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') Münakasaıar 

~amirat, Nafia işleri, Malzeme, Harit:ı 
tı • '- • f •• 

S11;erı ıranın tamın 't binaeaındalti kalorifer daireai üstüne beton 
t , beto• arma kapı. çimento sıvası ve beli 

'-/~lırıada harriyat ve ta .. irat ve musluk takıl· 
l ışi 
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607 -

61 51 M. M. V. 5AK 
iz.sair Defterdar. 
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29-11-37 

10 -
14 -

~~, 25 iaci mekt. tamiri paz. 67 51 lıt. Belediyesi 23-11-37 14 -
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3 
" n " 

99 84 " 
23-11-37 14 -

" '-t 1 barut depoıunda yaptırılacak satış yeri Y(" aç. eks. 4622 33 346 68 lnh U. Mid. 10-12-37 14 -

lllur ik.ametgihı inş . (şart. 23 ltr.) 
'lcarabarul deposu inşaatı (şart . 39 kr) (temd) 

te ııtevkiinde 6 ad. a1keri bina intHı 
pn. 2943 39 220 80 • 7-12-37 15 -

kapalı z. 10200 72 765 54 Balıke1ır Aık. SAK 4-12-37 10 30 

eıyaıı, Muıamba-Halı vı. 

paz. M. M. V. SAK 26-11-37 11 -

~'\icat, Elbiıe, Kundura, Çamaşır v.s. 

\ıır çadır bezi: 7425 m. m. O 75 417 66 M. M. V. SAK 9-12-37 11 -

dı~. 
~it· 66 ad. 
~ı.ı:k lama demiri: 14 kalem • levha demir: 3 

pu. beh. 12 99 64 30 M. M. V SAK 
D.D. yolları İzmir 

18-12·37 
2'.2· 11-37 

11 -
15 -• 

-k. Zahire, Et, Sebze v. s. 

:.t: 20 t . (temd) aç. ekı. k. O 94 1410 -
1225 28 
336 -

Deniz Lvz . SAK 22· I 1-37 
22-11-37 
4-12-37 

13 -
10 30 
9 30 " " - . 170 t. " 

: 14 t. paz. 4480 - Balıkesir Aek . .iAK 

b) ~üzayedeler 
paz. 13 - o 97 Topbane Lvz. SAK 26-12-37 15 

') M Ü NA K A SAL A R 

t · Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

~iye daireıindeki kalorıfer ~airesi üstüne beton arme 
,. tonarme çimento ııvası ve hela mecralarında hafriyat 
· •rat ve musluk takılması işi 607 lira muhammen bedel 
~~dilerek 10 gia miiddetle eksiltmeye konmuıtur. 

~İJ>~ı ~Q. 1 1 .937 tarihinde pazartesi günl saat 14 dedir. 
trın milli emlak müdürlüiüne mlracaatlara. 

>.!illi MOdafaa Vekileti Satınalma Komiıyonundan: 
i';:-Yondaki askeri furunlarda 820 lira 13 kurut ke
~ lllirat pazarlıkla yaptırılacaktır. 
'tarlığı 23.11.937 çarşamba günü saat 10 da MMV 
1llıa komisyenunda yapılacakbr. Keşif ve şartnamesi 

~ttln ögl..lden sonra komisyonda görülür. 
~ '~rlığa girecekler 61 lira 51 kuruıluk ilk teminat· 
i İrlikte pazarlık gün ve saatında MMV ıabnalma 
•)'onunda bulunmaları. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Balıkesirde Sütlüce meYkiinde 6 adet askeri bina ıaıa
sı kapah zarf usulile 4. 12.037 cumartesi günü saat 10,30 
da yapılacaktır. Mezkur binaların muhammen bedeli 10000 
lira 72 kuruş, ilk teminatı 765 lira 54 kuruştur. istekliler· 
in şartaamesini 2'Örmek there her gtin ve eksiltmeye iş· 
tirak edeceklerin tle eksiltmeyi açma saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektublarile bu gibi itleri mu· 
•affakiyetle baıardıklarına dair devairi aideantlen taıtik· 
li Yesikalariyle Kolordu aatınalma kemiıyoau baıkanlığına 
müracaatları. 

• 
* * 

Beşiktaş 21 inci ile Bakırköy 3 üncü melıt. tamiri. Bak: 
2 inci sabifedski İst. Belediyeıi ilinlarına. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - Hava Müdafaa Genel Komutanlığına ait 44 kar
yola paaarlıkla tamir ettirilecektir. Pazarlıiı 26. 12.937 
cuma günü aaat 1 1 de yapılacaktır. 

2- Karyolalar Harb okulunda Hava Genel K. Daire 
Müdürlüğüne müracaatla görülebilir. 

3- isteklilerin belli g-ün ve saatte MMV. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

* * * 
Şehir tiyatrosu içio bastırılacak Türk Tiyatrosu mec· 

m•ası. Bak: İst. Belediyesi ilanlar1na. 

= 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

Beher metresine tahmin edilen 75 kuruş olan 7 425 
metre portatıf çadır bezi kapalı zarf usuli!e alınacaktır. 

İhalesi 9. 12.937 perşembe günü saat 1 1 dedir. 
lık teminatı 417 lira 65 kuruıtur. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak ve öğleden ıonra 

MMV satınalma komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 
üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte ihale saatından en az bir saat evvel 
komisyona varmaleri. 

Müteferrik 

İzmir Devlet Demiryollarından: 

Miktar, cinı, adet ve sıkleti yazıla muhtelif eb'addaki 
demirler 22.11.937 pazartesi günü saat 15 te Alsancakta 
8 inci işletme komisyon binasmda pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

İsteklilerin muayyen olan gün ve saatte komisyona 
müracaatları lizımdır. 

