyi, 1 93 1  'de şu an
ki yere taşıyıp 200 metrekarelik bir bakkal dükkanı kurmuşlar. 
Deposuyla. buzhanesiyle o zamanın en büyüğü." 

Dükkana da Niko'nun babası olan Kanaki 'nin ilk adı Arte
misia 'dan esinlenerek Artemis adını vermişler. Bu ad mitoloji
den geliyor. Tanrı Zeus'un kızı Artemis. 

Tarlabaşı orta halli ve zengin Rumların oturduğu bir semt 
zaten. Herkes akın ediyor dükkana. Etrafta başka bakkaliye yok. 

* Celal Başlangıç, .. 75 yıllık Artemis artık yok!", www.radikal.eom.tr/ha
ber.php?habemo=2 1 0095 
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Sadece semtteki değil. Cihangir'deki, Kurtuluş'takiler de alış
verişlerini Balık Pazarı 'ndaki Artemis Bakkaliyesi 'nden yapı
yorlar. 

İşler iyi. Tam 29 kişi çalışıyor dükkanda. Altı tane küfeli ta
şıyıcı var. Telefonla gelen siparişleri yükleyip gönderiyorlar kü
feyle. Yetişmek mümkün deği l .  Nefes bile alamıyorlar ama Tak
sim 'de bir de apartman al ıyorlar dükkanın karıyla. 

İ lk darbe Varlık Vergisi 
İlk darbe 1 942'de geliyor. Niko o yıl beş yaşında. Ama babası
nın eve gelişini çok net hatırl ıyor. Üzgün bir şekilde içeri giri
yor babası ve annesine "Maalesef' diyor "İsmet (İnönü) her şe
yimizi aldı." O yıl gidiyor işte apartmanları. O evde doğmuş Ni
ko. Beş yaşına gelince satılıyor doğduğu apartman. Bugün de 
aynı apartmanda oturuyor ama kiracı olarak. Neyse ki apartma
nı verip kurtuluyor babası, Aşkale'ye sürgüne gitmiyor. 

"Varlık Vergisi 'nde ağır darbe yemiştik. Ama dükkan kal
mıştı elimizde. Kısa zamanda hepsini toparladık. Arkadan ikin
ci darbe geldi: 6-7 Eylül olayları. Daha yeni toparlanmıştık. Fe
laket iş vardı. Günde 1 7  teneke beyazpeynir satıyoruz peraken
de. Mezeler, sucuklar. pastımıalar. İşte o sırada geldi 6-7 Ey
lül 'ün tokadı. Harabeye döndü dükkan. Bütün zeytinyağı tene
keleri, peynirler, ne varsa hepsi saçıldı Tarlabaşı 'na." 

Niko önce Zapyon'a gider, sonra liseyi Zoğrafyan'da bitirir. 
Elbetteki ilgisi ticarettedir. İstanbul Yüksek Ticaret'e başlar üni
versite eğitimi için. Ancak babası hastalanır. 1 958 'de okulu bı
rakıp dükkanın başına geçer. Bu arada da 'Artemis' adı 'Arte
miz 'e dönüşür. "6-7 Eylül olaylarından sonra bilen bilmeyen, 
tanıyan tanımayan, herkes sormaya başladı ' Bu Artemis ne de
mek' diye. Giden gelen soruyordu. Çok rahatsız olduk. Avukat
la görüştük 's'yi 'z' yaptık. Böylece 'Artemis' oldu mu sana 
• Artemiz'.  Yani 'ar-namus, ter-temiz' oldu." 

J 960'ta yangın geçirir Artemiz Bakkaliyesi, onu da atlatır. 
1 964 'te Yunan uyruklular sınır dışı edilince müşteri kaybeder 
ama işleri hala iyidir. 

"Yedek subaylıktan geldim. l 965 'te evlendim. Felaket iş 
vardı .  O zaman yazlan adaya gidiyoruz. Akşam 10 vapuruna 
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zor yetişiyorum. Sabah yedi vapuruyla geliyorum. Yine 30'a ya
kın çalışan var. Personele sabah kahvaltı, öğle ve akşam da ye
mek çıkarıyoruz. Bütün gün ayaktayız. Yılbaşı arifesinde 28, 29 
Aralık geceleri saat üçte kalkar devamlı salam, pastırma keser
dik 3 1  ' ine yetişmek için." 

Arkasından 1 974 'te Kıbrıs olayları patlak verir. Bir göç dal
gası daha dolaşır İstanbul Rumları arasında. Müşterilerin sayısı 
biraz daha azalır. Yine de işler iyidir. Çünkü gerek kalanlar, ge
rek parası olup da ağzının tadını bilen, iyi mezeden, iyi  peynir
den, iyi zeytinyağından anlayan İstanbulluların hayatından çık
maz Artemiz Bakkaliyesi. Ama 74'te göçenler arasında Ni
ko'nun kızı ve oğlu da vardır. Okumak için giderler Atina'ya ve 
yerleşip kalırlar. 

Yine de işler iyidir. Özel likle Özal döneminin ilk yıllarında 
yine gözdedir Artemiz Bakkaliyesi. Açılan otel kumarhaneleri 
en kaliteli yiyecekleri toptan olarak alır buradan. Lüks eğlence 
yerleri de toptan alım yapan müşteriler arasındadır. Ancak 
1 994 'ten sonra işler değişmeye başlar. Artık her geçen gün art
maktadır süpermarketlerin sayısı .  İnsanlar ucuz ama kalitesiz 
mal bulmak için süpermarketleri tercih etmeye başlamıştır. Bu 
işkoluna büyük sermaye girince hayat alanları iyice daralır. 

Düşüş dönemi başlamıştır 
Niko bunları anlatırken, kendi de Tarlabaşı doğumlu bir 

Rum olan ve I 940' 1 ı  yıllarda babasının verdiği bir lirayla Arte
mis 'ten aldığı karışık salam, sosis ve jambonların günlerce ev
de meze olarak yendiğini anımsayan Apoyevmatini Gazetesi 'nin 
Yayın Yönetmeni Mihail Vasiliadis yaşanan sürece i lişkin bir 
değerlendirme yapıyor: 

" 1 955 kırılma noktasıdır. O tarihe kadar İstanbul Rumları 
geleceklerini bu ülkede görüyorlardı. Hiç akıl larına çekip git
mek gelmemişti. Çocuğunu burada eğitiyor, burada üniversite
ye gönderiyordu. Yatırımını  burada yapıyor, evini buradan alı
yordu. Ama 1 955 'te olaylar olunca belki birkaç kişi dışında 
kimse gitmedi ama mantalite değişti. Güven kayboldu .  Artık 
Artemis gibi kafası çalışan büyük işletmeler yatırım yapmadı 
dükkanına. Büyümezsen küçülürsün. Dolayısıyla bu Rum kuru
luşları büyüyüp ülkeye yayılacak hale gelemedi. Diğer büyük 
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kuruluşlar başka kentlere atladı ama Rumlar bunu yapmadı. 
Hem korktu, hem de koşul lar uygun değildi. Adam parası olun
ca eskiden Nişantaşı 'ndan daire alırdı, daha sonra gidip Yuna
nistan ' dan almaya başladı." 

Yaşanan bütün olumsuz koşul lara, 1 994 'ten itibaren nere
deyse her sokak arasında süpermarket açılmasına bir süre diren
miş Niko. Ta ki 2003 Kasımı 'nda İngiliz Konsolosluğu 'na yapı
lan bombalı intihar saldırısına kadar. Ancak o tarihten sonra 
kimse girmez olmuş içeri. 

Dükkanın bulunduğu Kalyoncukulluk'a, Balık Pazarı 'n ın 
girişine doğru götürüyor Niko bizi "Bak gözünü seveyim" diye. 
"Hiç kadın görüyor musun burada? Eğer bir bakkala kadın gir
miyorsa orada iş bitmiş demektir." Bugüne kadar zarar etmesi
ne, günlük cirosunun 1 00  YTL' ye dek düşmesine karşın diren
miş Niko. Dokuza düşen personel sayısını beşe kadar indinniş. 
Ancak yine de işi yürütememiş. Sonunda kepenkleri indirmeye 
karar vermiş. 

Fotoğraf çekmek için dükkanın kepengini açtırırken içeri 
girınek istemiyor Niko. Hatta bakmak bile istemiyor dükkana. 
Buzdolapları sökülmüş, raflar aşağı inmiş. Bomba patlamış san
ki içeride. N iko 'nun üzüntüsü iki sözcük olarak ulaşıyor dudak
larına: "Böyle olmamalıydı ! ' " Şimdi bir girişimci "Gel kebapçı 
yapalım" demiş. Biraz aklına yatmış görünüyor Niko 'nun "Bel
ki Artemis adı bir kebapçıda yaşar" diye. Ama bir gerçek var ki 
o değişmeyecek: hayatımızın 75 yı l l ık parças ı ,  N iko ' ya 
babasından kalan Arteınis Bakkaliyesi Beyoğlu ' nun Balık 
Pazarı 'nda artık yok ! 
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Barış Ege'de tur atacak* 

Celal Başlangıç 

Gecikmiş bir yaz gecesinin nemi, beyaz masa örtülerine, porse
len tabaklara damla damla iniyordu. Gümülcine'den gelen or
kestradaki buzukinin sesi dört bir yanı tutmuştu. Önce öğrenci
si Ziynet, sonra da Ayla Algan sahneye çıkmış, Türkçe ve Rum
ca şarkılar söylemişti. 

Zeybek çalınca ısrarlara dayanamayan gazeteci Mihail Vasi
liadis çıktı sahneye. "Gerçekten de ısrar edilmesinin bir nedeni 
varmış" dedi Mihai l ' in  'zeybek' ini izleyenler. 

Artık daha yakından tanıdığım Mihail Vasi l iadis ' in adına, i lk 
kez Yunanistan ' dan gönderi lmiş bir mektupta rastlamıştım. 

Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan' ın mektubuna 
yanıt veriyordu. 

