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K A R A R L A R 

İçişleri Bakanlığından • 

1 _ Bingöl Ilı Solhan İlcesine bağlı Gönuk Bucağı ilişik cetvelde ad
ları yazılı köyleriyle birlikte Karlıova İlcesine bağlanmıştır. 

2 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
1/4/1946 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
Ş SARAÇOĞLU 

İçişleri Bakanı 
HİLMİ URAN 

Bingöl tli Karlıova İlcesine bağlanan Solhan llcesmin 
Gönuk Bucağına bağlı köyler 

Köyün adı 

Oğnut 
Kalacık 
Cılıgol 
Azıdan 
Kurik 
Ağaköy 
Haciyaıı 
Hahfan 
Ağnik 
Kızılağaç 
Asağısevik 
Yukanseıvik 
Kırmuçek 
Sağais 
Mezracık 
Çatak 

Eski bağlı olduğu merkez Yeni bağlandığı merkez 

Solhan İlçesi Gonûk Bucağı Karlıova Ilcesı Göniık Bucağı 

> 
» 
> 

> 
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> 
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> 
» 
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1 Bilecik Ih Söğüt İlcesine bağlı Mıhalgazi Bucağıyle bu Bucağa 
bağlı ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazık köyler Eskişehir Ilı Merkez. 
İlcesine ve Eskişehir Merkez İlçesinin Yarımca Bucağına bağlı (2) sayılı 

cetvelde adları yazılı köyler Mıhalgazi Bucağına, Soğut İlçesi İnhisar 
Bucağına bağlı Atalan Kovu Eskışethn Ilı Merkez ilcesine bağlı Yananca 
Bucağına ve yine Soğut Ilcesı Merkez Bucağına bağlı Çukuatear Köyü 
do Eskişehir Merkez ilcesine bağlanmıştır 

2 — Bu kararı Içışleıı Bakanı yurutuı 

1/4/1946 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
SARAÇOĞLU 

İbişleri Bakanı 
HİLMİ URAN 

Köyün adı 

Gomelo 
Sarıkaya 
Karaoğlan 
İğdır 
Kapukaya 
Beyyayla 
Duzkoy 
Beykoy 

Demirciler 

Sakarıılıca 
Bozanıç 
Mayıslar 
JLâçm 
Dağkuplü 

(1) SAYILI C E T V E L 

Mıhalgazi (Gomele) Bucağı 

Eski bağlı olduğu merkez Yeni bağlandığı merkes 

Soğut Ilcesı Eskişehir Merkez İlçesi 
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(2) SAYILI C E T V E L 

^Eskişehir Merkez Ilcesı ^Eskişehir Merkez İlçesi 
|Y a rmca Bucağı ^Mihalgazı Bucağı 
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İ L Â N L A R 

M. S. B. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 , Okul ve Hst leı için kapalı zarfla eksiltmeye konulan (120) ton 
koyun etme verilen fiyat panalı goı ulduğunden tekrar ve bu ay zaıfmda 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuşun 

Pazarlık 13/4/1946 cumartesi gunu saat (11) de komisyonda yapıla
caktır. 

2 Muhammen bedeli (216) bm lira olup katî teminatı (24100) l i 
radır. 

3 Evsaf ve şartlar her gun komisyonda gorulebılıı İsteklilerin 
pazarlık gunu ve saatmda katî temmatlat ı üe birlikte komisyonda bulun
maları. 991/3-1 

M . S. B . 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Mütaahhıt nam ve hesabına olarak beher metı esine 798 kuıuş fiyal 
tahmin edilen 25 000 metıe kaputluk kumaş 17/4/1946 çat samba gunu saat 
16 da açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktı! 

Evsaf, şartname ve numunesi her gun öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. 