Miktar Cinı 

kalem 
14 yuvarlak lama demir 
3 Levha demir 

Adet llt'at Sıklet 

190 

kilo 
muhtelif l 4000 

" 

Milli Müdafaa Vekileti Satınalma Komisyonundan: 

Beiıerine tahmin edilen 12 lira 99 kuruı olan 66 adet 
sandık pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Pazarlığı 10.12.937 cuma günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 64 lira 30 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak MMV aalınalma 

komisyonundan alınabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 

üncü maddelerinde gösterilen veıaikle ve teminat mek· 
tubile birlikte belli gün ve ıaatında komisyona gelmeleri. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komiıyonundan: 

i.tanbulda bulunaD birlikler ile Trakya, Çanakkale ye Gelibo· 
luda bulunan birlikler için 1880 ton kadar butdayıa kırdıralmuı
nıa 8.12.37 çar4amba ıünil ıaat 15,30 da kapalı zarf eluiltmeıi 
yapılacaktır. Trakyanın tahmin bedeli 55S6 lira 39 kurut lıtanbu
lun 5889 lira 54 kuruftur. Her ikiıinin ilk teminab 859 lira 19 ku· 
ruttur. Şartnameıi Komiıyonda görülebilir. İıteklilerin 2490 aayı
b kanunun 2 Ye 3 üncü maddelerinde yazılı veaai-lde beraber tek· 
lif mektuplarını ihale uatinden bir aaat eyvel Komiayoaa •erme
leri. 

• • • İdareleri İıtanbul Levaum imirlitine batla müe11Hat ibti· 
yacı için kapalı zarfla 60000 kilo Nohadun 9.12.937 Pertembe rG· 
nl ıaat 15 de Topbaoede lıtanbul Lenaım lmirliti Sahnalma 
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İstanbul Belediyesi 
i den: 

Beşiktaş 25 inci mektebin 
Bakırköy 3 üncü ,, 

" 3 "' ,, 

tamiri 

ti 

" 

Keşif bedeli 

67,51 
243,90 
99,84 

z 

Yukarda keşif bedelleri ynzılı tamirat ayrı 
pazarlığa konulmuş.tu!'. Keşif evrakları Encümen 
minde görülebilir. istekliler 23.1 l .937 Salı günü 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• 

ayrı 

kale· 
saat 

Komisyonunda eksiltmesi japıl:ıcakhr. Tahmin bedeli 6600 liradır. 
İlk teminatı 485 liradır. Şartname ve numunesi Komisyonda ıfÖ 
rülebilir. İsteklilerin betıi gün ve ı:ıatten bir saat evvel vesika 
larile birlikte teminat ve teklif mektuplarını Komisyona nrmeleri. 

* * • İdareleri i-.tanbul Levazım fımirliğine bağlı müe,!;esat 
için 12000 kilo --irkenin açık ek iltme'"'i 9.12.937 Perşembe 
günü ~aat 11 de Tophanedr f.::tanbul L.ernzım amirliği !"atınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin hedeli 1080 liradır. İlk 
teminatı 8l Jiratlır. Şartnamesi Koıııi yonda giiriilel>ilir. 1:-tek
Jilerin belli --aatte Komiı:.y<nw gt>lıneleri . 

Deniz Levazım Satınalma komisyonundan 

Cinsi Kilosu Tahmin fiatı Teminatı 
Krş. S. Lira K. 

Sadeyağı 20000 94 14 10 
Ekmek l 70UOO 9 G 1 1 225 28 

Eksiltme 22.11.937 gunu s. 13, ve 13,30 da yapılacaktır 
Komutanlık kara eratı ihtiyacı ıçm 12 ve 13.1 t.937 

günlerinde yapılan eksiltmelerinde istekli'ii çıkmıyan ve 
yukarıda cir.sle ri miktarları yazılı iki kalem 

yiyecek maddeleri yeniden a1>ık eksiltme suretilc satın a 
lınacaktır. Eksiltmeleri yukarda gösterilen gün ve saat
lerde İzmitte T eraane kapısındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve saatlerde ko
miıyona müracaatları. 

İetanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

İstanbul Komutanlıtı emrinde bulunan Kıt'at ve müessesat 
eratı ihtiyaçları için aahn alınacak kuru soğanın mıktalarile mu
hammen tutarları ilk teminatları ihııle günleriyle ihale saatleri ve 
münakaaa şekilleri aşağıda l'Öııterilmiştir . 
Cinai Miktarı Muhammen ilk İhale İhale Münakasa 

tutarı teminah günü saatı şekilleri 

K. ıotan 8000 400 30 20. 12.937 15 Açık eksiltme 
" 6000 300 23 20.12.937 15.30 ,, ,, 
n 2800 147 l 1 20.12.937 16 ,, ,, 
Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir . 

İsteklilerini ilk teminat makbuz veya mektuplariyle beraber 
2490 aayıh kanunun 2 ve 3 üncl maddelerinde yazılı vesikalariyle 
ihale •ünü Yaktl muayeninde Fındıklıda Komutanlık Satınalnıa 
Komisyonuna relmeleri. 

.• • İıtanbul Komutanlığı emrinde bulunan lut:'at ve ınüene
ıat eratı ihtiyacı için utın alınacak patnteııin mıktarlariyle nıu

bammea tutarları ilk teminatları ihale günlerile ihale saatleri ve 
münakasa şekilleri aşağıda yazılmıştır. 
Cinsi Miktarı Mulıam İlle tem. 

Kilo tutarı 

Patates 20000 1400 l05 
" 20000 l 400 105 
" ! 2000 870 65 
İhalesi 17.12.937 saat Vi, 15.30, 16, da aç. ekı. uıuliledir. 