Geleceğe sevgi yüklü miras 
Çapan, 1 997 'de yazdığı mektupta Atina'da yayımlanan Ep

talofos gazetesi sahibi ve yöneticisi Vasil iadis ' i  6-7 Eylül olay
larının  yıldönümünde İstanbul'a çağırıyordu, "Davetimizin 
amacı, ülkenizde uğradığınız haksızlık nedeniyle, gecikmiş de 
olsak. 40 yı1 sonra da olsa gönlünüzü almaktır. Eskiden yaşadı
ğınız yerleri ziyaret etmeniz barışın tadına birli kte varmamız bu 
çalışmada esas amacımızdır. Geliniz, geleceğe sevgi yüklü bir 
miras bırakalım" diye. 

Verdiği yanıtta, "S izlerle 'geleceğe sevgi yüklü bir miras bı
rakma· çabasında bulunmak.bizleri de gerçekten kıvanca boğar
dı'' diyordu Vasil iadis. "Ancak, sizlerin 'gönlümüzü alma' ko
nusunda en ufak bir mecburiyetiniz dahi yoktur. Biz, biz lere yö
nelik o hunhar olayların müsebbibi olarak, ne Türk halkını,  hat
ta ne de -bazı kabul edilmez eylemlere sürüklenmiş de olsa
Türk bireyini gördük. Bizler için; gerek 6-7 Eylül 1 955 olayla
rının, gerekse bize uygulanan eritme programının diğer halkala
rını oluşturan, önceki ve sonraki olayların tek müsebbibi devlet 
içindeki 'tek (üstün) ırk, tek devlet ' görüşündeki güçlerdir. B ize 
* Celal Başlangıç . .. Barış Ege'de tur atacak". www.tatilkentleri.com/fo
rum/archive/index.php?t-4505.html 
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karşı sorumlu olan onlardır. Dolayısıyle 'gönlümüzü almak ' o 
devlet güçlerine düşer." 

Kendini ihbar eden gazeteci 
Bu mektuptan yedi yıl sonra M ihail Yasil iadis'in imzasıyla bu 
kez Ati na' da yayımlanan Eptalofos gazetesinin sahibi ve müdü
rü olarak deği l ;  Beyoğlu ' nda yayımlanan 79 y• llık Apoyevmati
ni gazetesinin yayın yönetmeni olarak karşı laştım. 

Hiirriyet ' te manşet olunca çok gürültü çıkaran 'Sosyetik fiş-
leme' haberi üzerine gazetesinden kendini ihbar etmişti :  

"Say ın kaymakam bey 
Beyoğlu-İstanbul 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'nın yazısıyla ilgili olarak iste-

nenleri, sizi boş yere yormamak için bi lgi lerinize arz ederim. 
a) Ülkenin AB 'ye katılma hedefinin canla başla yanındayım. 
b) Rum Ortodoks olarak milli ve dini azınlık mensubuyum. 
c) En az üç yabancı ülke misyonu ; Yunan, Fransız ve İtalyan 

konsoloslukları mensubu kişi lerle dostluk i l işk ilerim var. 
d) Agos gazetesi müdürü, gazeteci Hrant Dink'i tanır. karşı

laşınca selam veririm. 
e) İslamcı olarak bilinen Zaman ve Yen i  Şafak okuduğum 

gazeteler arasındadır. 
f) Mason deği l im , ancak mason olan pek çok dostum var. 

(Liste eklemek gerekli mi?) 
İnancım odur ki, yukarıda arz ettiğim altı husus beni şüphe

l i ler ve potansiyel suçlu grubuna sokmaktadır. 

Not: Hayatımda hiç Ku Klux Klan görmedim, ayrıca arz 
ederim." 

Varlık Vergisi 'nden kalanlar 
Vasil iadis ' in yaşamına bakınca, gerçekten Ku Klux Klan dışın
da da 65 yıllık yaşamında görmediği kalmamış. Belki de ilk 
an ımsadığı I 940' l ı  yılların Varl ık Vergisi : 

"Beyoğlu Karakolu 'nu biliyorsunuz" diye anlatıyor Vasili
adis,  "Kalyoncukulluk Sokağı i le Tarlabaşı B ulvarı 'nın kesişti
ği yerde, karakolun tam karşısındaydı benim doğduğum ev. Ba
bam Aristodumas diş hekimiydi. Ben doğmadan 10 gün önce 
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beyin kanaması geçirmiş. Yatalaktı . Eve memurlar geldi. Yanla
rında bir hamal vardı. Babamı yatağından tutup yerdeki şi lteye 
indirdiler. Yatağı alıp gittiler. Giderlerken de 'İyi ki böylesin, 
Aşkale 'ye gitmeyeceksin' dediler. 

Babamın muayenehanesi evimizin karşı odasıydı. El koy
dukları eşyaları o odaya tıktılar, kapıyı da mühürlediler. Daha 
doğrusu gelen memur. yanındaki hamala, 'Kapıyı kapa ve mü
hürle' diye emir verdi. Zaval lı bir adamdı hamal. Pabucunun ar
kası basık, topuğu kalkık. pantolonu yamalı, üstü başı ter kokan 
fakat nur yüzlü bir adamdı .  

Oyuncağını bile aldılar 
Bu arada odaya tıkılan eşyaların arasında benim de sallanır bir 
oyuncak atım vardı. Tam kapıyı mühürlerken, 'Oyuncak atım' 
dedim. Adam anladı. Bağladığı ipi kapıdan çözdü. Bana kapıyı 
açtı. Atımı aldım. At kucağımda, adamın yüzüne bakıyorum gü
lerek. Adam da bana gülümserken birden yüzü dondu. Çünkü ar
kamdaki memur bağıra bağıra oyuncağımı koparırcasına elim
den çekti, mühürlenmek üzere olan kapıyı açtı, içeri fırlattı oyun
cağımı ve ' Mühürle' dedi. Karşımdaki hamalın  gözündeki yaşı 
gördüm. Fakat ben ağlamamam gerektiğini düşündüm. O ada
mın çirkinliği, öteki hamalın nur yüzü hala gözlerimin önünde." 

141 ve 142'den dava 
6-7 Eylül olayları sırasında bir yandan lisede okumakta, diğer 
yandan Embros gazetesinin yayınına yardım etmektedir. Yaşa
nılan hoyratlığa Tarlabaşı 'ndaki evinde tanık olur. Apartmanın 
kapıcısı Ahmet'in el inde Türk bayrağıyla binanın kapısında as
lanlar gibi kendilerini koruduğuna da tanık olur, tehlike geçince 
başka Rum evlerini yağmalamak için yola koyulmasına da. 

Askerlikten sonra Elejierifoni gazetesinde çalışır. l 964' de 
Türk Ortodokslarıyla ilgili bir yazısı nedeniyle 1 4 1  ve 1 42'  den 
dava açılır. Suçu ' Rumluk propagandası ' yapmaktır. Gazetenin 
sahibi Türkiye'yi hemen terk eder. Vasiliadis'in yargılanması 
tam 1 O yı l  sürer ve sonunda beraat eder. 

l 974 'te Yunanistan 'a göçer. Eptalofos gazetesini yayımlar. 
Anadolu 'ya yakın Ege adalarındaki hastaların Yunanistan yeri-
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ne Türkiye'ye taşınmasını önerir. Çünkü birçok adaya Anadolu 
daha yakındır. Yunan basınında bu konu polemiğe yol açar. 

Vasiliadis de yalnızca 'Türklerin kestiği Rumlardan deği l ' ,  
objektif olmak gerekiyorsa 'Rumlar ' ın kestiği Türklerden de 
bahsetmek gerektiğini savunur. Bu kez hakkında ' Yunanlı l ığa 
hakaret'ten dav;ı açı lır. Ondan da beraat eder. 2000'de gazeteyi 
kapatıp kendini emekliye ayırır. İki yıl sonra da Türkiye'ye ge
lir ve Apoyevmatini gazetesinin başına geçer. İşte, Parkor
man 'da buluşan Defnecilerin muhteşem zeybeğini izledikleri 
Mihail, bu Mihai l 'dir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk ve işbirliği hedefle
yen ' Defne-Daphne Türk- Yunan Derneği ' ,  Fener Rum Lise
si 'nin 550. kuruluş yı ldönümü nedeniyle bir gece düzenlemiş. 
Sahneye önce Ziynet, sonra 'hocası '  Ayla Algan çıkmıştı. Yuna
nistan Başkonsolosu Alexis Alexandris İstanbul 'daki gençlik 
yıllarını anlatıyordu. Algan Türkçe ve Rumca şarkı lar söylüyor, 
Türk Defne Başkanı Tansuğ Bleda Yunanistan'dan gelen ko
nuklarla i lgileniyordu. 

Dostluk köprüsü 'Defneciler' 
Defneciler bir yandan da bu hafta sonu başlayacak olan ' 3. Ge
leneksel Türk-Yunan Dostluk Festivali 'ne hazırlanıyor. Ege 'nin 
dört bir yanında yapılacak bu yılki festival. Önce İstanbul'dan 
Dedeaağaç 'a, yani Alexandrapolis'e gidilecek. Sergiler. film 
gösterileri. hatta Yunus Emre var programda. 

Festival temmuzda Midilli ' de yinelenecek. Devamı Assos, 
finali ise Parkorman 'da. Final gecesine Yunanl ıların ünlü 'd i
va 'sı Elefteria Arvanitaki katı lacak. Ege 'n in iki yakasında, ser
gilere, din letilere, dans gösteri lerine, tiyatrolara. film gösterile
rine şarapla zeytinyağı tatmalar eşlik edecek. 

Yaşanılan acı lara, bugün Ege'nin döıt bir yanından esen ba
rış ve dostluk rüzgarlarına bakınca insan ·Nereden nereye· de
mekten kendini alamıyor. Geçmişi unutmamak. ama bugün 
yaşanılan güzelliklere de engel olmamasını sağlamak gerekiyor. 
Çünkü Ege'nin iki yakasında 'ortak dilekleri ' olan insanlar var. 
Sayıları da her giin artıyor, · Barışın doğum yeri Ege olsun! ' 
diyenlerin. 
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4. Bölüm 4. Ek 

Varlık Vergisi'ne dair çalışmalar 

Çıkarıldığı ve uygulandığı dönemde sadece övmek amacıyla 
konuşma hakkı tanınan Varlık Vergisi 'yle ilgil i i lk eleştiri ler, 
yasanın uygulamadan kald ırılmasından sonra yapılabilmiştir. 
İ lk  eleştirenlerden biri, verginin çıkarılmasını da önermiş olan 
Ahmet Emin Yalman 'dır. Yalman' ın, kendi gazetesi Vata11 'da 
yazdığı yazıyla Varlık Yergisi 'ni ağır bir biçimde eleştirmesi ve 
tüm aydınları ve basını eleştirmeye çağırması üzerine Vatan ga
zetesi süresiz olarak kapatılmıştır.' 

