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~ ABONE ŞARTLARI: " r Türkiye icin Kuruş ' 
3 A YLIGI t50 1 
t> " 850 

12 " 1 !500 1 

Ecn ebı memleketler içın 1 
12 aylı~ı 2700 

Sayısı S kuruş l ~esmimakbuz mukabili olm~· J 
Lan tediyat makbul dctildir~ 

SALI 

Hergfın çıkar iktisadi, mali ve ticari 

G ET 

23 lkinciteşrin 1937 

r IDAREHAN 
Yo{!urtcu ban, 1 ci lı: l 

No. 3 ve 4 

1 r~al ta, Perşembe pazarı 
İLAN ŞARTLAR! 

iti r c hanemizdc görüşıilu r 

L
T c lgr. : lst. MÜNAKASA_j 

Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 

~t, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Sı .... t . . le . . h le . 1 
•mırı , arroçını ve amam aynama ıma ı 

" • tam~rat 
~İYatbelcir raut evi inşaatı (tcmd) 

Pr:ı:u~. sokak yolunun parh kaldırım inşaatı 

1
• efılıtrenin ıılfıhı 
~a..,ak suyu icil tamirleri 
B tyo~lu 21 inci okulun tamiri 

tyo~lu " " " ,, 
fi~ybe'iada sanatoryom birinci pavyonunda yapıla · 

Cak tamirat 
l;·l 1\ 11 G.uet konağı inş. ( l kıııat) (temd) 

~ 0 Yun n~ılı inşaatı 
•çita kışluının tamtri 

aç. eb. 

.. 
paz. 
aç. akı . 

,, 
paz. 

aç. eks. 

kapalı :ı. 

" 
·~ · eka. 

4'385 85 302 66 

12i23 91 954 32 
4561 34 

489 50 37 -
1547 70 103 -
248 61 
'239 77 

1493 97 113 -

15000 -
9750 1•1 732 

216 - 16 20 

~Çl•r, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. 

C:crrahi alat: 52 katem 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

'f •t•lı:. çarşafı: :.?000 ad . - nevresim: 1250 ad. 

~eferrik 
Ot B 0ı:>omp: 3 ad.- motopomp: 3 ad. (şart. 150 kr) 
1-f alaçe toprağı: 400 m3 
L 'han: 2 ad. - tanzifat arabuı : 1 ad. 
a~Qı· demiri: 20 t. 

'•iklet: 70 ad. 

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

iuru ot, 1:2 t. - arpa: 20,7 t. (temd) 
1(12-ır eti: 12,2 t. 

aç. ek.s. 1369 40 ıo:ı 75 

aç. eks. Bell. 2, 12 ve 1.13 3bs 25 

kapalı z. 
pa:ı. 

• 
aç .. elı::s . 

• 

paz. 
aç. ek!!. 
aç . eka . 

30000 
ın3 1 20 
- -

3200 -
'4900 -

1252 -

2250 -

~40 -
367 se 

- -
199 -
ts6 -

Gün Saat 

lzmir Lvz. SAK 24-1 t-37 10-11 -

Oiyarbekir Nafıa Müd. 29-11-37 11 
Trabzon Reled . cuma ve salı 

Bursa .. 26-11-37 15 -

" 
26- t 1-37 15 -

lst. Belediye i 26-11-37 14 -

,, 26-11-37 14 -

lst. Sıh. Müeı. AEK 8-12-37 14 30 

Beşir ilçebay. 10-12 37 14 -
Karacabey Mer. Yet. Ç. M. 8·12-37 15 -
Toph rıe Lvz. SAK 26-11-37 14 

lıt. Sıa. Mües. AE.K 8-12 37 15 30 

İst. Sıh . Müeı . AE.K 8-12-37 15 -

M. M. V SAK 10-1·38 11 -
İzmir Lise ve Ortaok. SAK 30·11-37 16 
Trabzon Beled. cuma ve salı 
Nafıa Vek. 10- 1-38 
PTT Lvz. Miid . Anlc. 10-12-37 

Isparta Asit. SAK 25-11-37 
,, 26-11-37 

lzmir Lvz. SAK 25-11-37 

15 -
15 -

10 -
11 -
10 -a lir. faıulye: 9,6 t. 

l' 41Yaz peynir: 2400 le . .. 912 - 68 40 
" 

25 11-37 11 -
treya2': 3 t. n 2150 -

§'Ytinyağ": 900 it. .. 630 -
" 111•n! 273 t. kapalı z. 5217 30 

iohıJt: 22,? t. aç. ekı . 1689 -
N•deya2': 35 t. (şart. 151 kr) kapalı z. 30100 -
l 0hut 10 t. - kuru fasulye: 15,5 t. - bulgur: 12 t. aç . clı:ı . 3920 -
'Panak: 51 t . - lahana: 26 t. - prua: 51 t. - ba- pH. 9145 25 

"\lç: 4,2 t. - kerevi:ı: 14,5 t . - maydanoz: 25,500 
I< dcı:net - karnabahar: 15 t. (tt•d) 

aç. akı . F.ı'Y•!'lı Malatya çekirdekli: 2 t. - uryaaı eriti: 1,5 l. 
Ql• Ama1ya: 6,5 t. - claaa ıüınüşhane: 7 t. - por· ,, 
toka! 64 lüle: 6000 ad . - portokal 80 lilc: 16500 

•d. ' l'ortalcal 100 lük: 80El0 ad .·mandali11a: 12000 ad. 

~) M üzayedeler 

ttiket halkomani maltiaeıi ve teferruatı aç. art. 