Şartnameleri herırün ötleden evvel Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerinin ilk teminat makbuz vtya mektuplariyle bereber 2fü0 
sayılı kanunun 2ve 3üocü maddderinde yazılı veıikalariyle beraber 
ihale rüoü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Sahnalma 
Komiıyonuna gelmeleri. 

* • • lıtanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıtat ve mü
essesa t eratı ihtiyaçları için satın alınacak kuru fasulya
nın aşağıda mıktarları muhammen tutarları ilk 
ları ihale günleri ihale saatleri ve münakasa 

teminat
şekilleri 

göıterilmiştir. 

Cinai Miktarı Muham. tutarı İlk tem. 
kilo 

Ku. faıulya 64000 8960 672 
" 3J000 5040 378 

İhalesi 13.13.937 saat 15, 15,30 da kapalı z. usuliledir. 
Kuru fasuly a 14600 ıo8 ı 156 

" 20000 2900 218 
İhalesi 13.12.937 s. 16 ve 16,30 da Açık eks. usuliledir . 

Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublariyle 
beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eli maddelerinde ya
zılı vesikalariyle ihale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektublarmı Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

Balıkesir Aıkeri Satınalma Komi yonundan: 

Kor merkez birliğinin sanelik ihtiyacı için 14 ton sa- ı 
bun pazarlıkla sahn alınacaktır. 

Pazarlığı 4 t 2-937 cumartesi günü saat 9.30 dad_ır. Mu-
1 hammen bedeli 4480 lira, ilk teminatı 33() liradır. istek-

lilerin şartnamesini görmek için her gün ve eksiltmeye 
ı iştirak edeceklerin vakti muayyeninde ilk teminat akçası 
1 olan 336 liralık teminat makbuzlnri!e kor satınalma ko-
l misyon başkanlığına müracaatları. 

\~~~~~~====~~~ 

b) ÜZ E DELER 

İıtanbul Orman BaşmüheadisliğindPn: 

1 - Antalya ilinin Korkuteli ilçeBinin hududları şartnamede 
yazılı devlet ormanından numaralanmış 2324 M3 muadil çam eş
carı bir ıer.e zarfında çıkarılınak üzere 21 gün müddetle kapalı 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

2- Arttırma 1.12.37 tarihiM müsadif çarşamba günü saat 15 
te Antalya hükumet konağındaki orman idaresinde yapılacaktır. 

3- Beher gayrimamul M3 muhammen bedeli 5 liradır. 
4- Munkkat teminat 871 lira 5 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyeuler 

bu müddet zarfında Antalya orman başmühendisliğine Ankara 
orman umum müdürlütüne müracaat edebilirler. 

1 tnrılıul Levazım Amirliği Satuınlıııa Koıııi ... )oıııııııhıı: 

Tophane \C Darntpa~a fırınlarında hiriknıi~ 10 IO kılo 
kııdur Ekmek kırıntN 2<>.ll.937 Cıınıa giinii ..;nut IS it' 
Toplıarwdt! Levazım ftmirliği Satınnlına koınİ:;H;ııuııı·a pazar
lıkla ~atıla<'aklır. Tahnıin lıı•<foli t:\ lir.ı ilk teminatı <)-;' lıııcuk . 
kuruştur. 1 te:klilerin lıf'lli günde Koıııi •ona gı•lıııı·lt:ri. 

İn isarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartname, Keşifname ve planına göre küçük Yoz· 
gatta yaptırılacak 3 odalı memur evinin inşasıpazarlıkla 

eksiltmeye konmuştur. 
il- Eksiltme, 23·Xl-937 tarihine rastlayan Salı gunu 

saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacakib. 

111- Keşif bedeli 3730,95 lira ve muvakkat teminat 
280 liradır. 

1 V- Şartnameler 19 kuruş mukabilinde her gün İnhi
sarlar İnşaat Şubesinden ve İnhisarlar Ankara Başmüdür· 
lüğündeo altnabilir. 

V- İsteklilerin diplomalı, Mühendis veya Mimar olma
ları veyahut bunlardan biriyle müşterek bulunmaları 

lazımdır. istekliler Münakasa gününden evvel vesikalarını 
ibraz ederek pazarlığa girebilmek için İnşaat Şubesinden 
ayraca vesika almalıdırlar. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için t<tyin olunan gün ve 
saatte Yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan o-
lunur. (B) (7473) 1152 4-4 

Şehir tiyatrosu için bastırıluak Türk tiyatrosu mec
muası acık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 621 
lira bedel tahmin edilmiştir. Nümunesile şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. lıtekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve 46 lira 58 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 2.12.937 Perşembe günü 
5aat 14 de Daimi Encümende baluomahdırlar. 2297 t 202 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

TAMİM 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 

No : 5194 1999 
ÖZÜ: 

Ziraat makinelerine il İt yedek parçalar 
H: 

3193.35194-1193 ıayılı ve 2.10 935 a-ünlü ıent!l yaııya ektir: 
İstatiıtik Umum Müdürlütünden alınan 7064 1089 sayılı ve 

22. 10.37 günlü yazıda: 
Ziraat al t ve makinelerin~ aid yedek parçaların yeıin y~

gin adeden tesbitleri gümrüklerce mümkün olamadığı anlatıldı

ğından badema bilumum yedek parçaların adeden bildirilmiyerek 
yalnıı ııkletlerinin teıbiti kafi gclrüldüj'ü, ancak, pulluk uç de
mirlerinin ehemmiyetine mebni yedek parça mahiyetinde aid o· 
lunmıyarak adedlerinin tcsbiti zaruri olduğu ve badema adeden 
bildirilmCIİ lazım gelen ziraat Alet ve makinelerinin: 

1- Pulluk 
2- Pullaktao maada dijer hafriyat iletleri 

3 Çayır makineleri 
4 Orak makineleri 
5 Harman makin~leri 
6- Traktör 
7 - Ziraatte müstıı mel buharlı lok o mobiller 
8 Tohum ekme makineleri 
9- Kalbur V"' tınaz makineleri 

10 Biçer, döYer makineleri 
l l- Pulluk uç demirleri 
12- Sair alitı ziraiyc 

olduiu bildirilmiştir. 
Geretince iş görül:neıine dikkat olunması bildirilir. 