Yarlık Vergisi Kanunu ve uygulamasının, herhangi bir ce
zayla karşılaşı lmadan açıkça eleştiri lip tartışılabi lmesi ancak 
1 950'deki iktidar değişikliğ inden sonra mümkün olabi lmiştir. 

Varlık Yergisi 'yle i lgili i lk kapsamlı yayın 1 95 1  yılında İs
tanbul Defterdarı Faik Ökte tarafından Varlık Vergisi Faciası adı 
altında yayımlanmıştır. Bu kitap, uygulamanın mimarlarından 
olan defterdarın, bir anlamda günah çıkarması olarak da kabul 
edilebil ir. Ökte'nin kitabı Varl ık Yergisi 'ne dair kapsamlı b i lgi
ler vermektedir. Varl ık Yergisi arşivlerinin hala kapalı olduğu 
günümüzde de en önemli başvuru kaynağıdır. 

Ancak defterdar Faik Ökte'nin kitabının yayımlanmasının ar
dından her kesimden tepkiler alması bize yabancı gelmeyecektir. 
Defterdara yönelik eleştiriler terbiye sınırlarını da aşacaktır. 

·'Varlık Vergisinin Satı lmış Kahramanı Faik Ökte'ye Açık 
Mektup" adı altında bir yayınla defterdara cevap vermeye çalı
şan Ahmet Arif Meriç. bu konuda öncüdür. Ardılları da aynı ar
gümanları kullanacaklardır: "Atatürk inkı labının bu memlekete 
bahşettiği ve nadir memleketlerde bulunan eşit vatandaşlık hak 
ve hürriyetini bu alçakça eserinle parçalamaya ve zihinlere bir 

1 İlksen Dinçtürk, "Varlık Vergisi . . .  " ,  s. 1 77. 
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Yahudilik, Ermenilik, Rumluk hisleri sokmaya ve hunları bu va
tana karşı soğutmaya çalışıyorsun. Yok, Ökte cenapları. Bu um
dukları ve bekledikleri olmıyacaktır. Bu vatan Türk vatanıdır ve 
bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaş Türktür ve Türk ka
lacaktır. "2 

Varl ık Vergisi ve azınl ıklara yönelik politikalarla ilgil i  eleş
tirilerde hala hep bu tarz sözler karşımıza çıkmakta, aynı üslUp 
devam etmektedir. Meriç devamla vergideki adaletsizliğin so
rumluluğunu, Saracoğlu ' nu aklayarak Faik Ökte'ye yüklemek
tedir: "Eğer bu vergide biraz adaletsizlik ve nisbetsizlik olmuş 
ve bu yüzden bazı vatandaşlarımız haksızlığa kurban gitmiş ise, 
bu senin gibi apartmanlar diken, vatan ve vatandaş sevgisi nedir 
bilmeyen menfaat düşkünleri sayesinde olmuştur. Memleket se
verliğinden hiç şüphemiz olmayan Türk oğlu Türk Saracoğlu  bu 
verginin o zaman yalnız varlıklılardan alınmasını emretmiş ve 
sizin gibi riyakar çömezlere de o şekilde direktifler vermiştir. 
Fakat sizler ne yaptınız? Ve ne maksatlarla bu işleri altüst etti
niz? B ugün Ebucehi l  gibi eserinle bunu aşağı yukarı ifade edi
yor ve milletin nazarında rezil ve perişan oluyorsun."3 

Meriç, Ökte 'yi suçlarken zulme yasa gömleği giydirilmiş 
Varl ık Vergisi yüzünden her şeyini kaybedenlerin yasaya karşı 
seslerini yükseltmeleri ve Meclis'te haklarını aramalarına karşı 
da şunları söylemektedir: "Verdikleri üç beş kuruş dolayısiyle 
(vatan sevgisinden uzak) o gündenberi açtılar ağızlarını, yum
dular gözlerini, söylemediklerini bırakmadılar. ( . . . ) Ne istiyor
lardı? Yine o köylü efendimizi soymak, onlara hayat hakkı ver
memek ve öz Türklüğü menşeinde boğmak öyle mi? . . .  Hayır 
Ökte, hayır. Varlıklı ların düdük öttürdüğü devir çoktan geçmiş
tir. Şimdi her şeyin üstünde Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bu de
vir adalet devridir. bu devir Türk vatandaşlarının hakkı verilme
si devridir. Bundan böyle İstanbul'da sefahat, Anadolu'da sefa
let olamaz ve olmıyacaktır."' Tabii ki istenen, kurbanların zul-

2 Ahmet Arif Meriç, Varlık Veı:ı:isi11i11 Satılmış Kalıranıam Faik Ökte'ye 
Açık Mektup, İstanbul, 1 95 L s. 4. 
3 A.g.e., s. 5. 
4 Aynı yerde. 
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me karşı seslerini çıkarmamaları , yapılanları ve yapılacakları 
kabullenerek sineye çekmeleridir. Nitek im çektiler de. Reel po
litik her zaman bu coğrafyadaki kurbanların seslerinin işiti lme
sine engel oldu. Başka bir deyişle seslerini işitmek işlerine gel
medi. 

Adalar Gençlik Kulübü başkanı olduğunu belirten Meriç, 
Ökte'ye şöyle seslenmektedir: "Sizin facia kurbanı dediğiniz 
zavallı ların sesleri, feryatları ise Adalardan, Modalardan. Bo
ğazlardan işitildi ve el 'an da işitiyor ve bu sesler kulaklarımızın 
zarını zedeliyor. Bu zavallı fakrü zaruret içinde bulunan facia 
kahramanlarınıza acıyarak yardım etmek isteyen vatandaşları
mız Adaya, Modaya. Boğaza gidecek vapur parası bulamıyorlar. 
Hiç olmazsa lütfen onlara söyleyiniz de sefalet yuvaları olan 
güllük, gülüstanlık bahçelerinden, radyolu, buz dolaplı kiişane
lerinden biraz rahatsız olup İstanbula kadar insinler de kendile
rine yapılacak yardımdan istifade etsinler. İşte, bu facia kurban
ları (her dostun başına gelsin) buralarda yaşıyorlar. Buralarda 
sefahat sürüyorlar. Anladınız mı Faik Ökte? Sen hiç merak et
me, onlar bu memlekette kazanıp da verdikleri verginin yine 
yüz mislini bizden çıkardılar."� Meriç'in sözleri azınlık karşıtı 
politikalarla ilgi l i  bir savunma klasiğidir. Ardılları aynı tarzı de
vam etti receklerdir. 

Yazar ağzındaki baklayı çıkarıyor: "Sen . . .  ya! sen Faik Ök
te, öyle misin Türklüğün iktisaden kalkınmasını ve vatanı mü
dafaa etmek için ordusunun o günkü şartlara karşı ayakta tutma
sını temin eden bir vergi kanununun sırlarını (devlet sırlarını) 
bir hfün gibi ortaya serdin ( . . .  ) Varlık Vergisi Kanunu'nun sırla
rın ı  alçakça pazara çıkardı isen ( ... ) [S ]en bu memleketin çocuk
ları gibi düşünmüyor ve bu vatanı bizler gibi sevmiyorsun. Eğer 
sevmiş olsaydın, damarlarındaki kan da bizim kandan bulunsay
dı, bu Varlık Vergisi eserini yazmaz ve böylece alçaklaşmaz ve 
has Türklüğün karşıs ına da böyle iğrenç ve hain sıfatınla ç ık
mazdın.'oı. 

Meriç terbiye ve ahlak sınırlarını zorlamaktadır, tabii ki  ya-

5 A.g.e., s. 5-6. 
6 A.g.e., s. 7-8. 
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lanın vergisi yok: "f V ]arlık vergisini ödeyen vatandaşlar dahi 
kendini bu hezeyana senin kadar kaptırmadılar ve senin gibi al
çalınadılar. Onlar da bil irler ki nihayet bu toprak üzerinde hür 
ve mes'ut birer vatandaş olarak yaşıyorlar. Onlar da biliyorlar 
ki, kürre üzerinde bizdeki hürriyet çok az milletlere nasip ol
muştur.(abç) Fakat! bir tarlada ot çıktığı gibi ısırgan da çıkabi
lir. "7 

Meriç'in savunması günümüze kadar süregelen tartışma se
viyesini göstem1esi açısından i lginçtir. Daha sonraki savunma
lar da aynı temel üzerinden gelişecektir. Nasıl ki 1 9 1 5  Jenosidi 
ile ilgili savunmalara Vali Dr. Reşit'in savunması örnek teşkil 
ediyor ve ardıllarının savunması bunun bir versiyonu iseler, 
Meriç 'in savunması da diğerlerine örnek teşkil edecektir. Oku
yucu Varl ık Vergisi 'ni konu alan Salkım Hanımın Tanl'leri filmi
ne karşı bir örnek saldırıları anımsayacaktır. 

Kimse Faik Ökte'nin yazdıklarının yalan olduğunu söyleme
mektedir. Faik Ökte'ye doğruyu söylediği, bir sırrı ifşa ettiği 
için hücum edilmektedir. 

Varlık Vergisi 'ni Meclis'e taşıyan Adana bağımsız mebusu 
Sinan Tekel ioğlu 'nun yaşadıklarından sonra uzun zaman bu 
vergiden söz edilmeyecektir. Konu uzun yıllar küllenecektir. 