Muhammen bedeli 199 500 Ilı a olup geçici teminatı 11 225 lııadır 
îstekhleım belli günde banka teminat mektubu veya Merkez Say-

mantığından alacakları ternına' makbuzlaıı ile birlikte komisyona gelme
leri 

ıK 3_910/4-3 • 

Bayındırlık Bakanlığından 

Betonarme kopru yapımı 
1 Eksiltmeye konulan ış Elâzığ - Eızmcan >olunda Dinar ve 

Aşağırabat suları üzerinde Dinar ve Aşağırabat Köprülerinin betonarme 
olarak yapımları olup keşif bedeli (256 065,18) lııadır 

2 Eksiltme 19/4/1946 tarihine ıastlayan cuma gunu saat 16 da 
(Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Köprüler Başkanlığı odasında kapalı zart 
usuliyle yapılacaktır 

3 Eksiltme şaıtlaşması ve dıger evrak (12,501 Ura bedel ile Şoa< 
ve Köprüler Başkanlığından alınacakta 

4 Eksiltmeye gııebılmek için ısteklıleıın 1946 yılına ait Tıcaıeı 
Odası belgesi ile usulü dan esinde (13 992,611 liralık geçici güven akçesi 
vermeleri ve bu ışı yapabileceklerine dıwı ıscekhleım bu ışın teknik öne
minde bir işi iyi surette başardığını veya idare ve denetlediğini ısbata yarar 
belgeleriyle birlikte ihale gününden enaz (tatil günleri hariç) üç gun 
evvel yanı 15/4/1946 pazartesi gunu aksamına kadir azı üe Bayındırlık 
Bakanlığına başvuıarak bu ışm eksiltmesine girmek için ehliyet belgesi 
almaları. 

5 — Isteklıleıın eksiltme şartlaşmasının 34 uncu maddesinde veri
len İzahat çerçevesinde hazırlayacakları yükleme maktuplarmı ıkına mad 
dede yazılı saatten bir saat evveline saat (15) e kadar makbuz karşılığın
da Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır 

Postada olacak gecıkmeleı kabul edilmez 808/4 4 

• 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 

Defter ve Cetvel Bastırılacak 
Sağlık kurumları için kâğıt ve malzemesi Bakanlıktan verilmek uze-

TO kapalı zarf usuliyle muhtelif boyda 4,650 defter ve 751 500 cetvel bas
tırılacaktır. Muvakkat teminat 600 liradıı Numuneler ve şartname Anka
ra'da Sağlık Bakanlığı Sosyal Yardım İşlen Genel Müdürlüğünde, görüle
bilir, îhale 24/4/1946 çarşamba günü saat 15 te Sosyal Yardım işleri Genel 
Müdürlüğünde yapılacaktır. Teminat için para ve nakit evrakı yatırmak ıs-

teycnlenn bunlaıı malsandıkla.ına yatırarak makinizi,mm ihaleden biı sa
at evvel komisyona vermeleıı lazımdır 937/4-2 

1 — Ankara'da açılan Sağlık Kornişçi leı i Okulu ieirı lü/umuf al.111 
doıt aded yazıhane 50 aded deıs masası, 2T aded yemek masası i/e 150 

1 aded sandalya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştuı 
2 _ ' B u mobılyaiaı 15/6/1946 talihinde Ankaıa'd.ı S,iğlik K.omlseV 

lerı Okuluna teslim edılecektu 
3 Tahmin olunan bedel (19 950) on doku/ bin dokuz yüz elli llıa 

vo geçici teminat (14 967) lira 25 kuıuştuı 
4 _ îhale 30/4/1946 salı gunu saat 15 t e Bakanlık Sosyal Yardım 

işlen Genel Mudüıluğündekı komisyonda yapılacakta 
5 Fenni şartname, kesıfname, resim ve eksiltme şartnamesi Ba

kanlık Sosyal Yardım işlen Genel Müdürlüğünde ve istanbul'da Sağlık 
vo Sosyal Yardım Müdürlüğünde gorulebılıı 