PiYASA JB R R 

Avusturalya ve Yeni Zoliand'ın yapağı ihracatı c1 

"Melbourne,, den Londraya gelen son telgı aflnra naıarsll ~ 
menimin ilk üç ayı zarfında Avuıturalyadan 396 000 baly• 
ihraç ~dilmıı;tir k~ bt1 rakam geçen. m vai~in ayni devreıiııcl~ı' 
pılan ılıracatlan al,000 baly._ fazlamr. Aynı müddet urfında 
Zellanda ihracatı geçen mevsimlerden 11.000 fazlaaile 7.!.000 
yaya baliğ olınuttur. 

Mevsimin ilk üç ayı ve tamaroı zarfında muhtelif memleketle 
yapılan ihracat mukayeseli olarak atideki tabloda göşterilıııifi 

- - - - ---

Avuıturalyadan Yeni Ze\laodad•0 

İhraç edilen İhraç edilen ~ 
Tammuı Temmuz Temmuz Teı.Jlııt 

Ey1ul Haziran Eylul J-laıi'" _ .... 

Halyn . Balya Balyn esi)' 

1937-38 390.000 72.000 -
1936 .n JJ9.000 2.787.000 61.000 813·~ 
1935-.i6 375.000 2.778.000 75.000 924.ifJ 
1934-35 239.UOO 2.860.00(1 43000 599 

806·~ 1933-34 470.00.) 'l.741.000 76.000 
1932-33 387.000 3.0 .. 4.000 ti0.000 505.c;J 
19.ll-32 327.000 2.743.0HO 47.000 653· 

645·~ 1930-31 381.000 2.674 000 79.000 

(•) 1934-35 mevsiminden devrolunan yün dahil 

Pamuk iplikleri 
İktisad Vekilcti yeni bir 

fiat listesi neşretti 

İktisad Vekaletinden tebliğ 
edilmiştir. 

Endüstriyel mamulltın mali
yet ve ıatış fiatlarının kontrol 
ve tcsbiti hakkındaki 3003 nu
maralı kanunun birinci madde
sinin urditi salahiyete istina
den: 

15 Haziran 1937 tarıhinden 
itibaren mer'i bulunan muhtelif 
numara pamuk ipliği azami sa

llş fiatlarl "verriler dahil ., 
22 ikinciteşrin 1937 tarihinden 
mer'i olmak üzere fabrika tes
limi peşin satışlar için aşağıda 
yazılı şekilde tebdil cdılmıştir. 

Adana ve Mersin vilayetleri 
dahilinde İ>ulunmıyan fabrika · 
lar, pamuk nakliye farkı olarak 
fiatlara paket başına 20 kuruş 
zam edebilirler. 

A - Vater iplikler 

İplik No. 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
J8 
20 
22 
24 

Safi 4,530 Kg. lık 
bir paket ipliğin 

Satış fintı 

295 
315 
3..15 
355 
395 
440 
.f60 
485 
510 
535 
569 

B- Katlı iplikler 2 ve 3 katlı 
Safi 4,530 Kg. lı~ 

İplik No. 
4 
6 
8 
ıo 

12 
14 
16 
18 
20 
zı 

24 

bir paket ipliğin 
utış fiatı 

335 
345 
370 
3g6 
442 
493 
519 
550 
581 
612 
643 

C-Kıvrak iplikler ekstra hart 
Safi 4,530 Kg. hk 

İplik No. 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

paket ipliğin 
satı, fintı 

322 
353 
382 
413 
462 
518 

16 545 
18 581 
20 615 
22 651 
24 685 

- c•' Toptan satışlarda tue ,'I 
fabrikatorların riaye~e t1Se 

tutulacakları hilkümler: / 
A Gerek, fabrik•, ger r 

ticarethane atışlarında bidol' 
ket dahi toptan sabf ad l 
nur. Kilo veya çile gibİ ~~ 
kende satışlarda fiatlar ) ,1 
itibaril paket fiatını tec 

edemez d~r 
B Fabriknnın b•ılıl11 

h• 1 d ,_. - 1 toP fe ır er e .. ı tuccar ar. ı• 

satış için fabrika fiatın" ş 
yüzde 1 ilave edebilirler· d~ 

C - Fabrikanın bulıı" f 

şehir haricind~ki tüccnrl•;.,ıl 
ilan edilen fabrika satıŞ 10' 
rına kendi kir ve nı••'', 
olarak azami yüzde 3 ilit'' 
bilirler. eJ 

D - Fabrikalar baıks f l 
lerde, satışlarını satış ıııs~• ~ 

·ıe veya büro açmak sureti ,b 
zat yaptıkları takdirde, of ,ı 
!erde açac kları satış nıııf'~ı 
veya büro masrafı olar•" ·ıl 
lara nznmi yüzde 2 fark 

1 

edebilirler. ,,f 
E - lıiin edilen fiatıar • ~ı 

olduğundan fabrikalar b11 tır 
lardan daha ucuz utıt ~~~~ı' 
ları tnkdirdcı yukarıdak 1 ~l 
larda yazılı tüccar kar ,,e. Jlı 
raflarının azami fiat aıer'~i 
hesab edilmeyip fabrilı;/ 
ucuz satışı üzerinden 
edilmesi meşruttur. ~/ 