191 25 
47 25 

390 35 
126 76 

"2'257 -
294 -
685 19 

131 25 
33-4 59 

Trabzon Li e Dir. l -12-37 14 -

" 
1-12·37 14 -

Bursa Ask . SAK 8 -12-37 11 -
,, 9·12-37 11 

Deniz Lvz. SAK 8 -12-37 14 -
Tophane Lvz. SAK 10-12-37 15 -

,, 25-11-37 H 

Galatasaray Liı. SAK 8 · 12-37 14 30 

" 
8-12-37 15 -

lst. 3 cü icra Mea. • Ca- 24-11-37 12-13 -
lata eıki çıHr sok. No 73 

4- Muvakkat teminat miktarı 732 liradır. ~)MÜNAKASALAR 

~Tamirat-Nafıa isleri ve Malzemesi- Harita 

1'aracabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Mü~ürlüğünden: 
l' l - Karacabey Harac;ında müteşekkil Merinos Yetiş-

5- Bu işe aid evrak ve ~artnameler şunlardır: 

~tıtıe Çiftliği için bir koyun ağılı kapalı zarf uıulila ek
Sıltrneye konmuştur. 

2- İnşaatın keşif bedeli 9750 lirrı 14 kuruştur. 
3 _ Eksiltme 8.12.937 tarihintt muıadif çarşamba günü 

Stat 15te Merinos Yetittirme Çiftliği İntaat komisyonmıca 
hpıtacaktır. 

A- Mali şartname 
B- Fenni Şartname 
C- Proje 
D - Bayındırlık i'leri genel şartnamesi 
E Bayındırlık işleri fenni şartnamesi. 
6 - İsteklilerin şerai ti kanuniyeyi haiz hulunmalat ı ve 

2400 sayılı kanun tarifdı dahilinde teklif mektublarını 
8.12.937 ıaat 14 e kadar Komisyona tevdi etmeleri, 
ve fenni şartnameyi görmek ve okumak istiyenlerin her 
iÜn Merinos Çiftliğ'i Muhasebesine müracaatleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyenundan: 

Maçka kışlasının keşfi mucibince tamiri 26.1 1.937 cu· 
ma günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amir
liği satmalma komisyonunda açık ~ksiltmesi 1 yapılacaktır. 
Keşif bedeli 216 lira 5 kuruştur. ilk teminatı 16 lira 20 
kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. h
teklilerin kanuni belgelerile belli gün ve saatte komisyo
na gelmeleri. 

Diyarbekir Merkez Nafıa Müdürlüğünden: 

l 2723 lira 91 kuruş keşif bedelli Diyarbekir rasat evi 
inşaatına talip çıkm..ı dığından yeniden 15 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur . 

Bu işe ait evrak şunlardır: 
A-Ekıiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C - Ek. hususi fenni şartname 
O-Bayındırlık yapı işleri genel ve fenni şartnameleri 
E- Bu evrak Nafıa dairesinde görülebilir ve istenebilir. 
İhale 29.11 .937 pazartesi günü saat 11 de kapalı ıarf 

usulile Nafıa dairesinde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek icin 954 lira 3~ kuruş muvak· 

kat teminat vermek ve aşağıdaki vesikalar ibraz etmek 
lazımdır. 

A- Asgari 10 bin liralık bina inşaatı yaptığına dair 
Nafıa müdürlüğünden ehliyet ve mütcahiıitlik vesikası. 

B-937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
Teklif taliplerin belli g ün ve saatte Nafıa dairesinde 

bulunmaları. 

Bursa Belediyeıinden: 

Tutarı Teminatı 

Prefilitrenin islahı 489 50 37 
Kav k suyu acil tamirleri 1547 70 103 

Yukarda umumi tutarı ve muvakkat teminatı yazıla o
lan işler açık eksiltmeye konularak müddeti uzatılmak 
ıuretile ihaleleri 26. t 1.937 cuma günü saat 15 e bırnkıl· 

mışhr. 

İstekli olanlar evrakı görmek için her iş saatında be· 
tediye muhasebesine ve ihale günü yukarda yazılı mu· 
vakkat teminatı 2490 sayılı kanuna göre vererek muay· 
yen olan saatte komisyona gelsinler. 

Trabr.on Belediye Encümeninden: 

Uzun sokak yolunun birinci kısmına aid 4561 lira 34 
kuruş bedeli keşifli parke kalciırım inşaatı pazarlıkla yap
tırılacağından isteklilerin muvakkat teminat makbuzları ve 
ehliyet v~sikalarile birlikte cuma ve salı günleri encü· 
mene müracaatları ilan olunur. 

hmir Levazım Amirliği Satınalma 

Cinsi Keşif bedeli 
Lira K. 

İnşaat 3944 30 
Hamam kaynama imali .445 55 
Karoçini ve sıva tamiri 996 

Komisyonundan: 

Muvak. teminat 
Lira K. 
295 83 
33 42 
74 71 

İhalesi 24.11.937 çarşamba gunu saat 1 O dan t 1 e ka
dar açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

İzmir tayyare alayının açık eksiltme suretile müna
kaaada bulunan yukarıda cins ve keşif bedelleri yazılı 3 
kalem intaat ve tamirine verilen fiat komisyonca babalı 
görüldüğünden münakasa IO gün uzatılarak ihaleleri ayrı 
ayrı aşağıda yaz.ılı tarih gün saatlerde kişlada İzmir le
vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teminat muvakkataları hızalarında yazılıdır. 

Şartname ve kef İfnameleri her gün komisyonda görü· 
lebilir . 

İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü madelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikal&rı Ye 

teminat muvakatelerile birlikte ihale saatı dan evvel ko· 
misyona gelmeleri. 
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1 
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Beşiri İlçebayhğından: 

Beşiri İlçesinde yer.iden inşa edilecek 20005 lira 44 
kuruş bedeli kefifli Hükumet Konağının tah ·İsa ta mevcud 
15 bin liralık kısımları kapalı zarf usulile talih çıkmadı
ğından eksiltmenin 10.12.937 cuma günü saat 14 e kadar 
bir ay zarfında pazarlığa terkedilmiştir. 

... 
* * 

Beyoğlu 21 inci okulun tamiri. Bak: 2 inci sahifedeki 
İstanbul Belediyesi ilaanlarına. 

ıt: • • 
Ankarada barut deposunda yaptırılacak satış yeri ve 

memur ikametgahı inşaatı. Bak: İnhisarlar umum müdür 
lüğii ilanlarına. 