6 istekliler teklif zarfları ve teminat ıiH'ktuplaıını ve bu işleri 
yapabileceklerine dair Bayındıtlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Daire
sinden alacakları tasdikli vesikaları ihale saatinden 1 saat once makbuz 
karşılığında Sosyal Yardım işlen Genel Müdürlüğünde Komisyon Reis
liğine vermeleri 

7 Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak kabul odil-
nııyeceği için bu kabil teminat vermek isteyenlerin d.ıha once müıacaatla 
bunları alâkalı malsandığma yatırmalaıı ve makbu/unu Komisyona ver
meleri lâzımdır 982/4-1 

• 
iskenderun Asliye Ticaret Yargıçlığından: 
iskenderun'da oturan tüccardan Hasan Kaşanl tarafından 26/3/1946 

günlü dilekçe İle İstanbul tüccarlarından A l i Sayar tarafından Konya va
puru ile 12/3/1946 tarihinde i 00 çuvalda 10 ton toz şeker yollanmış ve bu 
şeker yollamanın konışmentosu posta ile tarafına gondsıildiği halde her 
nasılsa yitirilmiş ve keyfiyet Devlet Denızyollaıı İskender un Şubesine 
bıldinlmış olmakla beraber bu şekerin teslimi istenilmiş ise de 222 nu
marayı taşıyan bu deniz konışmentosu olmadıkça bu seklilerin tes
limine imkân olmadığı bildirilmiş olduğundan 12/3/1946 tarih ve 222 nu
maralı deniz konışmentosunun zıyaı sebebiyle iptali hakkında acılan 
dâvada. 

Yukarda tarih ve numarası yazüı bir kıta konşimentonun iptali hak
kındaki istek kanuna uygun ve kabule şayan görülmekle keyfiyetin 45 
gun müddetle ilânına ve zikri geçen zayi konişmentonun Resmi Gazete ila 
son Hân tarihinden itibaren işbu müddet zarfında mahkemeye ibıaz edil
mediği takdirde iptaline karar venleceğı Tirat et Kanununun 038 tnel mad
desi gereğince ilân olıuıuı 973/2-1 

Kırıkkale icra Memurluğundan 

Ankara - Yenışehıı Atatürk Bulvaıı 3/4 de utman ve şimdi İka
metgâhı meçhul bulunan Yüksek Mühendis Yavuz Kot »oğluna 

Kırıkkale'nin Yahşıhan Köyünden Sait Kutay'.ı 11 (5/1945 sünlu 
netle (250) lira ve senetsiz olarak (200) lıta İki teııi'm (450) llıa boıç 
açın namınıza çıkanlan 2/1/1946 tarih ve 177 sayılı ödeme emi i ikamet
gâhınızın meçhul bulunduğundan ödeme eıntı tebliği muuıkutı olama
mıştır 

Hukuk Muhakemelen Usulü Kanununun 141 İnci ve mubuıkıp mad
deleri gereğince ılânen tebligat yapılmasına kaıaı voıllmls olduğundan 
İşbu yazımızın yayın talihinden itibaren yedi gun içinde (450) lira boıç 
ve ımasraflan ödemeniz lâzımda Bu müddet içinde borcun-1 umanımı ve
ya bir kısmına veyahut alacaklının takibat icrası h ıkkmcl ı bit itirazınız 
var ise yine bu müddet ıçmde '«tıda ile şifahen icra Dalı esine b i t i r 
meniz lâzımdır, bildirmediğiniz takdirde bu müddet ıçmde 74 üncü mad
de mucibince mal beyanında bulunmanız lâzımda Beyanda bulunmaz
sanız hapis ile tazyik olunacaksınız ve hakikata muhalif beyanda bulun
duğunuz takdirde hapis ile cezalandırılacaksınız borcu ödemez veya it i
raz etmezseniz hakkınızda cebri icraya devam edileceği tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilân olunur. 