F- Fabrıkanın bulıı' ti, 
tehir haricindeki satışlard• ~ 
taa fiatlara ayrıca nakli1° 
reli zammedilir. ,1 

G Paket ambalaj rl1.'/ 
fabrikalara , balyc ambalıJ8,ıf 
nfı müştf'riye aiddir· ,r' 
ambal'j masrafı hakiki ısı• 
tecavüz edemez. / 

H- Gerek tiiccar ve ıe!~ ; 
fnbrikalar depolarında iplı i 

·ıı .ı 
duj'u halde , rnubayu iÇl ,-'" 

racaat eden mütterilere: . l 
yapmaktan istinkaf ettik~er~,_ 
dirde kanuaun cezai hulı 
rine tahl tutulacaklardır· /: 

i Gerek tüccar ve gef l 
fabrikalar ınağaaa YtY' ~ı1 

bürolarına, komiayoa ,,e ı' 
ra fi arının iliveıile tanıi r 

1 
~ 

cekleri iplik satıf fiatlııf :i 
holli Ticaret Odaların• t 



t 

ettirdikten soara. umum11n ıö
rebileceti 9ekilde n fiatların 

hıer'iyete girditi 22-10 1937 ta• 
rihinden itibarH talik etmete 
rn cburdurlar. 

Ege mıntakasında yüz bin 
kilo yün istihsal olundu 

Hollanda ve Belç\ka ta
kaslarındn 24.7.37 den ve 
14.9.37 den önce başlanmıı 

muamelelerin tekemmül 
ettirilmesi hakkında 
Türbofis tamimi 

Sayı: 13207 3.11.937 
24.7.37-10002 tamime ek. 
Hollanda takaılarında yu-

MÜNAKASA GAZETESi 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

20 - ı ı - 1937 

FİATLAR (Courı officiels) 
Afion (Opium) 
Buj'day yumuşak (Bie tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Oqr• An.) 
Arpa yemlik 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

6 3 50 
5 30 -
4 12 

6 14 -
5 37 50 
4 15 

Memleketim i:ıde umumiyet
koyunlar ıenede bir defa ve 
ilk baharda kırk.ılmakta iae de 
lge mıntakuı ve bue Kara
deniz sahil viliyetlerimizle ce
nub vilayetlerimizde koyunlar 
dan ıo:ı baharda da yüa aha
ınaktadır. Ege mıntakaaıada 

•on bahar kırkımı olar"k l 00 
bin kilo y6n iıtihHl oluamut· 
tur. Bu yünler ince, temiz, iyi 
vaııfh bulunmaktadır. 

karıda tarih ve ııayısı yaulı ta
mim tarihinden ve Belçika ta
kaalarında 14.9.37 den öace 
başlanmış olan muamelelerin 
batlama şerait~ne fÖre CiF ve
ya FOB olarak tekemmül etti
rilmesi tamamen tebliğ olunur. 

1 
Çavdar (Seiıtlc) 
Bakla (Feve) 

4 15 4 18 

Birinci tetrin 937 içinde İa
lanbul piyasasına 286 ton ya
Patı ıelmiftir. İzmirde az mik· 
tarda ılok kaldıtından mün· 
ridat durmuıtur. Ancak yeni 
mahıul 100 bin kilo yüa bu ay 
zarfında piyasaya arıedilmiş
tir. 

Mersin piyaauına civar iı
tihaal mıntakalarımızdan ıreçen 
ayın 20:i000 kiloıuna mukabil 
61000 kilo mal ıelmiştir. 

S maun piyasuına gelen 
mallar 20000 kilo kadar tahmin 
olunmaktadır. 

İpeklilere Yanlış Damge 
Vuruluyor 

İpekli kumaşlar hakkında 
hazırlanan talimatnamenin tat
bikine geçilecej'i için dün ak
şama kadar ticaret oduında 

ipliklerin mühürlenmeıioe de· 
vam edilmi,tir. Bu arada ve
rilen beyannamelerde kabul e
dilmiıtir. 

Fakat, kumaşçıların hıila, 

nizamname büküınlerine uyıun 
imalat yapmanıklnrı görülmek
tedir. 

F.abrikalar, piyasaya iıtan

dard harici ipekli çıkarırlarsa 

satamıyacaklar ve ellerinde ka
lacaktır. 

Kumaşlara, her üç metr~de 
bir damga vurulmuı liz:ımge

len birçok fabaikaların buna 
riayet etmedikleri görülmüştür. 

Nizamnamenin tatltikınden 

iyi neticeln ahnacaj'ı ümidi 
vardır. Eıki .toklar elden çık

tıktan sonra piyaı ada cinı ve 
k1alitesi muayyen kumaılar ka
lacak, bu suretle halk ahşve
ritte aldanınıyacakhr. 

İktisat Vekaletinin emri Ü· 

&~rine, beyannamelerini veren 
müe11eselere ait kuma,ların 

damıalanmaıı bir iki pn da
laa uutılmıthr. 

Gül yağı rekoltesi 
arttmlmalıdır 

Bu aene gül yağı rekoltesi 
l'l5 kilo olarak tahmia edil
mektedir. Geçen bir ay z.arfın· 

da şebrimiz piyuHından İnsril
tereye 25 kilo, Fransaya 5 ki
lo, Almanyaya 3 kilo gül yatı 

satış ve ihracatı yapılmıştır. 
Gül yatı pi}·uaaı bu ayın 

batlarında biraz dursrunlatmış· 
tar. Fakat son günlerde yapılan 
talebler, pi)'Hftyı biraz aatlam· 
la,mıya doğru arötürmektedir. 