Müteferrik 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 
Nafıa daireai için alınacak 15 çadıra ekıiltme ve uzaltma 

müddetleri içinde iıtekli çıkmadağıodan 2-11-937 tarihinde itiba· 
ren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Talipl~rin daimi encümene 
müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti S:ıtınalma Komisyonundan: 

l- Hepıi 30 bin lira fiat tahmin edilen 3 adet oto
pomp ve 3 adet motopomp kapalı zarf usulile münaka
saya konmuştur. 

2- İhalesi 10.1.38 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı 2200 liradır. 
4- Evsaf ve şartnamesi 150 kuruş mukabilinde MMV 

satınalma Komisyonundan alınır. 
5 Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde fÖSterilen vesaikle ve teminat 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az bir 
saat evvel MM V satınalma komiıyonuna vermeleri. 

İzmir Liıe ve Ortaokullar Satınalma Komisyonundan: 

Kültürpark önünde yeniden yapılacak enstitü bahçesi 
için pazarlıkla 400 metre mikabı bahçe toprağı satın a
lınacaktır. Beher metre mikabı ı 20 kuruş tahmin edilmiş
tir. Pazarlığı 30.11 .37 salı günü saat 16 da kültür direk
törlüğünde yapılacaktır. Teminat pazarlıktan sonra alınır. 
Şartnameyi hergün kültür direktörlüğünde istiyen göre
bilir. 

Trabzon Belediye Encümeninden : 

Belediye Tanzifat işlerinde kullanılmak üzere iki hay
van ile bir tanzifat arabasmın pazarlıkla mübayaasma ka
rar verildiğinden isteklileri• Cuma ve Salı günleri encü· 
mene müracaatları ilan olunur. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1- İdare ihtiyacı için 70 adet bisiklet : çık eksiltme 
ile münakcıısaya konulmuştur. 

2- Muhammen dedeli 4900 muvakkat teminatı 367 .50 
lira olup eksiltmesi t O. l .938 pazartesi gunu saat 15 te 
Ankarada PTTU Müdürlük Satınalma komisyonunda ya· 

ptlacaktır. 
3- istekliler, muvakkat teminat makbuz veya Banka 

mektubu ile kaonni vesaikini hamil olarak o gün saat 15 
te mezkur komiıyona müracaat eyliyeceklerdir. 

-4- Şartnameler An karada PT r· Levazım Miıdürlüğün
den, İstanbulda P. T. T. Ayniyat ~ube Müdürüğünden 

parasız verilir. 

Nafıa Vekaletinden: 

10. 1.938 pazartesi günü saat 15 de 3200 lira muham
men bedelli 20 ton Lama Demiri açık ekıillıneye konul
muştur. 

Muvakkat teminat 240 liradır. Bu işe aid şartname ve 
ekleri parasız olarak vekalet malzeme müdürlüğünden a

lınabilir. 
İsteklilerin 1O.1.938 pazartesi gunu saat l 5 de komis

yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Trabzo11 Li:ıe DirckWrlüğünden : 

Lise Prın iyonu için 937 Hirincikanun ipti<lasından 938 
Mayıs sonuna kadar Okulca ·arfodilecek a!;ın~ıcia yazılı yayla 

basması Erimemi~ sadP. tere yağı ile :-;af zeytin yağının hehcr 

. 
Istanbul Belediyesinden: 

Beyoilu 2 l inci okulun tamiri 

" .. , ,, • t , ' 

Muham. bedeli 

248 61 
239 77 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirat .. yrı ayrı pazarlığa 
konulmuş~ur. Keşif evrakları Encümen kaleminde gö· 
rülebilir. istekliler 26.11.937 cuma günü saat 14 de 
Uaimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• 

~------------------·~--.----J~ 

madJe için ayrı -:arlnaıııe ile lô.1 l.lB7 ıarihiııılı•n itiharen 
aı;ık ebiltnıeye koıırı111ştur. 

~rzakın Nevi 
Yay la basması 
crimrrni~ sade 

tere yağ 
Saf zcvtin varrn 

J " 

~lıktarı 

3000 kilo 
900 )) 

~1ııhaımnen 

Fi atı Tutarı 

Kuru-. Lira 
o> 

HS 
70 

~IU\akkat 

Tt-ıninatı 

Lira Kr. 

191 2S 
47 2."l 

":-.art nameler her g:iin okuldan bt>ıleJ .... iz alınahilir. ~Ciriile-
lıilir. 

Ek5ilıme l.12.9:n taı ihine r:ıstlıYan Car~anıhn criinii ::ıaa~ J , .. e 

14 te Hükiıınet hirıa:::ında Kiiltiir Dircktiirliiğü dnin·!"indc• 
yapılacaktır. 

l\lnvakkat teminat mıktan lıer madd~nin lıiz<HıHb \ıızıl

mı?: tır. 

1 teldiler ticaret od<Hnıla mukayyet oldıı~larnıa dair 
~csika gi.i:--tereceklenlir. 

L,tekli!er 2490 :-ayılı kanun ıııı 1 (ı 111n mnddı·~ i ah kfurn ıı a 
göre muvakkat teminatlarııııu ek:=:iltınP-ve bai:'laınadarı lıir -.:ıat 

evveline kadar tedarik eJerek ebilıme\ e j,tirnk r: ııı<'k üzere 
./ . 

lıazı r lı111 u naı·aklardı r. 

Bur='a Askeri Satınalıııa Kcıınİ~)oııııııd :ııı: 

Saman Tutarı llk Tı·minat 
Ton Lira kum~ Lira kuruş 

Bura 220 4158 00 311 ffi 
Mudanya 29 617 70 •16 3S 
Bandırma 24 441 60 :t{ 15 

273 
Bursa, Mudanya. Bandırma garnizonları wın yukarda 

miktarları ile ilk tutan w• teminatı yai'ılı Saman 8.12.9~7 

Çar~amha günü saat 11 de kapalı zarf yolu ile <'k--ilımiye 
konacaktır. Sartnume::ini rriirmek i-.tivenler her 11 ün ek-..ilt· .... o " l':) 

miye girecekler belli giin ve ~aat 10 a kadar teklif mt>klup· 
larını Bur:,a ask.eri atmalma Komi.::yonuna ~ernıı•leri. 