966 
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Sebinkarah'sar Sulh Hukuk Yargıçlığından • 

Davacı Dkıoğul {Mahallesinden Arif oğlu Şükrü Çiriş, dâvalüar Kızılca 
-mahallesinden Kâtip oğlu kerimesi Dursune, Celâl oğlu Zühtü ve Celâl 
kızı Fatma aleyhlerine açtığı ızaleı suyu dâvasının yapılmakta olan, yar
gılamasında 

Dâvâlıların adreslerinin malûm bulunmaması sebebiyle kendilerine Ha
nen tebligat yapılmasına ka ıa r verilmiş ise de gazefe ile yapılan ilânda da 
yine mahkemeye gelnıedıkleı inden haklarında gıyap karan verilmiş ve 
gelecek celsede Şebinkarahisar Sulh Hukuk Mahkemesinde ispatı vücut 
etmedikleri takdirde dâvâlılar Dursune, Zühtu ve Fatma'nın ızaleı şüyu 
dâvasını kabul ve akrar etmiş sayılarak müşterek, gayrimenkullerm ke
şiften 27-28/4/1946 cumartesi, pazar günleri yapılmasına karar verilmiş 
ve muhakeme 29/4/1946 pazartesi gunu saat 9,30 a talik kılınmış olduğun
dan ilân tarihinden beş ıgün içinde itiraz etmedikleri surette mahkemeye 
kalbul olunamıyacakları gıyap kararı makamına kaim olmak özere Ilânen 
tebliğ olunur 

942 • 
Eıbaa Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Erbaa'nın Ga,zıpaşa Mahallesinden Kayışbaldır .oğlu ismi diğeri Os
man bey oğullarından Abdurrahman vereselerinden Hasan Ersam ve ın-
ıfekası tarafından açüan testnl dâvasında, murislerinden intikal eden aık 
lıstu ismi dığen Arduçlu nam mevkide «arkan Darendelioğlu Halil, garben 
•Osmanbey oğlu vereseleri şımalen ark, cenuben Çobancıoğîu Mehmet ve 
"Yusuf tarlalanyle çevrili 25000 metre mur-abbaı 2300 lira değerindeki bir 
îkıta tarlanın 30 senedenberı irs suı etiyle |bilâ niza ve bilâ fasıla tasarı ıaî 
•ve ziraatlarında olup tapuca kimse namına kayıtlı olmadığından bu gayri
menkulun Afodurrahman vereselen namına tapuya tescili talep edilmiş 
ve mahkemece de keyfiyetin usulen ilânına karar verilmiş olduğundan hu
dut ve evsafı yuxarda yazılı gayrimenkul için mülkiyet ve İddiayı hak 
«edenlerin ilân tarihinden itibaren bir ay İçmde mahkemeye müracaat ve 
haklarını usulen tevsik ettirmeleri lüzumu (Hukuk Usulü Muhakemeleri 
îkanununun 144 uncu maddesine tevfikan İlân olunur. 

968 

• 
Rize Sulh Huıkıiık Yargıçlığından 
Dâvâlı: Rize'nin Kırklartepe Köyünden olup halen nerede olduğu bi

linmeyen Alı oğlu Süleyman Taşçı tarafına 
Rize ran Kırklartepe Köyünde kâm müşterek 28/5/1937 numarada 

kayıtlı bn parça gayıîmenkulun tefrik ve taksimi hakkında hissedarlar
dan Haceı Taşçı tarafından aleyhinize açılan dâvanın yapüımalkta olan 
yargılamasında, ikametgâhınızın meçhul olduğundan davetiyenin 
âlânen tebliğ ne lağmen mahkemeye gelmediğinizden davacının jjsteğıyle 
Ilânen gıyap kaı arının tebliğine mahkemece karar verilmiştir Tâyin edilen 
24/4/1946 çarşamba saat 10 da mahkemeye gelmez veya (bir vekil gönde!-
mezs^nız gıyabınızda yargılama bitirileceği gıyap karan yerime kaim ol
mak üzere ılânen tebliğ olunur 