Kül lenen konuyu Em1enice yayımlanan Jamanak gazetesin
de I 970'te ''Karıncaların Günbatımı" tefrikasıyla gündeme taşı
yan sosyalist gazeteci�yazar Zaven Biberyan'dır. Zaven Biber
yan ' ın, Varlık Vergisi 'nin yarattığı travmayı, insanları içine dü
şürdüğü yoksulluğu, psikolojik yıkımı ve kaybolan hayatları an
lattığı Baham Aşkale 'yc Gitmedi romanının önemini vurgula
madan geçmemek llizım. 

Biberyan 'ın kül lerini araladığı Varlık Vergisi üzerine araştır
malar ancak 90' 1 ı  yıllardan sonra başlamıştır. Rıdvan Akar. Ay
han Aktar ve Rıfat N. Bali 'nin değerl i çalışmaları bu konudaki 
öncü akademik çalışmalardır ve konu elli yıl sonra nihayet eni
ne boyuna tartışı lmaya başlanmıştır. Yılmaz Karakoyunlu'nun 
Varlık Vergisi dönemine odaklanan ve filme çekilen romanı Sa/
kını Hamnıın Taneleri de konunun tekrar gündeme gelmesinde 

7 A.g.e., s. 7. 
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önemli etkenlerden biridir. 
Son yıl larda üniversitelerde Varlık Vergisi 'nin tez konusu 

olarak incelenmesi, akademik çerçevede tartışılması da yakın 
tarihin bu karanlık noktasın ın açığa çıkarılması açısından sevin
diricidir ve büyük önemi vardır. 

Yeni nesil edebiyatçılarımızdan Markar Esayan' ın, 1 9 1 5  Je
nosidi ile Anadolu 'dan şer ıspatulasıyla kazınan bir halkın tarih
sel dramının anlatımı olan Karşılaşma adlı romanı, Varlık Ver
gisi 'ni de içeren önemli bir çalışmadır. 

Yukarıda bel irttiğimiz çal ışmaları dışarıda bırakırsak, Faik 
Ökte 'nirı kitabını takip eden yıllarda, Varlık Yergisi  'nden sade
ce anı larda söz edi lmiş ve bazı iktisat kitapları ve tarih araştır
malarında şöylece değinilerek geçiştirilmiştir. 

Bu değinmelere şöyle bir göz attığımızda, genel olarak kimi
lerinin saf ve naif açıklamalarını, kimilerinin savunmasını, ki
milerinin kızgınlığını görmekteyiz. Objektif değerlendirme ça
baları da yok değildir. Keyder ' in değerlendirmeleri bu kapsam
da ele alınabilir. 

Zekeriya Sertel anılarında, Varlık Vergisi 'nden savaş içinde 
halkın ş ikayet ini  sustunnak için hükümetçe alınan bir tedbir 
olarak söz etmektedir: "Bu kanun gereğince, savaş dolayısıyla 
fazla kazanç elde etmiş  olanların paraları güya ellerinden alına
caktı. Günden güne zenginleşen vurguncularla günden güne fa
kirleşen halk arasındaki zıtlık böylece ortadan kalkacak, arada
ki uçurum düzeltilecekti. Fakat bu kanun, yalnız Türk olmayan 
unsurlara uygulandı . . .  Bunları hacamat etmek gerekti. Bu ka
nunla güdülen gerçek amaç bütçe açığını kapayacak bir gel ir 
sağlamak, bir yandan da yabancı sermayeye aracıl ık eden ve 
Türk asıllı olmayan ticaret buıjuvazisini ortadan kaldırmaktı. . .  
[Bu kanun] Sermayenin el değiştirmesine yardım etmişti, fakat 
halkın derdine çare olamamıştı."K 

Ancak Zekeriya Sertel Yarlık Vergisi günlerindeki bir başya
zısında daha farklı şeyler söylemektedir: 

"Bir kısım mükelleflerin hala �rgilerini ödememekte ısrar 
ettikleri görülüyor. Bu memlekette yaşıyan her vatandaş onun 

8 M. Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım 1905-1950, s. 239-240. 
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nimetlerinden faydalandığı gibi külfetini de diğer vatandaşlarla 
paylaşmıya mecburdur. Ş imdiye kadar yalnız para kazanarak re
fah ve huzur içinde yaşıyan ve bu vatanın hiçbir külfetine kat
lanmamış olan vatandaşlar bu defa da istenilen fedakarlığı pay
laşmaktan kaçınmış olmakla, bu cezayı istihkak kesbetmişlerdir 
[hak etmişlerdirj."9 Sertel, Varlık Vergisi 'ni herhalde normal bir 
vergi sanmaktadır. 

Varlık Vergisi 'nden söz eden "sol" iddialı ya da "sol" tan
danslı yazarlar genel olarak gayri müslim sermaye söz konusu 
olduğunda, bunların kompradorluğunu vurgulamaktan kendile
rini alamaz, bu konuda milliyetçilerle ağız birliği etmekten çe
kinmezler. Evet, imparatorluk kapitalist sisteme eklemlendiğin
de Müslümanlar da kapitalizmin nimetlerinden faydalanmak, 
yabancılarla ticaretin imtiyazlardan faydalanmak için 2. Mah
mut 'tan beri padişah imtiyazları alarak Avrupa tüccarı olmak is
temişler, bazıları yabancı devlet uyruğuna da girmekten çekin
memişlerdir, ancak durumu gayri müslimler lehlerine çevirerek 
durumdan daha çok faydalanarak imparatorluğun ve de Cumhu
riyetin burjuvazisini oluşturmuşlardır. Mill iyetçi bürokratik 
burjuvazi nin bu garabeti ortadan kaldırmak için dini ve mil liye
ti ayrı olan burjuvaziyle birlikte azınlıkları yok etme projesi 
"sol" iddialı yazarlar tarafından anlaşılamamıştır. 

Z. Sertel gibi Rozaliyev de aynı hataya düşmektedir: "İkinci 
Dünya Savaşı yıl ları, Türk burjuvazisince, sık sık yabancı ser
mayenin ajanlığını yapan eski rakibi başka mill iyetten burjuva
zinin konumlarını ciddi biçimde kırmak için kullanılmıştır. 1 1  
Kasım l 942'de kabul edilen, Türk ve yabancı firmaların net 
karlarına yüksek (%50-70 düzeyinde) vergi hadleri öngören 
Varl ık Yergisi Yasası buna yardımcı oluyordu. Yasanın kabulün
den sonra vergi alımının temel meblağları , Türk soyundan ol
mayan kişi ve şi rketlerden alınmıştır. Harçların toplam tutarı ol
dukça büyük ölçülere ulaşıyordu. Başbakan Şükrü Saracoğ
lu 'nun açıklamasına göre, Varlık Yergisi sayesinde Merkez Ban
kasındaki altın yedekleri işlemi 35 tona yükselmişti. 

9 M. Zekeriya Sertel, "Yarlık Vergisini  Ödemekten Kaçanlar Cezaya Hak 
Kazanmışlardır", Tan, 19 Ocak 1 943. 
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Yasanın uygulanmasıyla ilgili özel komisyonlar, doğmakta 
olan büyük burjuvazinin çıkarları için pazardan uzaklaştırılma
sı gerekli olan Türk, Ermeni ,  Yahudi ve Rum şirketlerini  tasfiye 
etmeye çalışıyorlardı. .. ıo 

Rozaliyev konuya Soğuk Savaş gözlüğüyle bakmaktadır: 
"Vergi yükümlülüğüne giren firmalar, bunun · ağırlığı altında, 
varlıklarına son veriyorlardı. Böylece daha önce Türkiye'nin 
ekonomisinde bel irli rol oynayan birçok ticarethane ve şirket 
tasfiye edilmişti. Yasanın yaşama geçirilmesi, emperyalist dev
letlerin çıkarlarına bir ölçüde dokunuyordu. B irçok yaba�cı 
misyon ve elç i l ik Türkiye dışişleri bakanlığına başvurarak, ya
bancılara, yabancı firma ve şirketlere konulan vergilerin aşırılı
ğını belirttiler. Ama emperyalist devletler o sırada Türk hükü
metine ciddi baskıda bulunamıyorlardı ve hükümet karşı çıkış
ları reddetti .  Yabancı malların ülkeye ithal in in kısıtlanması, im
tiyazların geri alınması, yabancı burjuvazinin bir bölümünün 
pazardan çıkarılması, Türk sem1ayesinin sonraki gelişmesinin 
önemli koşulu oldu." 1 1  

Çağlar Keyder tüccarların savaş döneminde sağladığı biriki
min önemli boyutlara ulaştığını ve bu durumun burjuvazi ile bü
rokrasi arasındaki ittifakın çözülmesinde önemli bir etmen ol
duğunu, karaborsadaki vurgunlara ve tüccarların yaptığı spekü
lasyona karşı sesler yükseldiğini, maaşları art ık fiyatların geri
sinde kalan bürokratlar ile vurgun imkanları pek fazla olmayan 
sanayicilerin rahatsızlıklarını dile getirdiklerini, rejimin bu vur
gunları önleyecek araçlara sahip olmadığının da ortaya çıktığı
nı kaydederek şöyle demektedir: "Gazeteler büyük kazançlar 
sağlayan faaliyetlere il işkin haberlerle doluydu. Genel kıtlık ve 
yoksulluk atmosferi içinde, birilerinin büyük vurgunlar yaptığı
nın bilinmesi kısa zamanda hükümet aleyhtarlığına dönüştü ve 
suçlu aramaya başlandı. Bu arayış hükümeti bir kez daha İstan
bul '  daki gayrimüslim ticaret burjuvazisine cephe almaya yö
neltti. Cumhuriyet dönemi boyunca eski başkent, arzu edilme
yen kolonyal bağlantılarla ve komprador burjuvaziyle bir tutul-
10 Y. N. Rozaliyev, Türkiye' de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri 1923-
1960, Onur Yayınlan, Çev. Azer Yaran, 1 978, s. 1 89- 1 90. 
1 1  A.g.e., s. 1 90. 
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muştu. Ankara·nın temsil ettiği yeni zihniyet milli kalkınmanın 
özü sayıl ır olmuştu. Bu ideolojik çerçevede, ticaret sermayesi
nin kolonyal İstanbul 'u ile sanayfoin milli Ankara'sını karşı kar
şıya koymak zor değildi. Gerçekten de, sayıları epeyce azalma
sına rağmen İstanbul 'daki Hıristiyan ve Yahudi burjuvazi. özel
l ikle dış ticaret alanında faal olmaya devam etmiş ve - bütün 
tüccarlar gibi - savaş döneminin kıtlıkları sayesinde kazançları
nı daha da arttırmıştı. B u  nedenle, azınlık aleyhtarı duyguları 
kışk ırtmak ve bunları iktisadi adalet talepleriyle birleştirmek 
kolay bir çözüm olarak gözüktü ."12 

O günlerde basının azınlıklar aleyhine ırkçı söylemleri öyle
sine etkili olmuştur ki, iktisatçı Aslan Başer Kafaoğlu azınlık 
aleyhtarı duyguların gücünden söz ederken ürkütücüdür: "Rum, 
Yahudi ve Ermenilerin sadece dört savaş yılırida kentin zengin
l ik lerinin çoğunu ele geçirmiş olmasının doğurduğu hınç öyle bi
rikmiş ki, bugün çok dramatik gelen Aşkale sürgünleri başladığı, 
cidden acınacak facialar gayrimüslim toplulukları sardığı günler
de bile kamuoyunun hıncı bitmedi."ı.' Ancak Kafaoğlu azınlık 
karşıtı duygudan söz ederken, bunu yaratan dönem basınının ırk
çı söylemlerinden ve yönlendirmelerinden bahsetmemektedir. 