* • * Nohut 
Kilo Lira Lira K. K . .S. 

Bursa 11000 g_:; ôl 88 7 so 
Mudanya ():. 00 •1(> ı. :~4 88 7 _".)() 

Handırma 5000 •lOO :{o co H 00 

Bur-.a. ı\luılanya. Bandırma garnizonları i!:İn \'Ukamla 
miktarı tutarları VP tf'ıninstları ile lıdıer k.ilosıırıuıı fiatı yazılı 
Nohut açık ek:siltme yoluile <J.12.937 Per~eınbe ~iiııii. :mat 
l t de açık ek~iltıneye konat'aktır. Şartname ve ııuıııunı·~ini 
gürmek istiyenler her giin ve ı•k iltmey<· girPı·~kler kautııııııı 

2, 3ünı'Ü maddelr.rinde i~tenilı-:n ve~ikalar ve ilk lt'miııatlarile 
birlikte Bur~a satın:ılma Komi yonuııa gelmr.leri iiı; garniw
nun nohuclıı lıir \eya ha;-ka ha~ka taliplere ihale edilebilir. 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komi~) 01111 Ks. elen: 
\fikdarı Cin i Tahmin bedel Tı•nıinat ınuvak· 

Kilo 
9600 Kuru fasul) a 
2400 Beyaz peynir 
Münakasanın 

~ekli 
Açık eksiltme 

rneı·mu tııtnrı kale :ıkçe~i 
Lira Kr. Lira Kr. 

1252 00 86 10 
912 ()() (>ı.'S 40 

ihale tarih gün .:-.aatı 
25.11.937 .. ah günii "aat 10 

» » 25. l l .937 ... aJı giinii c:aat 11 
lzırıir tayyare alayımn açık eksiltnH' .::uıPtile ıniinaka ada 

bulunan } ukarıda cin~ ve mik<ları yazılı iki kalı>rn fa,u) •a 
ve peynir ilıal0sine talip çıkmadığından miinakaı:-a on J!iİll 
uzatılarak ihaleh·ri hizalarında yazılı tarih gün \.~ saatlaı ı 
kı:.-laıla lzmir Lovazıır. amirliği ... atınalma kumi yonuııda ) a
pılncaktır. 

Tt!minat muvakkate akçeleri hizalarmda yazıhılıl'. 
Şartnameleri her gün konıi:,yoııJa g(jrüle!Jilir. 
l tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair \C ika 

giislerrnek m~ı:bıı ri y<·tindedi rler. 

~lıparta • .\skeai atınalına Koınisvonıırıılaıı: 
" 

Fethiye kıla ::ıının yıllık ihtiyacı olaıı 7200 kilı) kurıı otu 
ile 20700 kilo a keri eYsafda arpa~ınııı bir ay içindeki ikinci 
pazarlığında ic;;teklisi çıkmadığın<ları üçüncü pazarlıkları uza

d1lmı~hr. 

C'ı:iiııcii pazarlık günü 25. I] 937 Pn:ıemlw günü ~ı:ıat 9,5 
ve 10 dadır. Kuru otun muvakkat teminatı 11 liradır. Muhanı· 
ınt'IJ l"iatı 6 kuru~tur. Arpanın mınakkat teminatı I07 lirnıiır. 
\hıhamınP.n fiatı 5.3 kuruştur. ~artname ve evsafları komi:;· 
}onıınllızda me\Tut olup i ... ıekliln her zaman görebilirler. 

isteklilerin ihale "aatinden en az hir aat ön<"e teminatların• 
Tümen vP-zne..,ine yatırmaları ve alınaf'ak nıak.buzlarile vaktındıt 
lı.:onıif; •onıırnuza miirarantları iltın olunur . 

• • * Burdur kıt.ısının 12200 kilo ığır eti açık ek iJtme ile 
26.1 l .9J7 ':!.ima günü saat 11 de Isparta Tüm komutanlığı 
hina ındaki ,atınnlma komi yonunda ihulP yapılacaktır. 

Muvakkal teminatı 199 liradır. 
~1ulıammen fiatı 20 kurıı;tur. 
~::ırtnamP~i komisynnfla mevnıt olup te.k.liler larafındaıı 

okunabilir. 

Drniz Lt"'Vazım • .'atınalma Komi ... yonundan : 

Tahmin edilen berleli 30100 lira nlan 35000 kilo 1'ade yagı. 
8.12.9:~7 tarihim• ra~tlavan (;ar-:aınba günii ~aat 14 de kapııh 
zarf 11-.uliyle alınmak üzı>re mı.iıınka aya konulnrn~tur. 

~luvakkat tı•miıı.ıtı 2257 lira 50 kuruş olup, ~artııamesi 
151 kuru~ ımıknbiliııde Komi .. ·ondan hergün alınabilir. 

f .::teklilerin 2490 <1' ılı kanunun tarifat1 dahilinde tanziırı 
eıl<'c'ı•lı.:leri kapalı t1;;klif mektuplarını en geç belli giin ve 
,.,aattı·ıı hiı :-ant m vcliııe kadar Kaı:ımpaşada buluııau Koıniı;yoıı 
ntı~knıılı~ııı fl ını.klıuı ınukabiliııde vermeleri. 

İstanbul Levcızım amirliği Satıoalma Komisyonundan: 

Harp Akademisi için 10 bin kilo nohut, 11500 kilo 
kuru fasulye, lı bin kilo bulgur 10.12.937 cuma ıüllÜ 
saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satına!· 
ına komisyonunda açık eksiltme ile eksiltmesi yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 3920 lir.ı , ilk teminatı 294 liradır· 
Şartname v~ nümuoeleri komisyonda görülebilir. İsteklile· 
rin kanuni belgelerile belli saatte komisyona gelmeleri. 