935/4-1 
« 

Sarıkamış Sulh Hukuk Yaı gıçlığından 

Sankamış'ın Karahaımza Köyünden olup halen Sarıkamış'ım Erealw 
Mahallesinde oturan Mehmet oğlu Mustafa Attüa tarafmdaa o köyden 
ibrahim oğlu Abıt özcan vekili Hilmi Caner aleyhine Sarıkamış Sulh 
Hukuk Mahkemesinde açtığı men'ı müdahale ve tapu iptali ve tescil dâ
vasının yapılan açık yargılaması sırasında-

Karahamza Koyu hududu dâhilinde ve Geçitler mevkiinde &âıa ta
rafları ton tarafı Kurbanoğlu Osman, bir tarafı Ehmut oğlu Ağa, ©ir 
tarafı SeUm Nahiyesine giden yol, bir tarafı Mustafa Attıla îarlasiyle 
mahdut bir kıta tarlaya bir kraısenm bak ve iddiasi varsa ilânın nesrin
den bir ay zarfında Sarıkamış Sulh Hukuk Yargıçlığına a«ûra>caailan 
ilân olunuı 

Ağaç Yetiştirme ve Zirai Teşebbüsler Kooperatifinden: 

Kooperatifimizin yıllık Genel Kuri i l toplantısı, 28 Mart $3rS& ttsasSsîa-
de çoğunluk sağlanamadığından yapılamamıştır. 

j Statümüzün 28 ıncı maddesi gerığınce, 13 Mart 1946 tarih ve 6255 
ı sayıl Resmî Gazcte'dc yayımlanmış olan gündemdeki maddeleri goııçmeik 

iizere ve hazır bulunacak or taklarla .Genel Kurul 25 Nisan 1946 tarihine 
rastlayan perşembe gunu saat 10 da tekrar toplanacaktır 

Ortakların belli gun ve şaft ta Turk Ticaret 'Bankası A Ş Umum 
Mudur luk binasındaki Kooperatif merkezinde hazır bulunmalarım dılenz. 

989/1-1 
e 

Elâzığ iktisat Bankası Turk Anonim Şirketi idare Heyetinden 

Bankanın 4 Mart 1946 gunu aıe'âde Umumi Heyet toplantısında tah
sil olunmayan nısıf sermayeden bakiye kalanın da ortaklardan tahsiline 
karaı veıılmıştır 

Bu karar gereğince sermaye hesabından boıçlu ortakların borçlarım 
en geç 30 Haziran 1946 gunune kadar ödemeleri bu tarihe Kddaı borçla
rını ödemeyenlere faiz tahakkuk ettirileceği, fazla malûmat ısteyenleıın 
Banka Müdürlüğüne mmacaatları ilan olunuı 

972/2-1 

Bulanık Asliye Hukuk Yaı gıçlığından 

Rus uyruğunda iken 1932 yılında göçmen olarak Bulanık'a gelen ve 
Tunk ırkından olan dâvâlı Bulanık Kasabasından Mahmut oğlu 1334 do
ğumlu Rahımm gizli nüfus olarak nüfusa kayıt edilmiş olduğundan ve 
bu kaydın Vatandaşlık Kanunu hukumleııne gore battal edilmesi kamu 
haklar adına dâva edildiğinden yapııan 9/3/1946 gunlu yargılamada 

Dâvâlı Rahım'm mahalli ikameti bel'ı olmadığından hakkındaki da
vetiyenin gazete ile ılanen tcoUgme \e yargılamanın 25/4/1946 perşembe 
gunu saat 9 a bırak'lmasma karaı \ enlmış olduğundan dâvâlının belli 
günde Bulanık Asliye Hukuk Yaıgıçlığında bulunması Ihususı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunuı 