Keyder'e göre İstanbul 'da gayri müslimler tarafından yapı
lan yatırımlar ve hitap ettikleri pazar cezbedicidir. Savaş süre
cinde palazlanan Müslüman Türk para sahiplerinin iştahını ka
bartmaktadır, azınlıklar hedef olmakta gecikmezler: " l  930'Iar
da İstanbul '  da önemli sanayi yatırımları yapılmıştı ve büyük öl
çekli yatırımları gerçekleştirenler arasında Rum, Yahudi ve dön
me müteşebbisler de vardı. Dönmeler, İmparatorluk döneminde 
Selanik 'te edindikleri tecrübelerini 1 924 'teki nüfus mübadelesi
nin mali kazançlarıyla birleştirerek dokuma sanayiinde önemli 
bir yer edinmişlerdi. Siyasetteki liberal görüşleri, İttihat ve Te
rakki kadrolarıyla yakınlık ları ve sanayideki ustalıkları nede
niyle, önce muhafazakar ve İslami görüşler taşıyanların, İkinci 
Oünya Savaşı sırasında ise ırkçı ların hiddetine hedef olmuşlar-

ı 2 Çağlar Keyder, Türkiye' de Deı·let ve Sınıflar, İletişim Yayınları, 1995, 
s. 1 57- 1 58. 
13 A. Başer Kafaoğlu. Varlık Vergisi Gerçeği, Kaynak Yayınları, 2005, s. 

60. 
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dı .  Aslında, bu küçük topluluk, siyasal ürkekliğine rağmen, bur
juvazinin en az devletçi olan kanadıydı. Savaş dönemine hakim 
olan şoven atmosfer içinde, gayrimüslim ve dönme sanayiciler, 
vurgunculuğa karşı ç ıkarıldığı söylenen bir kanunun hedefi olu
verdiler. "14 

Yahya Tezel ise, Varlık Vergisi 'nin bilinçli bir ekonomik uy
gulama olarak tasarlandığını söylemektedir: "Hükümet bu ka
nunu bilinçli olarak, Rum, Ermeni ve Yahudi işadamlarını zayıf
latmak, Türk-Müslüman tacirlerin ülkenin dış ticaretindeki ağır
lığını artırmak için kullandı. Vergi uygulaması, Türkiye'nin dış 
ticaretinde yerli gayrimüslimlerin gücünü önemli ölçüde azaltan 
sonuçlar yarattı .  "15 

Tezel ekonomik sonuçları ön plana çıkarmakta, yasanın si
yasi karakterine değinmemektedir: "Bu verginin uygulanış biçi
mi, resmen açıklanmasa da, hükümetin asıl amacının, İstanbul 
ve İzmir'deki yerli gayrimüslim tacir ve sanayicilerin Türkiye 
ekonomisindeki güçlerini kırmak ve Müslüman-Türk işadamla
rıiıa, özell ikle dış ticaret sektöründe yer sağlamak olduğunu açı
ğa çıkardı .  Vergi matrahlarının takdir edilmesi ve vergi tarhı iş
lemleri sorumsuz bir keyfi lik içinde sürdürüldü. Bu işlemlerde 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Rum, Ermeni ve Yahudile
re çok farklı ölçütler uygulandı."16 

Korkut Boratav'ın da Varlık Vergisi 'ne i l işkin yargısı olum
suzdur. Ancak uygulamayı bir vergi olarak görür: "Kanun met
ni bir ayrım yapmamakla birlikte, toplam vergi tahsilatının ya
rıdan fazlası azınlıklarca ödenmiş ve böylece Varlık Vergisi, ırk 
ve din ayrımına dayalı bir vergi uygulaması olarak maliye tari
himize geçmiştir."17 

Talat Paşa uzmanı Tevfik Çavdar ise, tam bir İttihatçı ağzıy
la konuşmaktadır: "Varl ık Vergisi'nin uygulanması sırasında 
gayrimüslimlere karşı acımasız davranı ldığı günümüze kadar 

14 Çağlar Keyder, a.g.e., s. 1 58.  
15 Yahya S. Tezel. C11111/111riyet Döneminin İktisadi Tarihi, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları. 1992. s. 1 83. 
1 6 A  .• ı:.e., s. 262. 
17 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitabevi Yayınları. 2004, 

s. 85. 
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uzanan bir savdır. Faik Ökte'nin Varlık Vergisi Faciası adlı ki
tabı bu yaklaşım açısından bir kanıt olarak kullanı lmaktadır. 
Yılmaz Karakoyunlu ise, Varlık Vergisi 'nin azınlıklar aleyhine 
bir servet transferi sonucunu verdiğini iddia ederken, bu azınlık
ların ü lke ekonomisine nasıl egemen olduklarına değinmemek
tedir. Oysa o günlerin İstanbul 'unda yaşayanlar azınl ıkların pi
yasaya ne denli egemen olduğunu gözlemleriyle, yaşamlarında
ki örneklerle bil irler. Üniversite gençliğinin o günlerde tram
vaylarda, topluluğun bulunduğu yerlere astığı Vatandaş Türkçe 
Konuş posterleri de bu infiali bir ölçüde ortaya koymaktadır." 1R 

Ne  yazık ki bir dönem boyunca azınlık unsurlarını yok etmek 
için uygulanan baskı poli tikalarının önemli halkalarından biri 
olan Varlık Vergisi ile ilgili araştırmaların ortaya çıkışını başka 
yönlere çeken iktisatçılar da vardır. Cumhuriyet tarihinin bu ka
ra noktasının aydınlanması birçoklarının işine gelmemektedir: 
"Cumhuriyetin Türk unsurunun azınlık lara ayrım ve zulüm yap
tığın ı  kanıtlama uğruna Varlık Vergisi ile ilgili olaylar, gerçek 
ağırlığıyla irdelenmemiştir. Bu konu ilk olarak en önemli uygu
layıcısı tarafından parmaklanmış, ama eski İstanbul Defterdarı 
ne eski arkadaşları maliye mensupları ve ne de zamanın iktida
rınca i lgi görmediğinden olay küllenmişken, 1 999 yılından bu 
yana olayla ilgili kitaplar artmıştır. Bunda aslında Türkiye'yi dı
şa ihbar etmek isteyenlerin gayretlerinin büyük payı vardır."19 

Zürcher de Varlık Vergisi 'nin masum gerekçelerle çıkarılıp 
uygulamada faciaya dönüştüğünü söyler, siyasi karakterine de
ğinmez: "Savaş Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu için ya
şam seviyesinde hızlı bir düşüş anlamına geldiyse de bunun is
tisnaları da vardı. Karaborsa bir taraftan, devletin büyük ölçüde
ki müdahalesi diğer taraftan, bu ,durumu istismar edecek ko
numda olanlara (büyük çiftçi, ithalatçı ve tüccarlara ve devlet 
ihaleleri i le ruhsat işlemlerini yürüten memurlara) aşırı kar ola
nağı sağlamıştı. Bu savaş vurguncularına karşı çok büyük öfke 
duyuluyordu ve hükümet bunun üzerine Kasım 1 942'de Varlık 

18 Tevfik Çavdar, Türkiye Ekononıisiııin Tarihi, 1 900-1960, İmge Kitabevi 
Yayınları, 2003, s. 323. 
19 A. Başer Kafaoğlu, a.g.e., s. 66. 
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Vergisi 'ni çıkardı. Ancak uygulanma şekli bir facia oldu: Vergi 
matrahları, yerel hükümet memurları, belediye meclislerinin 
temsilcileri ve ticaret odaları temsilcilerindeh oluşan yerel ko
misyonlar tarafından tayin edi l iyordu. Sabit oran yoktu. Sonuç 
bu verginin hemen tamamiyle büyük kentlerdeki tüccarlar, bil
hassa da İstanbul 'daki ler, tarafından ve bunun yüzde 55' inin de 
Müslümanlarınkinden on misli daha yüksek oranlara tabi kılı
nan ufak gayrimüsl im topluluklar tarafından ödenmesi oldu. 
Üstelik gayrimüslimlerin taksitle ödemelerine izin verilmemiş 
ve sonuçta çoğunlukla bunlar ödeme yapmak için işlerini ve 
mülklerini Müslüman iş adamlarına satmak zorunda kalmışlar
dı. Ödeyemeyecek durumda olanlar ise sürülmüş veya zorunlu 
çalışmaya mahkum olmuşlardı. Varlık Vergisi, İngi l tere ve 
Amerika Birleşik Devletleri 'nden gelen eleştirilerin etkisiyle 
Mart 1 944 'te yürürlükten kaldırıldı, ancak azınlıkların Türk 
devletine güvenleri onarılmaz şekilde yıkılmış oldu."20 