Gül yarı rekoltemizin daima 
daha çok olmasına gayret edil 
mektedir. 

Hazır ilaçlar 
25 kuruşa kadar olaalardan 

reaim alınmıyacak 

İıpenciyari ve tıbbi naüıtah
zarattan, amb lijları üzerindeki 
satış fiatı 25 kuruşa kadar olan
ları bir kurut istihlak resmine 
tabidir. Fiat beş kuruş da olsa, 
a-ene bir kurutluk pul yapıttı· 

rıldığından müstehliğin ödediği 

resim niıbeti yüzde 20 olmak
tadır. Buna mukabil Hat yük
seldikçe resim niabeti azalmak
ta, meseli yüz kuruştan neka
dar ziyade olursa olsun beş 

kuruş ahnmaktadsr. '(üçük am
lajlarla ekseriya perakende 
şekilde ıatılan müıtabzarlardaa, 
daha ziyade fakir balkın iatifa
de ettiti de m~ydandadır. Bu 
vaziyet hükumetçe nazarı dik
kate alınmış v~ 25 kuruşa kadar 
müstahzarab resimden istiına 

eden bir kanun liyihaıı hazır

lanarak Meclise verilmiştir. 

Meclis maliye encümeninden 
geçen bir liyihaya göre, fiaatları 
26 dan 50 kuruşa kadar olan· 
lardan 2, 51 den 100 kuruşa 

kadar olnnlardıan üç ve daha 
fazlalarından da 5 kurut rcaim 
alınacaklar. 

•• #1 ....... ................. ··-11. ~ ., .•••• ~~· ............ !. •••••••••••• ., •••••••••• ~. o •• ...-~.... • ·~~. • ~ ••••••• ~ 

:~: '' E V ı· M '' :i: + y 
~ + 
:f: Tercüme Bürosu :i: 
~ ~ 
•!• Her liı»andan ve her türlü tercüme işleri ve bil· &:~ 
•!.• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· •: 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •:• 
~ ~ .... ... .. 
•!• Azami ihtimam ve sürat •:• 

•• Fiyatlar gayet mütedildir + 
~ + 
•.• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•) Hususi tenzilat yapılar •!• .... •o• ., •!• Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •;• 
••• T clcfon : 49442 •:• • • ~ v ... ,. • ., • • • • • .. .. • ..................... • ... .t ... .... ~ ., ......... .... 
• +, ••.• ... ~.~ •• .., +., •.•ti••• ... •.••.,••.•• .... •._+..,,., • ~~ ••"' •"' ••• ••• ~.•• .... o•• .... ... 

,,------------~-------------~ Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cüwhuriycti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en )üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatmız ic,.bı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarımza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

'-----------------------·-----~ 

Mıııır sarı (Maiı jaunt;) 
Susam (Seaame) 
Pamuk yatı (Huile de cotonl 
Susam ,, ( ,. sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı {Poils de Chevrc 

Fındık kabuklu (Noiıetteı) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

,, Trakya ,, Thracc 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı urı (millet j•une) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 

4 27 
16 5 -

50 
52 -
16 

122 20 
140 20 -

4 27 50 
16 15 

55 

130 

......... -

Zeytin yaiı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 
Güz Yünü 
iç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri (Poiı chiche) 

GELEN (Arrivag-es ı 

570 
250 

Afion (Opium) 
Buğdfty (Ble) 
Arpa (Orre) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısar (Malı) 

Kepek (Son) 

. 150 -
31 -

135 -
90-

Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 

Yapak (Mohail'le) 
Yulaf (foin) 
Susam (ıeaame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poia Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir {Fromage B.) 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Tiftik 

İstanb 

1 25 
lO -

6 

1 

GİDEN (Exportation) 
Afyon (Opium) k. 
İç badem (amande) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
K fındık (Noiaette) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
Mercimek (lentille) 
Kıl (poil) 

DlŞ FIATLAR 
(M nrches Etra na-ers 

600 -
38 50 

15 

15 -

Buğday (Ble) Liverpul 5 48 
,, ,. Şikago 4' 20 
,, ,. Vinipek 5 29 

Arpa (Orge) Anven 4 79 
Mısır (Ma'iı) Londra 4 03 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 7 90 
Fındık {nois.) G.Hamburg - -

,. K • 

o r s as 
--- 19- 1 t-1937 - -= == 

-----~-.......-. 

Paralar Çekler 
Sterlin 622, - 628, London 625,- 623,50 

1 Dolar l22, 126, Nev York 0,7680 0,7 
20 Fransız Fr. 80,- 86,- Paris 17,6864 17,b725 
20 Liret 106, - 112 - Milino 14,9640 14,955 
20 Belcika F r. 80,- - 84,- Brüluel 4,6~9 4,72 

1 
Drahmi 18, - 23.- Ati na 87,'37 87,30 
20 lneçre Fr. 570,- 580,- Cenene 3,45 3,4466 
20 Len 20, - 23, Sofya 63,9488 63,8975 

1 Florin 65, - 70,- Amliterd. 1,4472 3,4625 
20 Çek kronu 78,- 82, Prag 22,5610 22,54JO 

1 Avusturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2062 4,2025 
1 Mark 26, 29,50 Madrid 13,9088 13,8975 
t Zloti 20, - 22,50 Berlin l,9t\36 1,9625 
1 Pensrü 21,- 25,- Varşova 4,1566 4,153 

20 Ley 12, - 14, Budapeıt 3,9810 3,9775 
20 Dinar 48,- 52,- Bükret 107,4340 I07,3482 

1 isveç kuronu 30,- 32,- Belırrad 34,5325 34,505 
1 Türk altını 1084,- 1087,- Yokohama 2,7464 2,74103 

Banknot 267,- 268.- Moskova 24,04 24,06 
Stokkbolm 3,10 a 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE' i,. memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Or da çıkan 

bir münakua veya müzayede ilam bu mesleğe inti
sap edenleri hcman harekete getirir, ve azami ran-

demeıi verir. İlin ücretleri mütedildir. On punt oluk 

küçük hu ruf atla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
il&n işleri Limited Şirketi 

vnsıtasile gönderilebilir. 