964 

Rus uyruğunda iken 1932 yılında göçmen olarak Bulanığa gelen ve 
Tuık ııkından olan dâvâlı Bulanık Kasabasından Mehmet oğlu 1311 do
ğumlu ismail llban'ın gizli nüfus olarak nüfusa kayıt edilmiş olduğun
dan ve bu kaydın Vatandaşlık Kanunu hükümlerine goıe battal edilmesi 
kamu haklaı adına dâva edildiğinden yapılan 12/3/1946 gunlu yargıla
mada • 

Dâvâlı İsmail'in mahalli ikameti belli olmadığından hakkındaki da
vetiyenin gazete ile ılânen tebliğine ve yargılamanın 25/4/1946 peışembe 
gunu saat 10 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan dâvâlının belli 
günde Bulanık Asliye Hukuk Yaıgıçlığında bulunması hususu tebliğ ma-

ı kamına kaim o'mak üzere ilân olunur 
965 

Afşin Sulh Hukuk Yargıçlığından 
Hunu Koyunun Deruıceoz mevkiinde vâki tarafları Alış oğlu Bayram, 

ve Lorsun arkı ve Hacı Bekir tarlasıyle mahdut tarla, 
Kurttepe mevkiinde 'vâki taraf lan cebel ve çay ve Murtaza oğlu 

Ömer ile mahdut bir kıta çayıı, 
Köy içinde tarafları yol ve Dongel oğlu Mustafa ve Kıllı Ömer oğlu 

Ömer haneleri ve yol ile mahdut hane hakkında Hunu Köyünden Yusuf 
oğlu Hanifı ve Cuma aleyhine açılan ızaleı şuyu dâvasının yapılan yar
gılamasında. 

Afşin Sulh Yargıçlığında yaıgrlamasr yapılan muddeabıh yerlerde 
biı hakkı olduğunu iddia edenleı var.a tarihi ilândan ıtıbaıen bir ay 
zarfında Afşin Sulh Hukuk Yargıçlığına müracaatları ilân olunur 

960 

Nevşehir Sulh Hukuk Yargıçlığından 

Nevşehir'in Yeni Mahallesinden Mustafa kızı ve Yaşar karısı Zu-
beyde Yücel tarafından aynı mahalleden ismail oğlu Yaşar Yücel aleyhi
ne açılan çocuğu ile kendisi için ayda 45 lııa nafaka takdiri dâvasının 
yapılmakta olan yargılamasında 

Mumaileyhin adresi belit olmadığından kendisine tebligat yapılama
mış ve ilânen tebligat icrasına karar verilerek yargılama 3/5/1946 cuma 
saat 9 a bırakılmış olduğundan tebligat yerine ıkaım olmak uzeıe usulen 
ilân olunur 

940 
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Hasanoğlan Koy Enstitüsü Muduıluğundcn 

Kapalı zaıf usuliyle 
Miktarı Fiyatı Tuı .atı Muvakkat 

Cinsi Kilo Lit a Kı Lııa Kı teminat 

Pirinç 10 000 1,40 14000,00 3 050 00 
Bulgur 15 000 50 7500,00 562 00 
Yeşil mercimek. 10 000 60 6000,00 450 00 
Nohut 10 000 60 6000,00 450,00 
Kuru fasulye 10 000 65 6500 00 488 00 
Zeytin 8 000 1,45 11600,00 870,00 
Sadeyağ 12 000 5,60 67200,00 4610,00 
Koyun eti 10 000 1 80 18000 00 1350 00 
Keçi eti 12 000 1,30 15600,00 1170 00 
Sığır eti 10 000 90 9000,00 675,00 
Odun 150 000 6,5 9750 00 731,00 
Makarna 10 000 70 7000,00 525,00 
Zeytinyağ 2 000 3 00 6000,00 450,00 
Saibun 4 000 2 00 8000 00 600 00 