B u  vergi konusunda muhafazakarların eleştirileri biraz daha 
radikal bir çizgidedir: "Varlık Vergisi 'nin ırkçı niteliğini reddet
mek mümkün değildir. Verginin uygulanış biçimi de bunun ke
sin kanıtıdır. Bu nedenle Taner Timur "Verginin ... Irkçı ideolo
jinin etkisi i le azınlıklara karşı kullanılmış olduğu bir gerçektir" 
tespitinde bulunmakta zorlanmaz. Bununla birlikte, adeta vergi
yi ihdas edenlerin zihniyetini yansıtır bir yaklaşımla, Timur şu
nu da söyler: "Milli Korunma Kanununun uygulanması i le orta
ya ç ıkan savaş zenginleri arasında Musevi, Rum ve Ermeni kö
kenli vatandaşlarımız önemli bir oran teşkil ediyordu."21 

Nadir Nadi 'nin Varlık Vergisi 'ne i lişkin tespiti ise şöyledir: 
"Kanunun uygulanış tarzı , ne yazık ki ne hak, ne hukuk, ne sos
yal adalet, hatta ne de ırkçılık i lkeleriyle bağdaşmayacak dere
cede keyfi ve totaliter bir zihniyeti açığa vumrnş oldu."22 (Na-

20 Eric Jan ZUrcher. Modernleşen Tiirkiye'nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner 
Gönen, İletişim Yayınları, 2006, s. 290. 
2 1  Taner Timur, Türk Devrimi ı•e Sonrası, Doğan Yayıncılık. 1 97 1 ,  s. 243, 
Akı. A.C. Ertunç, Cıımlıııriyeti11 Tarihi, s. 353 . 
.22 Ahmet Cemil Ertunç, Cıımlıııriyetin Tarihi Yaşadıklarımızın Diinii-Bıı
giinii, Pınar Y. , 2004, s. 353. 
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di 'nin bu yargısı Yarlık Vergisi 'nden sonraki yıl lara aittir. Bir 
tür günah çıkanııa olarak kabul edilebi lir, Nadi ve gazetesi 
Cumhuriyet, Varlık Yergisi yıl larında vergiyi meşrulaştıran ya
zı lara imza atmıştır.) 

Mete Tunçay, konuya iktisadi açıdan ve azınlık karşıtı poli
t ika ve uygulamalara bir siyasal miras olarak bakar: 

"Osmanlı Devletinde İkinci Meşrutiyet 'le birlikte bir ' iktisa
dlyatta mill i leştirme' sürecinin başladığı bil inmektedir.2·1 Bu sü
reç içinde, Müslüman-Türk unsurlar yavaş yavaş palazlanarak, 
Levanten ve azınlıkların ticaret tekelini kırmaya ve onların ye
rini  almaya çalışıyorlardı. Cumhuriyet döneminde söz konusu 
eğilim devam etmiş, özellikle 1 929 Dünya Bunalımını izleyen 
yı l larda, yabancı sermayenin Türkiye'den çekilmesiyle, onun 
i l işkili olduğu sistem bozulmuş ve devletin ekonominin işleyi
şine doğrudan doğruya girmesi sonucunu doğurmuştur. (Aslın
da, Cumhuriyet devletçil iği de, İttihat ve Terakki 'nin ekonomi 
politikasının doğal bir uzantısı olmuştur.) İkinci Dünya Savaşı 
sırasında çıkarılan Yarlık Yergisi Kanunu'nun uygulanışı, azın
lıkların iktisadlyattaki egemenliğini kırma isteğinin dramatik 
bir örneğidir. Millileştirme süreci, ancak İkinci Dünya Savaşı 
ertesinde tamamlanmıştır. Belki, bu yöndeki son bir çarpıcı ha-

23 Bu politikalara örnek olarak Birinci Savaş sırasında askeri hastanede 
yatıp. hava değişimi için gittiği Kütahya'da bir iş adamına dönüşen Nakli
yeci Mehmet Sipahioğlu'nun anıları i lginçtir: "Günün birinde mutasarrıfı 
ziyarete gittim. O zaman Kütahya mutasarrıfı Ahmed Müfid beydi. Aske
re gitmeden önce ne iş yapıyordun? Şimdi ne yapacaksın diye sordu. Teb
dili havam bitince kıtama iltihak edeceğim (katılacağım). Askeri müteah
hit ol. Aynı zamanda askerlikten de tecil edilirsin deyince glilümsedim. Ni
ye güldüğümü sordu. Param yok ki müteahhit olayım. Bu bizim için uzak 
iş. Bir hafta sonra bir saman münakaşası (eksiltme) var. Gir. sonrasını dü
şünürüz. Bu münakaşaya girdim. Uhdemde (üstümde) kaldı. Evvela muka
veleye 1 2  küsur liralık pul yapıştırmak icap etti. Benim cebimde ise 5 ku
ruş vardı. Hemşireye gittim. Yalvardım ve kendisinden 1 5  lira para aldım. 
Pul ları yapıştırıp imza ettim ve Müfit beye götürdüm. Müfit Bey beni teb
rik etti ve bana bir çek verdi. Osmanlı Bankasına hitaben yazılan bu çekte 
bana 2 bin lira avans veriliyordu . . . Bu taahhüt işlerinden o zaman çok pa
ra kazandım." 

Toplumsal Tarih, "Çokgezen Murat, Cumhuriyetin Başarılı İş Adamla
rı", Sayı 58, Eylül 1998, s. 6-7. 
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reket, hükümetçe düzenlenen, ama denetim altında tutu lamayan 
6-7 Eylül 1 955 olaylarıdır. Özetle, Cumhuriyet döneminde etki
leri belirginleşen birçok etken, çok daha önceden, Osmanl ı  Dev-
leti içinde oluşmaya başlamıştır. "24 

· 

Baskın Oran dönemin dış politikasına ilişkin kapsamlı  çalış
masında Varlık Vergisi'ne değinerek verginin kısa ve özlü bir 
değerlendirmesini yapar: "Varlık Vergisi uygulaması dönemin 
İstanbul defterdarının anlatımıyla (Ökte, s. 35-38) Varl ık Vergi
si 1 )  Devlete kaynak bulmak; 2) Piyasadan para çekip enflasyo
nu. frenlemek; 3) Özellikle azınlıklardan oluşan karaborsacıların 
ve stokçuların ihtikarını (aşırı karını) ağır vergiler ve zorunlu 
borç almalarla emmek için çıkarılmış bir servet vergisidir. Ver
gilendirilmemiş olan büyük gelir ve servet üzerinden bir defaya 
mahsus olarak takdiren alınır, itirazı temyizi yoktur, 15  gün 
içinde tarh edilir (belirlenir), 1 5  gün içinde de tahsile gidilir; bu 
süre yüksek bir faiz uygulanarak 1 5  gün daha uzatılabil ir. Ver
gilerini 30 gün içinde ödemeyen yükümlüler tutuklanabilir, ça
lışma kamplarına gönderilebilir, burada alacakları ücretin yarısı 
borçlarına mahsup edilir ( l 00.000 lira borçla gidenler bu borcu 
250 yılda ödeyebilir - Ökte, s. 57), hiçbir dava hakkı tanınmak
sızın mülkleri haciz konup satılabilir. 

Yasanın metninde 'gayrimüslim' sözcüğü geçmediği halde, 
uygulama özellikle azınlıkları hedef aldı. Uygulamada yüküm
l üler, Maliye Bakanlığının belirlediği 4 gruptan birine göre ver
gilendirildiler: M grubu (Müslümanlar) takdir edilen matrahın 
(vergiye esas alınan miktarın) yüzde İ 2,5 ' ini, G grubu (gayri
müslimler) yüzde 50'sini, D grubu (dönmeler) yüzde 25 'ini, E 
grubu (ecnebiler) yüzde 1 2,5 'sini ödemekle yükümlüydü; çiftçi
ler de yüzde 5 ödeyeceklerdi. 

Verginin tarhında ayrımcı davranıldı. Ör. Beyoğlu ' nda ma
ğaza kepengi yağlayan bir Musevi 'yağcı ' ,  İzmir 'de kavanozda 
şeker de satan bir gayrimüslim mahalle aktarı . 'pastane' olarak 
vergilendirildi. Sonuçta gayrimüslimler Müslümanların 10  katı, 
dönmeler de 2 katı kadar vergi ödediler. Nüfusun binde 55' in
den verginin yüzde 20'si istenmiş oldu. Ödeyemeyenlerden, tü-

24 Tunçay Mete, Eleştire/ Tarih Yazıları, s. 50-5 1 .  
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mü gayrimüslim ve çoğu Musevi olmak üzere, 1 400 yükümlü 
Aşkale (Erzurum) çalışma kampına taş kırmaya gönderildi. Bu
nun üzerine, ödeme süresini kaçırma korkusuna kapılan yü
kümlüler, taşınmaz fiyatlarının hızla düştüğü bir ortamda işyer
lerini, evlerini ve hatta şahsi eşyalarını sattılar. Alıcıları. savaş 
içinde sermaye birikimi yapmış Müslüman tüccar ve Anadolu
lu eşraf oldu. 