* •• İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müeS ... 
sesat için 51 bin kilo ıspanak, 26 bin kilo lahna, 51 biJJ 
kilo prasa, 4200 kilo havuç, 14.500 kilo kerevir, 255()0 
demet maydanoz. 15 bin kilo karnabaharın kapalı zarfla 
yapılan ~ksiltmesinde teklif edilen fiatlar ytiksek görül· 
müş olduğnndan işbu 1 kalem sebzenin 25. t 1.37 perşeın· 
be günü iaat 14 de Tophanede İstanbul levazım aaıirlİ' 
ği satınAlma komisyonunda pavırlıkla eksiltmesi yapı;a' 
cakhr. Tahmin bedeli 9145 lira 25 kuruştur. İlk temina· 
tı 685 !ira 89 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görüle· 
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte belli gün 'le 

saatte komisyona gelmeleri. 

( ;al,ıta uray Li e i Alım Satım Komi yonu Ba~kanlı~ındall: 

Erzakııı ı · in-.i \liktarı !\hıhammrn F. ilk teıııinsl' 

Ka) ı::.ı i\falatp <;f·kirdPkli 2000 kılo 
Onani eriği 1500 » 

Elma masya 6500 » 
Elma <;ümü:;-hane 7000 » 
Portakal 61 lük 6000 adeti 
Portakal 80 lik 16500 » 
Portakal 100 liik 8000 » 

K. ' L. l{. 

.>o ı 31.25 
50 
22 
17 
6 
1.25 
3 

.ı.\1andalina 1200 >ı 4,25 
c:alataııara li e inin ~fayı-. 938 sonuna kadar ihtiyacı oJuıı 

yukarıda cinsi ve miktarilc ilk teminatı yazılı er:ıaklıırdııfl 
kayısı ve ür~ ~ni eriğinin 8.12.937 Çar amba günü ast 1.4 
buı,;ukta diğer erzakların ayni günde anl 15 te İ::,tanhul Kültiİr 
Direktiirlnğü lıiııa ınd& Li ... cler Mulıa;.cbe<'iliğinde toplaııB11 

Komi yorula açık ek~iltme i yapılacaktır. 
Hu işe girecekler ~artnaıneyi görmek üzere Okul IJare~iııe 

ve Ticaret (>da ıdm yeni ene vesika ve teminat nıakbuzlarilt 
b~lli giiu ve saatte. Komi yona gelmeleri. 

İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan: 

Paraya çevrilmesine karar verilen bir adet etiket 
halkomani makinası ve teferruatının, Calatada eski Çınııı' 
sokak 73 numarada, 25.1 t .37 tarihine müsadif çarşaıob' 
günü saat 12· l 3 arasında satılacağından talip olanları" 
mahallinde bulunacak memura müracaatları ilin olunur· 

Temi nah 
nıuvakkate 

Kuruş 
205 

'227 

İzmir Orman Başmüdürlüfıünden: 

Beher kentalinin 
muhammen bedeli 
Kuruş Kental 

28 98 

28 106 

Cinai 
MaiılOt kö mür 
Cehcnneın deresi Tıruh 

MahlOt kömür 
Avcı alnı Taraslı 
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1 Edirne Postası on üç yaşında 
Kanunlar. f(ararnameler, Ticaret muahedel<:ri 
--~---------------- - -

Giimrük ve İnhisarlar Vekilliğinden Tamim 

ÖZÜ: 

Edirnede münteşir "Edirne Postası,, refikimiz on 
Uç yaşına girmiştir. Arkadaşımı~ı tebrik eder ve 
ınu\'affakiyetler dileriz. 

\ ~ Kurulmamış olarak gelen makine veya şasiler hakkında. 
Kurulmaınıf olarak gelt:n oto.noltil şaaileri•in tarife tatbika-

376 179 

'770 28 367 

90t 28 429 

252 28 120 

972 36 360 

270 36 100 

824 36 3~5 

Mahlut kömür 
Sıltıkcık 

Mahlut kömür 
Kırı ki.ar 

Mollalı oğfo deresi Tahtalı 
Mahlat kfımür 

Kara lıayıt Sandı 

Me e kömür 
Göztepe Belen başı 
Meşe kömür 

Koca düz Kavaklıdere 

Me~e kömiir 
Ada Sarnıç 
Mc.şe kömür 
Köy kıranı Y cniköy 

2981 36 1104 Meşe kömür 

45 6 300 

6 560 

360 6 800 

184 4 612 

Arı der~ıi Çamköy 
Kuru çam odunu 
Acıpayam deresi Efen çukuru 

Kuru çam odunu 
Kızıl Ür Kırıklar 

Kuru çam odunu 
Kozdereıi 

Mahliit odun 
Yeniköy 

Düzmeşclik Narlıdere 

122 4 408 Mahlut odun 
Göz tepe Belen ba,ı 

131 S '.H8 Meşe odunu 
Ada SarDıç 

İırnir merkez ilçesinin yukarıda yazılı devlet ormanlarından 
hi?alarında göıterilen meşe, mahlul kömürlerle mahlut ve meş~ 
~c kuru çam odunları 12-11-37 tıırıhinden itibaren 15 ıün müd· 
detıe orman kanununun muvakkat yedinci maddesinin ikinci fık· 
taaından istifade eden köylüler için açık arttırma ile satışa çı
karılrnıştır. 

Mukavele ve şartname projeleri orman başmühendisliğinden 
Parasız alınır. 