Açık eksiltme ile 

Patates 10 000 30 3000,00 225,00 
Çiçek bamya 500 7 50 3750,00 281,00 
Kırmızı mercimek 5 000 55 2750,00 206,00 
Ceviz ıçı 1000 1,80 1800,00 135,00 
Tahin helvası 2 000 1,70 3400,00 255,00 
Tahan 1000 1,50 1500,00 105,00 
Kuş uzumu 200 75 150,00 11,00 
Çam fıstığı 100 2,50 250,00 18,00 
Fındık ıçı 200 1,80 360,00 27,00 
Kuru incir 2 000 75 1500,00 112,00 
K u r u kayısı 2 000 1,70 3400,00 225,00 
Salça 2 000 1,00 2000,00 150 00 
JBeyaz peynir 2 000 2,10 4200,00 315,00 
Yeşil saibun 2 000 1,55 3100,00 232,00 
Yoğurt 4 000 90 3600,00 270,00 
Sut 4 000 70 2800,00 210,00 
Havuç 3 000 25 750,00 60,00 
Pı.rasa 10 000 20 2000,00 150,00 
Taee soğan 1000 45 450,00 34,00 
Ispanak 10 000 20 2000,00 150 00 
Soda 5 000 22 1100,00 82,00 
Sirke 2 000 50 1000,00 75,00 
Tuz 10 000 15 1500,00 112 00 
Yumurta 10 000 Adr >d 9 900,00 67,00 

1 _ Hasanoğlan Koy Enstitüsünün 1946 akçalı yılma ait yiyecek 
maddelerinin cins, miktar, muhammen bedeli ve muvakkat temınatlaıı 
yazılı 38 kalem yiyecekten 14 u kapalı zarf usul yle 24 u de açık eksiltme 
yolıyle 10/4/1946 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur 

2 Açık eksiltme 25/4/1946 perşembe gunu saat 15 de, kapalı zarf 
usuliyle yapılacak eksiltme 26/4/1946 cuma gunu saat 16 da Ankara Okul
lar muhasipliği binasında yapılacaktır 

3 Eksiltmeye iştirak edecekleıın 2490 sayılı kanunun 2, 3, 4 ün
cü maddelerindeki evsafı haiz olmalaıı şarttır 

4 istekliler şartnameyi Enstitüde ve Ankara'da Okullar Mu
hasipliğinde görebilirler. 

998/4-1 

Trabzon Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Trabzon'da Uzun sokakta Kırıstal Aile Bahçesi sahibi ismail Albay-
rak vekili avukat Zihni Can tarafından davalı Eskışehıı'de İnsaniye Ma
hallesinde Doğu sokak 8 No: da kemanecı Salih Somuncu aleyhine açmış 
olduğu 375 lira zarar ziyan alacak dâvasının canı duruşmalarında Dâvâ
lının yeri belli olmadığından Resmî Gazete ile tebligat ifasına karar veııl-
mış olmakla duruşma gunu olan 26/4/1946 cuma saat 9 da bizzat veya bir 
vekili kanunî göndermesi aksi halde mahkemenin davalının arkasında 
takı lacağı gıyap kâğıdı makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

993/1-1 

Sivas Asliye Hukuk Yargıçlığından . 

Sivas'ın Abadan Mahallesinden Ahmet kaıusı Meliha tanıtından ko-
«ası içel Camü Şerif Mahallesinden olup Sivas'ta Devlet Demir Yollaı ı II 
neı 'işletme Müdürlüğünde odacı iken izini kaybetmiş Ahmet aleyhine açı
lan boşanma dâvasının yapılan yargılamasında Davalının ikametgâhı 
meçhul olduğundan gıyap kararının ılânen tebliğine kaıaı verilmiştir Yar
gılama 18/4/1946 gününe muallâk olup mahkemeye gelmediğiniz takdirde 
muh^eraemn gıyaben yapılacağı İlân olunur 