Sonuçta. din ve ırk ayrımcısı bir uygulama olarak ortaya çı
kan Varlık Vergisi, gayrimüslimler açısından ekonomiden tasfi
ye edilme operasyonu; devlet açısından, Lausanne'dan ve 1 1  
Haziran 1 932 yasasından sonra [burada Türkiye'de Türk vatan
daşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki kanun, 
1 934 Trakya olayları ve "Vatandaş Türkçe Konuş" kampanyala
rı sırasında tasfiye edilen gayri müslimler kastedilmektedir], 
' iktisadı millileştirme'nin  üçüncü aşaması; sınıfsal açıdan, Türk 
burjuvazisinin i lk büyük 'yok pahasına sermaye edinme' fırsatı 
(bu türden ikinci büyük fırsat, 1 990'Iarda devreye girecek olan 
özel leştirmelerle ortaya çıkacaktır); İstanbul açısından. gay
rimüslimlerin yerini Anadolu toprak ağasının ve tüccarının al
ması; Türkiye açısından, 'paranın el değiştirmesi' olarak özet
lenebilir. "25 

25 Baskın Oran. Türk Dış Politikası, Ed. Baskın Oran, İletişim Yayınları, 
2002, s. 392. 
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SONSÖZ 

Markar Esayan 'ın daha önce de değindiğimiz önemli çal ışması, 
Karşılaşma'da, Ermeni halkının tarihinden iki kesit sunulmak
tadır: 1 9 1 5  Ermeni Soykırımı ve 1942 Yarlık Vergisi . Gomidas 
Yartabed ' in yaşamı ekseninde, imparatorl uk döneminde, 
1 9 1 5'te Em1eni halkının trajedisi, Gomidas · ın  kuzeni Pehlivan 
Usta ile Yarl ık Yergisi 'ne bağlanmaktadır. Esayan ' ın  çalışma
sında, Zaynnar Parseğyan' ın  ağzından azınl ıkların yaşadığı 
travma ve Yarlık Yergisi'nin sonuçları şöyle özetlenmektedir: 

"Tarih 15 Mart 1 944. Günlerden Çarşamba. Yarl ık Yergisi 
icraatı Meclis 'in aldığı 4530 numaralı karar i le durduruldu. 
Mağdurların kalan borçları silinmeye başlandı . Denildiğine gö
re bu adaletsiz tertip ecnebi ülkelerin basınında geniş yer bulun
ca, Saracoğlu Hükümeti geri adım atmak mecburiyetinde kal
mıştı. Ne sebeple olursa olsun, bir kabus daha sona ermiş oldu. 
Aşkale'ye sürülenler geri döndüler. Şayialara göre çalışma 
kamplarında 2 1  kişi, ağır çalışma şartlarına dayanamıyarak ve
fat etmişti. Aşkale 'ye sürülenlerin yaş ortalamasının 50 olması 
zayiatı arttıran en önemli saik idi. Geriye dönenler ise büyük bir 
bunalım, sesiz bir isyan içerisindeydiler. Hep öyle olmaz mı za
ten? Gidenin döndüğü, dönse bile aynı kişi olduğu nerede görül
müş! Ruhları sanki alınmış. gülmez, ağlamaz, hiçbir hislerini 
belli etmez, edemez olmuşlardı . Pek çoğu sürgünde yaşamaya 
devam ediyordu sanki .  Ruhlarını sürgüne gittikleri yerlerde bı
rakmış, kaybetmiş gibiydiler. 

Onlar, yitirdikleri şeyin para pul, mal mülk, sıhhat değil, as
lında yurtları olduğunu biliyorlardı. Herkes kalkamadı bu yükün 
altından, barışamadı bu acı hakikatle. Kendilerinden bekleneni 
yapıp, çoğu göçtü bu memleketten. "1 

Varlık Vergisi 'nin amacına ulaşılmış, azınlıkların her şeyle-

1 Markar Eseyan. Karşılaşma. Hayykitap. 2007, s. 303-304. 
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rini bırakarak kovulmaları gerçekleşmiştir. 
Esayan 'ın iki olayı birbirine bağlayan özlü tespiti son dere

ce önemli ve yerindedir. Varlı k  Vergisi, etnik temizlik aracı ola
rak 1 9 1  S 'ten sonraki en önemli radikal politika olarak bir dö
nüm noktasını ifade etmektedir. Hatta l 9 1 5 'ten sonraki son 
noktadır. Tasfiye süreci Varlı k  Vergisi 'nden sonraki 6-7 Eylül 
olayları ve 1 964 tehciri ile tamamlanmıştır. 

Bu uygulamalar Cumhuriyet tarihinin kara lekeleri olarak 
önümüzde durmaktadır. Etnik ve dini kökenlerinden dolayı dev
letin yurttaşlarına böyle bir insanlık dışı muamelede bulunması 
hiçbir şekilde kabul edilemez. Devlet yurttaşlarına yaptığı bu 
haksızlığı düzeltmek, kurbanların zararını tazmin etmek zorun
dadır. Yaptığı bu haksızlıkla yüzleşmeli ve bu kara lekeler te
mizlenmelidir. Hukuk devletinin gereği budur. Geç de olsa hu
kuksuzluk düzeltilmelidir. 

Azınlıklar. Anadolu gazetesi sahibi CHP'li Haydar Rüştü 
Öktem gibi, "Bu memlekette ahtapotlaşmış mideleriyle yapışıp 
da karınları doyunca .hemen boşanıp uzaklaşıverecek insanlar
dan bir zümre . . .  "� olarak algılanmamalıdır. 

Azınlık ların el konan malları el koyanlardan alınıp sahiple
rine iade edilmelidir.3 Bu azınlıkların yaşadıkları acıların karşı
l ığı değildir. Zaten karşılamaz da. Ancak bu şekilde haksızlık 
biraz olsun düzeltilebilir. 

Azınlıklara yapılan bu haksızlıkla yüzleşilmelidir. B u  el ko
yanların vicdanlarını da rahatlatacaktır. Hangi vicdan başkaları
nın acılarının üzerine kurulmuş refaha katlanabilir? Bu utançtan 
topl umun kurtulması gerekir. "Utanç içe dönmüş bir öfke türü
dür, eğer tüm bir ulus utandırı l ırsa fırlamak için gerilen bir as
lana döner."4 Bugün içinde yaşatıldığımız l inç ve saldırganlık 

2 Haydar Rüştü Öktem, ''Bir Sözdeki On Hakikat'', Anadolu. 26 Mayıs 
1 947, Akı. Rıfat N.  Bali. Aliya .... s. 53.  
3 Nasıl ki Tuzla'daki Tuzla Ermeni çocuk kaıııpı _yıllar sonra hukuk zor
lanarak Ermeni Cemaatinden alınmışsa lTıızla Ermeni Çocıık Kampı / Bir 
El Koyma Öykiisii. İHD Y. , 2000) bu kez hukukun (çok sevilen bir kavram 
olan adalet de diyebiliriz) gereği yerine getirilerek azınlıkların el konulan 
mallarının iade edilmesi ve zararlarının karŞılanıııası gerekir. 
4 Kari Marx, Akı. Thomas J. Scheff. Kanlı Öç. Utanç-Duygusallık- U/ııs-
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ortamı bu utançlarla yüzle�eınemekten kaynaklanmaktadır. 
Bu yüzleşme Müslüman Türk burjuvazisinin vicdanını da 

rahatlatacak bir uygulama olacaktır ki, bir daha 1 9  Ocaklar 
yaşanmasın! 

çıılıık. Çev. Mustafa Cemal, Belge Yayınları, 2006, s. 1 59. 
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İLAVE EK 

Midyat'ta Varlık Vergisi Uygulaması 

"Yı l  1 944. Devlet gayrimüslimlerden Varl ık Vergisi almak için karar 

almış.  Her yerde olduğu gibi Midyana da, Varl ık Vergisi'ni toplamak 

için komite kurulmuş. Komitenin üyeleri Midyat Kaymakam ı ,  Beledi

ye başkanı Selim Xoja [Önen], Mehmedolar' den Nuri 'Aziz [Midyat], 

Nehrozler' den Murat Nehroz [Yenigün], mal-müdürü ve Muhallemi 

i leri gelenlerinden birkaç üye. Kimin ne kadar " Varlık Vergisin vere

ceğini bu komite saptıyordu. Çok iyi anımsıyorum babamdan 4 bin 

lira istediler. Siirtli Ki/dani Yusurtan 8 bin lira istediler. Başkalarına 

da 4, 5 bin gibi büyük paralar koymuşlardı. Zavallı Süryaniler ve Kil

daniler yoksuldu, kimde vardı bunca para? Vermiyenler Ürgüp· e, 

Nevşehir e ve Konya· ya sürüldü.'oQ 

Bir başka tanık Varl ık Vergisi'ni şöyle anlattı :49 Varl ı k  Vergisi'ni 

toplamak için devlet tarafindan önce bir komite atandı. Üyelerden bi

ri Talanı [Nehroz]. Komite üyeleri kimlerden "varlık" alacağının liste

sini yaptı .  Tek tek listedeki adların evlerine gidiliyordu. Hiç kimsede 

verecek bir olanak yoktu. Vermiyenlerin adları hemen yerel yöneti

cilere teslim ediliyordu.  Yöneticiler jandarma eşliğinde evlere gelir, 

48 Beth-Şawoce Jan, Eno Merli Cammo ısoc Qa._<;o-Malke Madcarle, Beth-Fro

so Nsibin, Södertalje 1 995, s. 67-68. 

49 Beth-Şawoce Jan, Eno Merli Xori Brahim Haüo Madcar/e, Beth-Froso Nsibin, 

Södertalje 1 995, s. 40. 
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ödemiyenleri kelepçeleyip tutukevlerine alıyordu. Burdanda daha 

sonra Aşkale' ye sürül üyorlardı .  Aşkale' de aylarca bedavaya çalıştı

r ı l ıyorlard ı .  Turabdin halkı çok yoksul laşt ırı lmıştı .  

Varl ık Vergisi' nden yerel yöneticilerde kendilerine kalıcı pay alı

yorlard ı .  Bununla ilgili bir olay da şu olmakta:50 Varl ı k  Vergisi ' nin top

landığı dönemde [1 944], H ı ristiyanların malı ve mülkü var diye, dev

let onlardan vergi ald ı .  Evde, koyun ve keçi lerimiz vardı .  Yerel yetki

l i lerden birileri bize gelir, bunları s ayardı .  Yaşım küçüktü. Sanıyorum 

her baş için 25 kuruş ya da belki daha fazla alın ıyordu. 

Amcam Salmo, yerel yetkililer gelmeden önce, 25 hayvanını ma

ğarada saklardı .  Yetki lilerle birlikte Muhallemi olan bekçi ve başbek

çide gelirdi. Gösterilen hayvanlar sayı l ı rd ı ,  sayıya karşı istenilen top

lam ödenir, yetki liler parası n ı  al ır geri giderdi .  