İhıtle 26-11-37 tarihine müsadif cuma günü saat 10 da İzmir 
lltınan ba,mühendisliğinde yapılacaktır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l-· İdaremizin Ankara Barut deposunda şartname 

~e projesi mucibince yaptırılacağı satış yeri ve mem11r 
•karnetgahı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

il- Keşif bedeli 4.622 lira 33 kuruş olup muvakkat 
teminatı 346.68 liradır. 

lll- Eksiltme tO-Xll-937 tarihine rastlayan Cuma gü
tı? saat t ..f de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sındeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

1
. iV. Şartname ve projeler 23 ~uruş bedel mukabi
knde Inhiıarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şttbesiyle An-
ara Baş Müdürlüğünden 'alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve 
"~saiki İehisarlar İnşaat Şubesine ibraa ederek bu ışe 
2•trnek ıçın ayrıca ehliyet veıikası almaları laZJmdır. 

Vı - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve· 
~aik ve yüz.de 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme 
ıç~n tayiıı edilen giln ve saatte yukarıda adı geçen Ko. 
•nısyena gelmeleri il&n olunur. "B.,, (7878) 1202 1-4 

* • • 
~ Cinsi 
1 OOo adet Molens makinelerine aid 

zincir baklası 
,, 

~Ooo 

Molens makinelerine aid 
çelik tırnak 

" " ,, .. " " 2 kilo Çelik 
40o ,, Şerid 
ıso 

" 

saç konleli 
halinde çelik aaç 

" " " " 

[b'adı 

P. m. 63-19 

P. m. 58·14 
P. m. 58-13 

15! X 0,15 m 'm 

56 x 0,2 " 
60 x 0,2 " 

80 
ıso 
20() 

" " .. " " gj x 0,2 " 
.,.. ,, ,, ,, ,, 1 00 X O, 1 5 ,, 
,, ,, ,, ,, ,, 150 X O, 15 ,, 
,, ,, ,, ,, ,, 115X0,21,, 

Saat 

14 

15 

200 
IOQ 

" " " " " i6 x 0, 20 " : 
1 - Yukarda cins ve mikdarlariyle eb'adı yazılı çelik 

1llt alı.eme numuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacak· . / 
it, 1 

2- Pazarlık 8.Xll.937 tarihine rastlayan Çarşamba 
!Ünü yuk:ırda hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Le
h -ıını ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyenunda ya· 
14llac:::aktır. 

b .. ~- Numuneler her gün sözü l'eçen tubeeileo alına
ılır. 

\\ti 4-isteklilerin pazarlık 
oı ~rde adı geçen Alım 

Unur. (M) {7790, 1190 

1 
•tııtiynz sa.bibi ve yazı işleri 

Dir.ııa:törü: lamail Girit 

için tayin edilen fÜD ve sa
K•misyonunl\ gelmeleri ilan 

2-4 

Buı!dıiı yer: ARTUN Baaıme•ı 
C..al.bı 8ill&ir ...... No. 10 

tında bazı gümrüklerimizde hmıul~ gelen tereddüdleri ortadan 
kaldırmak ve muamelede birliti temin etmek için atağıdaki iza
hatın verilmesine lüzum ıödildü: 

Tarifenin 651 -666 numaralarında işaret edilmiş olduğu üzere 
Makineler kurulmuş veya kurıdmamış olarak geldiği gibi, otomo
bil şasilf'fi de kurulmuş veya kurulmamış olarak gelebilir. Bu sa· 
beple kurulaıanuş i!•len makineleri n veya tasilerin kurulmuş 
makine veya şasi gibi muameleye tabi tutularak makinelerin aid 
oldukları tarife numaralarına ve şaailerin de 667 8 poxiıyonuoun 
numaralarından birine verilmesi için : 

1 - Parçalar halinde yani kurulmamış olarak gelen makiae 
veya faailerin btitün pısr~alarmın, montajları için lazım olan vida 
ve civatalarına kadar, tamam bulunmasına .. ikkat edilmesi : 

2 Diğer tar aft n faturalarında yalnız makine veya ,aıi keli· 
me•inin yazılı buluadutu bu nevi kurulmamış makine yahut ~asi
lerin gelen parçaları için idhalatçıların verecekleri beyaanamelerde 
her kalıtın muhteviyatını ayrı ayrı göstermesi (beyanname üzerinde 
ıösterilmezse bunlar "çeki pusulası,. gibi beyanna eye eklenecek 
bir müfredatlı listede de göıterilebilir) kanun icabı olup bu yolda 
tanzim edilmiyen veya müfredat listesi eklenmiyen beyanname
lerin kabul edilmemesi. 

3- Bundan başka, muayenece müşkülit gösterecek mahiyette 
olan makinelerde veya şasilerde bütün parçal:ırı kurulmuş halde 
göıtert-n vazıh bir resim veya krokinin dahi beyannameye bağla
tılması ve bu suretle kurulmamış gelen makine veya şasilerin mev
cud parçaları bu resim veya krokideki yerlerine ve vazifelerine 

kartılık göı;terilerek fazla veya eksik parça kalrnadığının teıbit 

edilmesi; 
Lazım 2elir. 
İşin bu bildiri'c uyııun ynpılınasını dilerim. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

22 - 11 - 1937 

Fİ ATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Blc tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.} 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiıle) 
Bakla (Fhe) 
Mıaır sarı (Malı jaune) 

Susam (Seıame) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, l ,. ıesame) 

Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kılı (Poila de Chevre 

Fındık kabuklu (Noiıettes l 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Fasulye ufıık (Haricot aec} 
Butday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Ceviz içi 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 

,, Trakya ,, Thr ce 
Kuş yemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet j•une) 

A,a;ı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 2 50 6 10 
5 35 -
4 12 50 4 15 

4 15 
4 4 50 

4 15 

Peynir ka,er (Froma2e kachere) 
Zeytin yatı l.ci yemel..lik (Hu ile d' ol.) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
İç fındık (Noiı. decor.) 

Nohut iri(Poia chiche) 

GELEN (Arrival'esJ 
Afioo (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
M111r tMa'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu {Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot ıec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaite) 
Yulaf (foin) 
Susam (ıesame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Chiehe) 
Zeytin yağı {Hu ile d' ol.) 
B. Peynir (Fromngc 8.) 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Tiftik 

1051 
39'2 
135 
45 -
ili -
122 -

86 -

48 -

25 -

64 

- - -

. GİDEN (Exportation) 
iç b•dem (amande) 1 25 
Razmol 497 50 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
K fındık (Noiaettc) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chicbe) 
Mercimek (lentille) 
Kıl (poil) 
İç fnadık (Noia dec.) 