»84/1-1 

MILLI PIYANGO 
7 Nisan 1946 çekilişinde ikramiye 

kazanan numaralar 
Ç e k i l i p tarihi: 7/4/1L946 

Ç e k i l i ş saali: 13,30 

Ç e k i l d i ğ i yer: A n k a r a Sergievi 

3 4 9 L İ 8 1 numara 50.000 lirai 
,327.895 numara 20.000 lira, 
10123.104 numara 10.000 l ira 
132.311 numara 10.000 lira 
024.678 numara 5.000 l ira 
029.484 numara 5 000 Jim 
198JM6 numara 5.000 l i ra 
1216.499 numara 5.000 ılira 
320.191 numara 5.000 l ira 
1345.087 n u m a r a 5.000 lira 

i k i ş e r bira l i r a ikramiye kazanan numaralar: 
Ö04473 O10696 028921 040214 045590 048164 «57343 079392 
084338 089939 092437 102479 102767 114389 130756 132140» 
149654 171780 171855 172649 Iİ78599 189117 222950 230221 
23088! 2312948 12338111 239073 ,260783 264638 260014 28218S 
283518 388732 •28985(2 289904 297569 305282 812322 317768 
345737 347084 354444 363753 (363970 363989 37721» «86762: 
389452 398967 

f î fner l i r a ikramiye kazanan, numaralar: 
003221 00440a 007201 010588 012197 014234 •0.475* •21328: 
023077 023681 025997 0327121 »35492 038625i •39242 046894 
057259 059469 067047 •73274 079054 079225 •Ö564* 088957" 
095767 098387 09989(1 099911 ¡105040 H0580» 1113488 11ÖIİ85* 
115294 1125457 127(196 130425 189832 142004 15965» 160548-
162729 ,163475 [165100 1165994 [166053 170099 172489 178397 
184691 1877(14 188049 205332 207631 1208697 209096 21197* 
213229 . ı220817 1221007 224757 227659 229348 23400» 23517» 
250567 250865 1254057 257012 259864 <2607Ö9 271933 279460 
281099 284759 2940911 296041 296217 3054,10 310711 81175* 
315594 326639 338599 338913 343227 348186 35184» 351865 
352298 355202 361502 863294 365031 366568 368672 37515* 
382391 390456 893520 397437 

Y ü z e r l i ra ikramiye kazanan numaralar: 
Son uç rakamı 486 ile nihayet .bulan 400 numara yü/eı İha 
Son üç rakamı 684 ile nihayet bulan 400 numara yüzer lira 
Son üç rakamı 966 İle nihayet bulan 400 numara yüzer lira 

K ı r k a r l ira ikramiye kazanan numaralar: 
Son uç rakamı 0712 ile nihayet bulan 400 numara kuka ı lira 
Son üç rakamı 152 ile nihayet bulan 400 numaıa kırkar lira 
Son üç orakamı 192 ile nihayet bulan 400 numara kırkar lira 
Son üç rakamı 670 İle nihayet bulan 400 numara kırkar lira 
Son üç rakamı 837 ile nihayet bulan 400 numara kırkar liıa 

Onar l i ra ikramiye kazanan numaralar: 
Son ik i raksım 35 İle nihayet bulan 4 000 numara onar Ura 
Son îki rakamı 50 He nihayet bulan 4 000 numaı a onar lira 

'Üçer l ira ikramiye kazanan numaralar: 
Son rakamı 1 ile nihayet bulan 40 000 numara üçer lira 
ikramiye kazanmışlardır. 

Tam biletler ikramiyelerini tamamını, yanın biletler ikramiyelerin 
yansıın, çeyrek biletler İkramiyelerin dörtte birini alıılar 

Kayfcolan biletler: 
241335 Ç, 2867Ş5 Y , 343966 Y. 

(1003 

Hu'jbakanlık 0«vWl Matbaan* 
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Kararlar 

İdari Bağlılıkların Değiştirilmesine İlişkin Kararlar 