Amcam Salmo, bekçi ve başbekçiye rüşvet olarak süt, yoğurt ve 

tereyağın ı  ayrık [gizli] veriyordu. Bu adamlar, amcamın bir bölüm 

hayvanını  sakladığını  bil iyorlardı ,  bunu yetkililere bildirmiyorlardı .  

Buna karşı l ık  bu rüşvetlerini böyle alıyorlardı.  

Amcamın oğlu İlyas bir gün babasına şöyle söylendi "Allah aşkı

na baba, bekçilere, bizden alınan verginin, çok üstünde bir karşılığı 

veriyorsun, buna gerek var mı? Beni dinlersen, bir daha bu adamla

ra bir şey verme". Babası ona "Bir şey olmaz yavrum, başka işlerde 

de bunlara yine gereksinim duyacağız, sonra bizim başbekçi Tahir 

Delale'diı" dedi. 

Varl ık Vergisi ile ilgili bir sürü anekdot da anlatı l ır. Bunlardan biri 

şöyle:51 Varlık Vergisi'ni saptıyan üyelerden bir bölüm Midyartan 

Kfarze köyüne geldiler. Kim "varl ı klı" kim değil soruşturmasını yaptı

lar. Kfarze' deki Süryaniler genelde zanaat sahibiydi. Sayfo' dan son

ra, köyün dışında hep çalışıyorlardı.  Guldi adında semerci biri vardı .  

50 Mirza Abrohom Gabriyel, Mahkay Hdo Hreto . . .  ! [Bir Daha Anlat . . .  ! )  C. 2, 

Beth-Froso Nsibin, 2008, Turna Salmo'nın anlattıklarından, s. 1 23. 
51 Skandar Be-Başşo ile Mart 2009'da, yapılan söyleşi. 
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Hemen hemen bölgenin semerlerini ondan başka yapan yoktu. Ada

ma "sen fabrika sahibisin" dediler. Ona, varl ı k  vergisi olarak, çok 
ağ ı r  bir toplam kesi ldi.  Adam ın eli iş tutamaz oldu .  Kfarze muhtarı 

Jerjo Be-Yawneke [Circo Keskin] ile birlikte, Midyat'taki kaymakama 

konu için başvurdu. İkisi de Türkçe bilmiyordu. Guldi, Muhtar Jerjo, 
muhtardır diye, her şeyi biliyor edasıyla birlikte gitmiş. Kaymakamın 

odasına al ındı lar. Muhtar Jerjo ve Guldi, saygı anl amında başların·· 

daki şapkalarını çıkarmışlar. Kaymakamla el s ıkışmışlar. Kaymakam 
onlara "Buyrun" demiş. "Bir derdiniz mi var?" Muhtar Jerjo, dil bilme

diği için, konuya nasıl başlıyacağ ı n ı  bilmemiş. Konuya Guldi, elini 
cebine atarak hemen başlamış. Cebinden, semerlerini diktiği çuval
dızını  çıkarmış, muhtara Süryanice: He Jerjo, kala i fabriqa, marle lu 

qaymaqam, tro mahetla msawyo bi emo [Jerjo, işte fabrikam bu, 
kaymakam onu hemen alsın, doğrudan . . . .  soksun], demiş. 

Jan Beth-Şawoce, Sayfadan Sonra, Resmi Tarih Tartışmaları-9, Resmi 
Tarih ve "Azınlıklar" Ed. Sait Çetinoğlu, Özgür Üniversite Kitaplığı 2009 
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Son Söz Yerine 

Hayk Ertaşkıran, 20 kur'a askerl ikten hasta olarak dönmüştür. 
Hayk'ın karaköy'de bir ayakkabıcı dükkanı vardır. Kendisine yüklü 

miktarda varl ı k  vergisi sal ın ır. Kanser hastası ve yatalak olduğundan 
hakkını  savunamaz, dükkanı evi tamamen boşaltılıp bir tek yattığı 

yatağ ı bırakı l ı r. İki gün sonra Hayk eşine; Saint Antuan kilisesinde 

başımıza gelen felaketler için dua et ve dönüşte Beyoğlu'ndan bir 

tavuk al da gel can ım çekti der. Eşi duasını yapıp satınaldığı tavuk 

la eve döndüğünde Hayk'ın cansız bedeniyle karşılaşır. Hayk, eşi ki

liseye gittiğinde mutfaktaki ocak da al ındığından boşta olan havaga
zı musluğunu açarak hayatına son vermiştir.1 

L.C. ile Fransa 2008 haziranında yapılan görüşme, L.C.nin annesi Hayk'ın 

kardeş çocuğudur. L.C. Atatürk'ün cenaze merasimini bu ayakkabıcı dükka

nından izlemiştir.L.C. açık ismini vermek istememiştir. 
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20 Kur'a askerler amele taburundaki 20 Kur'a askerlikte iki nesil bir arada 

çalışma sırasında 



Varl ık  Vergisi borcunu ödeyemediğinden önce Aşkale'ye 
oradan sevk edi ldiği  Sivrih isar'da ölen 
Grigorios Şişmanoğlu (sağda oturan) 
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1 - N ubar Hacaduryan 2- Zareh Tahtacıyan 
3- N ubar Gid i kyan 4- İstepan Doğramacıyan 
5- Onnik Ozanyan 6- Yervart Yerezyan 
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20 Kur'a amel 
. , 

e taburlarından b' ır grup mola anında 



Varlık Vergisini ödeyemeyen 
yükümlüler çalışma kamplarına 
gönderilirken, Mayıs 1 943. 
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Varlık Vergisini ödeyemeyen 
yükümlüler çalışma kamplarına 
sevk edilirken. 





Paskalya Bayramı,  Erzurum 1 942-43 
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1 - Yervant Yerezyan 
3- Goğos Terzakyan 
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2- Nubar Haçarduryan 
4- Onnik Ozanyan 
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Mezata çıkarılan eşyalar alıcılarca inceleniyor. 
(Cumhuriyet Gazetesi arşivi 
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Salamon askere gittikten sonra: lstanbul'da ticaret hayatı! 

Küçük Miıon - Aycli efendiler, vakit kalmldi .. 
Yarin çekiliyor, yarin qekiliyooorl .. 

- Söyle lıakayim Perlı: Bet, bet daha ııe eder? .. 
- On beı ... 

• Afenım kizim, mı§uayi sana emanet ediyonıml 

Rabeka • Esyiler ılıyiiiml.. Eıki paltolar 
ılıyonım, eski mantolar ıliyonıuuın! ... 

- Zavallı Salamon, dükkanını kapaınıı .. 
• Yaaa ... Demek anası, kaynanası, qrırı, kızı, 
hemıiresi, h� kimsesi yokmuıl .. 

Akbaba, 9 1. Teırin 1 941 





1 Muhtekir - Allııhını, sen beni yuvıırndıııı ayırma ... 



Aşkalede Varl ık Vergisi müke l lefleri çahşıyorlar: 

M ü hend i s  • Afe r i n  Bohoraç i ,  taı la r ı  g üzel  tanzim 
etmi1sin. 
Bohor • E lbette paıa, lstanbulda istifçiydimf.. 

Karikatür, 28 1 .  Kanun 1 943 
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Hükumetin eli bir deliği daha kapattı. 

Vatan, 1 4  Nisan 1 941 





- Salamon, angi perdeden çalayım • • •  

- Varsa, istor perdeden çal, bugünlerde en kirhsı odur! • •  

Akbaba, 5 Arahk 1 940 



Beıinci kol -Kulaktan dolma dedikodu makinesini kuruyorum amma, kimsenin palavra dinlediği vokf 

Vatan, 1 5  N isan 1 941  
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AŞKALEOE VARLIK VERCISI MUKEU.EFLERI ÇAUŞIYORLAR, 
Mübeodi. - Af.nn &ı-açl. tqün p..i tan.ım ............ 
Bobor - Elbetta pqa.. btanbulda i:&tif'W"diml .. 



Borçlu - Şükür kavuıturanaf . . 
Akbaba, 7 i l .  K a n u n  1 943 



Rebeka - Dün gece rüyamda bütün apirtimanlarimizi, 
hanlarimizi kasırgadan uçmuş yordum ! . .  
Salomon - Sorma Rebeka, ben her yün gazetaları okurken 
öyle yoruyorum!. . .  Şaka. no. 1 08 (26 İkinciteşrin. 1 942) 



, _  - Yeni liate çıktı, yeni u.ı-ı .. 
- Ne titrlyorıun be S.lamon 7 .. Unutulmut nanuetl ... den milln 7 .. 
- Ya .en? .. Unutulmut zlnııinlerderı mWn? .. 
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Gazetelerden: İht ikar s u�u ndan ;rakalananların yiiı:de �·etmiş beşi Yahu d i �  .. 
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mi imiş? 
- Bllrnenı ki. .. Nece konuştuğunu du�,nadım! .. 
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İ htikar yapan mağazalar ın aJağ ı l ak ta rafı : 

Salamon - işte bayim, şimdi telefonla haber aldim, mal· 
larimiz yumrukteymiJ, bir aya kadar çikacakmi�!. .  

Akbaba, 9 E kim 1 94 1  
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IHTIKAR MÜCADELE.5lNDEı Muhtekir - Ben mii,teriyj vuraynn derlcen, bana vurdular!. ----�--�- -�-



- Varlık virgisi vermeyen karilarin da yoııderil ınesina başlaniyornıuş Salamon . .  
- Ya vaş soyle, Rebeka du.vmasiıı , si.vahu t  kostumu b-



Varlık Verg isin i  ödedikten sonra: 

- Al lah geride kalan lari bağ i,lasin Salamonl . .  

Akba ba, 1 6  i l .  Kanun 1 943 



-·- ---·-·· .. 

- - · -- · - - ---

Salamon - Sayin bayim, vereceyim şey i le vatan ima, mi l
letime karı i tükran borcumu odemi.t olacayim • •  

Ses - Te.şekkür ederiz, Kızı laya iane mi vereceks in? 
Salamon - Hayi r bayim, karıimizdaki rakip mağaza paketi 
üç kuruta olan iğneleri, üç buçuğa satiyor, onu haber 

• 1 vereceyım • • •  

Akbaba, 2 Ek im 1 94 1  
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