Diş FIATLAR 
(Marches Etraniers) 

9 

35 

5 
- 75 

Buğday (Ble) Liverpul 5 44 
,, ,, Şikago 4 25 
" ,, Vinipck 5 25 

Arpa (Orge) Aovers 4 72 
1 Mısır (Mai'ı) Londra 4 02 

Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 85 
Fındık (noiı.) G.Hamburg- -

" K • 

.:Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

Mercredi 24 - 11- 1937 

Bles concasses (Coaı. Ach. Milit. Vize) N. 515 
Comıtr. d'un pavillon a l'hôpital Zongouldak (Cbef Med. Hôpital 

Zongouldak) N. 515 
Bles concasses (Com. Achat Milıtairc Vize) N. 516 
lnstallation de chauffa1e ccntral au sanatorium Heybeliada (Dir A -

sisbnce Soc. Djagaloghlou) N. 517 
Epinards (lntendance Ank) N. 518 
Coıtumes, paletots et chaussure• (Dir. Gen Mon poles) N 519 
Tuyaux en travaux pour adduction d'eau (Municipalite Bouldan) 

N. 519 
Choux (lntendance Ank.) N. 519 
Cuisson de pain (lntendance Tophane) N. 520 

Benzine huile vacoumc et houille Zongouldalc (Di . Ecole Agrieole 
Adana) N. 526 

• Articlcs hors d'u age (Dir. Hyg. Aseistance Soc. Djaghaloghlou 
N. 526 

Houille criblee (lntendance Ank.) N. 5~9 
Fromage blanc et kaclıer (Com. Ach. Oir Hyg. Aasrst. Soc. Dja

ghaloghlou) N. 529 
Livns techniquefl (Dir Hyı. Ankara) N. 529 
Diver1es pr.;parationa (Jntcnd. lzm;r) N. 532 

Jeudi 25 - 11 - 1937 

Arroıeuııe (Mun. Antal) a) N. 512 
Beurre frais (lnt. lzmir) N. 518 

,, (Div. Lulebourgu) N. 519 
Huile d'olives (Com Ach. Plac Forte Tchıınakkale N. 519 
Pommes, orangcı, beurrt: et confıturc (Lycec Haydarpacha) N. 520 
Diverses charrucs avec soc (Vilayet Ankara) N. 520 
Bnllast (Ciı. de Fer Etnt Sirkedji) N. 520 
Chaussetteı (Min. Dd. Nat.) N. 520 
Articles tclephoniques (Vıl. Ankara) N. 520 
Olives (lntend. Ankara) N. 520 
Constr. arches (Dir. Trnv. Pub. Saınsoun) N. 520 
* Fer, zinc ete. (Oir Vakoufs lst.) N. 520 
• Matericl de conetruction ete. (Dir. GPn. Monopoles) N. 521 
Pommeı de terre (İntend. Aaknra) N. 521 
Constr. de cbaussec (Vil. Balıkescr) N. 521 
Choux et epinards (Command lst.) N. 521 
Reparation chaussee de chauısec s route lzmir Bergama lVilayet iz· 

mir) N. 522 
Beurre frais et savon (C..om Ach. Mılitaire Polatli) N. 5 2 
Construction habitations pour fooc ıonnaıres d~ la douanc (Dır. Tra-

vaux Pub Gaziantep) N. 522 
Etain en lingot (Chemins de Fer Et t lzmir) N 525 
lRstallation electrıque (Municipalite Brousse·Ycnichehir) N 5 6 
.. Auto marque Huick (Mun. lııtanbul) N. 529 
Pupitre portatıf (Min. Def. Nat.) N. 5"9 
Construction ıtation en asphalte (Vilayet Balikeser) N. 530 
Preuntation carte actuelle viHe Charki Karaaihatch (Municipa\ite 

Charki Karaaghatch) N. 532 

* Les aeteriıque• iodiquent uoe vcnte par voıe d surenobere. 

N. B.- Lea Nos indiques en rcgard des articlcs ıont ceux du 
journal danı lequel l'avi• a paru. 

• 
stan o r sası 

22-11 - 1937 
- w 

Paralar Çekler 
Sterlin 623, 628, London 

1 Dolar 122, 126 Nev York 
20 Fransız Fr. 80, ~6,- Pnris 
20 Liret 106, 112 - Milano 
20 Beldka Fr. 80,-- 84,- Brükıel 
Drahmi 18,- 23,- Atina 
20 iıveçre Fr. 570,- 580, Cenevre 
20 Leva 20, 23. Sofy::ı 

1 Florin 65,- 70, - Amsterd. 
20 Çek kronu 78,- 82, Prag 

1 Avusturya Si. 21,- 23,- Vivana 
1 Mark 26, 29,50 Mndrid 
1 Zloti 20, - 22,50 Berlin 

Peog-ü 21,- 25,- Varşova 
20 Ley 12, 14, Budapeşt 
20 Dinar 48,- 52,- Bükreş 

1 ineç kuronu 30,- 32, Belgrad 

1 Türk altını 1084,- 1087, -ı Yokohama 
Banknot 267,- 268, - Moskova 

istikrazlar Stokkholm 

Açılış apnn14 

624,50 
0,8010 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
l,4t37 

22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 
4,24.i4 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3, 10 

Türk Esham 

624,-
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64, 1025 
1,4450 
22,785 
4,23 