!nıtiyu sahibi Y J'UI 

Du-.ktörii: lamail Girit 

BımJdığı yw: ARTUN BaaunHı 
Galat. Bilı- aokak No. 10 

(Suite de la 4eme page) 

Lundi 22 - 11- 1937 

Cuir jaune savonneux (Min. Def. Nat.) N. 485 
Aluminium (Fabr. Milit. Anlt.) N. 487 
Monte charge (Oir . G en. Monop.) N. 487 
• Fumier de chevaux (Command. Jst .) N. 508 

Sayfa 3 

Conatr. ~cole Secondaire a Nichantache (Dır. Trav. Pub lıt . ı 508 
Divers fruite (Com. Ach. Ec. lngen.) N. 512 
Constr. batiment pour transformateur a Etimeıout (Dir. PTT. Ank.) 

N. 512 
Fı:rin e ı Div. lzmit) N. 513 
Coııstr. d'un pavillon a Tchetkeskeuy (Command. lıt .) N. 514 
lnetrumente pour l 'lnstıtu• de geologie (Com. Ach . Universite lat.) 

N. 515 
Constr. d ' un pavillon a l'•cole de musique (Dir. Ec. de Muıique Ank.) 

N. 515 
Badig<'onnage a la maiııon de tabac Cbemsipacha (Dir. Gen. Mo-

nopoles N. 515 
Coo tr. a la maison de Serum Etlik (Min . Def. Nat.) N. 516 
Foin \lntend. lzmir l N. 517 
Chlorure de zinc (Ch. Fer Etat H pacha) N. 517 

achines pour impre sion (Dir. Cen. des Monopolcı) N. 517 
Drapı de lits, bous e pour couverture et taies d'oreillers (Min. Def. 

Nat.) N. 518 
Houille lave cıarinc (Dir. Monop. Edirne) N. 518 
lnatal. telephonique iı la direction de cartographie (Oir. Gen . Car· 

tographie) N. 51S 
Conatr. arches sur route Konia-Akchehir (Dir. Trav. Pub. Konia) 

N . 518 
Conııtr. d'un biitiment iı l'usine de reparation des armes (Com. Ach. 

Usinc Rep. Armes iı lzmir) N. 518 
Pain pour le penitencier (Proc . Gen Rep. Kutahia) N. 518 
Raisins secs (Place Forte Tchanakkale) N. 518 
Legumes d 'hiver (Com. Ach. Milit. Balıkesir) N. 519 
Fer rond et en lame& (Ch. Fer Etat Adana) N. 519 
Riz pour pilav (Div. Kirklat>eli) N. 519 
Constr. et badıieonoage d'un mur d'appui (Dir. Trav. Pub. lzmir) 

N. 521 
Confectioo de costumcs d'hiver et costumeı pour travail (Municipa-

lite" Adana) N. S l > 
Artıc!es sanitaıreı (Cnef M~d. Hôpital Echrefpacha lzmir) N. 523 
Pot<"aux pour tenteıı coniques (iııtend. Tophane) N. 524 
Ctıncasııage de bles (lnt. Tophane) N. 524 
Toile pour costumes d'ete (Dır. Prot. Garde Foret Ank.) N. 524 
Viande de mouton (Fac. de Droit Ank.) N. 525 
Bouıeılles vide• et prop es e t avec la muque du Monopoleı (Dir. 

Monopoles Oiarbcki r) N. 525 
Fil Hacketnl (Dir. PTT Ank.) N. 526 
• Sacs vidcs de c iment IAdminist. Mun . dcı Eau:ıı:) N. 526 
Beurrc fraıa (Com. Ach . Milıt. Nighde) N. 52C> 
Fromage blaoc et lcacher farioe macaroois ete. (Com. Ach. Ec. lng.) 

N. 527 
Travaux pour adduction d'eau nu bourg Seferihisar (Munioipalite Se· 

ferihisad N. 528 
Poeles et plateaux {Oir. Commerce Maritime lıt.) N. 528 
Anthracite indigene (Dır . Cadastre lst.) N. 528 
Couvertures pour lits (Command. Gen. Prot Garde Forcts Ankara) 

N. 529 
Houılle cribl e (Pala is de Justice Ar kara) N. 529 
Haricots secı, lentilles et pois chiches (Com. Ach. Lyceu lstanbul) 

N. 529 
• Tuyaux en fonte et toile (Dir. Venle Douanes Samsoun) N. 529 
Coke (Com. Ach . Lycccs 1 tanbul) N. 529 
Constr. arcbes s route Balılı:eı>sir-Bandirma (Vil Balik.euir) No 530 

Tranaformation dee foyers de la cuerne Sclimiye (Com. Ach. Milit. 
Selımiy t!) No 530 

Cocke (lnt. Tophane) No 530 

Mardi 23 - 11 - 1937 

Con tr . hıuııar, buaııderıe, bain ete. a la caaerne de Tchorlou (Min. 
Def. Nat.) N. 495 

Constr. maisons pour fonctionnairea a Kutchuk Yozgat (Dir. Gen. 
Monop.) N. 515 

Constr. route a Bat~heltapou et Yenidjam; c Mun. lst.) N. 517 
• Chambre a arr et pneuı (Mun. lst.) N. 517 
Celerie (lnt . Ankara; N. 518 
Pommcı ( ,. J N. 518 
• Decombrcs d'une maison (Mun. lat.) N. 519 
• Bois et charbon (Dir. Forets lst.) N. 520 
Yoghourt (lnt. Tophane) N. 527 

• ( ,. ) N. 528 
Elara-issement de la route pres l'ecola mecanieie11 Yecbilkeuy (l t. 

Tophane) N. 525 
Rcp. pres du debarcadalre Selimiyc (lnt. Tophane) N. 528 

n bitiment 28cme ecole Sariyer (Mun. lstanbul) N. 529 
Produits chimiquea (Mun. l•t.) N. 529 
Tapiı pour corridor (Min. Def. Nat .• N. 529 

• Le a•teriaqueı indiquent unc vcnte par voıe de ııureDoherc. 

N. 8.- LH No11 ındiqu es en regard dea articles ıoat ceux du 
journal danı lequcl l'aviı 11 paru . 

Tiyatrolar 
Tf.~PEBAŞI DRAM KISMI 

1111 '1/11111 

ıılllıı~ 

Bu al<şam 
saat 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

Yazan: Joze Felinsrodina 
Terceme eden: M. Feridun 

Yakında 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
s aat 20,30 da 

Ateş Böceği 

1 

4 perde komedı 

Molnar K. Ncc ti 

1 

Kral Lir 



. ... 

Deuxieme Annee-- No. 531 

ABGNNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 11 n 8.5() 

12 n n 1500 

Etranıer : n aoiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

DIMANCHE 

Quotidieo des Adjudicationı 

•• u AKA SA 
. 

GAZETESi 

I 

21 Novembrc 1937 

ADMINISTRA 1101'4 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

ı Galata, Perchcnıbe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre se Teleıraphique: Pout la Publicite ı'adresser 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat l•tanbul MÜNAKASA 

ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Licu d'adjudication et du 
Cahier des Cb3r_zes 

Construction-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction - Cartographie 

Reparation du four militaire a Ankara Gre a gre 820 13 61 51 Com. Ach. Mia . Der. Nat. Ankara 

Jours 

23-11-37 10 

. · Oiver1es reparation au palaiı de justice Iz111ir 
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la pcine que ces induslriu• soient encourafees par la delivrance 
d'un brevet d'eıı:eıaption. Analyse du reglement 

concernant la determination 
de la surproduction 

Du bulletin de •Türlı:ofis,, : 
Le riglement preYu au paragraphe H. art . 3 de la loi No 2261 

ı· annexee a la loi No 1055 sur l'encour•2ement a l'industrie et con
ceraant le mode d'appreciation et de determination de la surproduc· 

ı tion constitue dans le domaine de l'industrie un deı sujets les plus 
, 'importants. 
'ı D'apreı l'article 3 de la loi No 2.261 annexee a la loi No 1055, 

1 le ministere de l'Economie pour pouvoir delivrer deı brevets d'•· 
'xemption pour l'encouragement de l'industrie, est tenu de se livrer 
1 au investigationı ıuivanteı: 

A) Etablir en con.sideration de.s be,oins du paye a'il y a ou non 
! surproduction danı une brancbe de l'industrie. 

1 

• B) Rechercher ıi ces cta blissements empecherıt l' ecoulement et le 
developpement dea matieres premieres ou ıemi·ouvrces produites 
daaı le paya et qui ıont equivalenterı; en qualit~ a celles que l'on 
fcra venir de l'etranger. 

C) Rechercher peur les ctablissements qui font venir totalement , 
1ou en parti• leurs matieru premiere11 de l'etranıer sı leı profits re-
tires par le payı du fait de l'utilisation de la main d'oeuvre valeat .. 

Poıir Vos 
De toute nature 

D'apres le reıultat des etudes qui seront entreprises a ceı trois 
points de vue et aıı cas oiı ces re.sutla ti ıeraient positi fs, on peut 
alorıt decidar qu'un etabliueıaent industriel eıt cli2'n• d'etre protere. 

Dans l'article 3 de la Joi No 2261. un regleıaen prevoit la de
terıaination et l'appreciation de la production. Le legislateur esti
me danı sa penıce, qu'on peut apprccier ~·it y a ou non surproduc
tion en tenant souı leı yeux ces prineipes. 

Danı la plupart des grands pays d'Europe la surproduction n'a 
pas fail l'objet d'une loi ou encore n'a ete abordee qu'ındirectement. 

On peut aiıement expliquer les raisonı du desinteresaement de 
ces payı en cette matiere. 

Ceı Etat. ont a~torise l' ctablissement d'asıociations corporatives 
et economiques tels que lcs oartf'ls. 

Ce qui revient a dıre qu'ilı ont abondonne a ces organisations 
ı leur droit d'intervention dans le domaine de la ıurproduction . 

Le ıeul Etat qui touche iodirectement İl la question de la .surpro· 
duction, c'eat la France. Mais lea meaures leıislatives que l'on veut 
prendre en France dans ce sens, ne ıont pas encore adootee~ par 
le~ ChambrH. Qu'il nous ıuffiıe de rappeler pour nouı en faire une 
idee, le projet de loi qui rel\d obligatoire la co11stitution d'un cartel 
en ccrtainı caa. D'apreı ce projet on ne saurait perıaettre IA fonda 
tion d'une nouvelle induıtrie sans avoir pris I' approba\ion du cartel 
dont la formation avait ete rendue obliratoire par l'Etat. Seule la 
Bulrarie aborde clı&irement la quHtion de la ıurprocluction. 

(a suivre) 
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