12,66 
l,9838 
4,2467 
4,0!56 

106,89 
34,til 5 
2,7533 

23,51 
3 

,, 
bor. 1 vadeli 14.65 14.70 

il Va deli 13.95 13.95 
,, il Peşin 13.90 13.93 

Açılış Kapanış 

• 

Tiyatrolar 

TJ~PEBAŞI DRAM KISMI 

~ 1111111!!!/!llll 

ı/11 ııııııı 

Bu akşam 
a at 20,30 da 

lspanyol 
Bahçelerinde 

3 perde 

Yazan: Joze Felingodina 
Terceme eden: M. Feridun 

Aslan çimento 10.90 10.80 

Yevmi 

Münakasa Gazetesi 
öütün Müteahhit ve 

mesleki ga-

Telefon: 49442 

/' 
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Quotidien des Adjudicationr; 
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ADMINISTRAlıuı' 

Yoghourtchou H:m 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Pcrchembe Bazar 

Telephoae: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publicite a'adreaser 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresae Teleırapbique; 
lat:ınbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

Mode Prix C.ution. Lieu d'adjudication et du Jours Heure 
d'adjudicat eslimatif Proviıoire Cahier d,.s Cbargeı 

·~----------~-----------·---------~~~~;.._~~--~~~--~--~ ---------------~~----~~------~~----~--~--

A) Adjudications au Rabais 

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

Reparation badigeonnage, carreaux en fa"ience et 
autre pour le regiment d'ıwia~ion 

Construction observatoire a Oiarbekir (aj.). 
, Reforme du filtrage {aj .). 

Reparation des tuyaux d'eau (aj .). 
Pavage de la route Ouzounyol 
Reparation biti ınent 21 eme re ole Beyoghlou 

n n " " n 

" 
au pavilloa du san.ıtorium Heyb 0 liada 

Constructioa Habli pour mouton 

• Konak Gouvememectal au bourg Be· 
cbir (1 partie) (ai.). 

Reparation iı l:ı caserae Matchka 

Publique 

Publirıue 

• 
Gre a grc 
Gre a rre 

" Publique 
Pli cack 

Publique 

4385 85 

12723 91 
489 50 
154 70 

4561 34 
248 61 

2}9 77 
1493 -
9750 1-4 

15000 

216 

302 66 

954 32 
37 -

103 

11) 

73'2 -

16 ıo 

Com. Ach. lntend. lzmir 

Dir. Trav. Publ. Diarbekir 
Municipalite Brousse 

" 
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. 9-11-37 
26-11-37 
26· 11-37 

10 11 

11 -
15 -
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., Trebizonde Mardi et Vendr~di 
r Coın. Perm. Mun. l!ıtanbul 
l Oir. Econom . ,. ,, 

idem 
Dir. Hyg. Assist. Soc. Djarhaloglılou 
Dir. Ferme Elevate Merinoıı 

Karadiabey 
Vilayet Bechiri 

Com. Adı lntend. lıt. Tophnnr 

26-ıı-:n 14 

26-11-37 14 
8 12-37 14 30 
8· 12-37 15 

10-12-37 14 

2b·l 1 37 14 

Produits Çhimiwes et Ph~rnıaoeutiques - lnslruaıents Sani~!!_ires - F ourn!ture pour Hôpi!!ux 

lnstnıınmata de chirurrie : 52 lots Publique 102 75 Otr. Hyg. Au!\İst. Soc. Djarhalerhlau ts-12-37 15 30 

1-Iabillement - Chaussures Tissus- Cuirs 

Draps de !it : 2000 p. Couvertures : 1250 p. 

Diverı;ı 

Motopompc : 3 p. - Autopompe: 3 p . (cah. eh . P. 
150). 

Terre pour jardin : '400 m3. 
Cb~vaux et voiture pour voierie 
Bicyclettes: 70 p. 
lames en Fer : 20 t . 

Provisions 

Beurre : 3 tonnea 
Huile d'elive~ : 900 k. 
Haricota aecs : 9600 k. 
F roma re blanc : 2400 k. 
Paille : 237 t . 
Poia chiches : 22,2 t. 
Foio : 7,2 t.- Orre : 20.7 t . 
Viande de bocuf : 12,2 t. 
Habricota, prune, pomme, orange.s 
Bcurre fraiı : 35 t. (cah. eh. pour 150 
Pois ohichea: 10 t. - haricota secı: 11,5 t . - bles 
coacasıh: 12 t. 

LerumH: 7 lotı (aj) 

Publique 113 et 42 

Pli cach 

Grc iı gre 

" 
Publique 

n 

Publique 

" 
" 
• 

Pli cach 

" Gre a grc 
publique 
Publique 
Pli cach 
publique 

le 

30000 -

m3 1 20 

4900 -
3200 -

2850 -
630 -

1252 
91:! 

52lf 30 
1689 -

30100 -
3920 -

rre İl ~re 9145 25 

Analyse du reglement 
concernant la determination 

de la surproduction 
(Suite du Numero 531 

La loi bulgare 
Leı article!\ 12-19 de la loi ~ur l'industrie en Bulg-arie, touchent 

la surpredudion. 
D'apreı cea articles: 
1- Le conaeil des miniıtrca aprea avoir pris l'avis du miaistre 

.te Commerce e• de l'lndustrie ainai que aelui du coaseil de l'lnduı
trie et ıur le rapport qui ıera elabore, peut decidor qtı'il doit y a
voir interdiction 4e dcveloppement uherıe\lr, sur une hranche de 
l'iocitıslrie. danı une putie du pay• ou dans tout le pays. Et par 
cette deeiıion, l'ouverture d'un nouvel etablis~ement eu son dc ve
loppement, est interdit tian. le doma ine de cette induıtrie. 

La decisioo qui ut rendue D'e•t valable quc pour deux annees. 
On ne peut la modifıer avant un an . La modification ou le prolon
ıement 101&t soumis aux meınes conditioa1. Cette decision concerne 
&UHİ le traaafert d'un etablissemeat des rerions oiı l'interdictioo 
d'un developpemen• ulterieur n'a paa rte decrete •ers une reıion oü 
cette interdiction existe {Art. 13) 

2- Le Conseil de l'industrie peut prendre la deciıioa concernant 
l,llterdiction de sa propre initiative ou ıur la demande ciea inte
retse•. 

368 25 Dir. Hyı. Auist Soc. Diarhaloghlou 8· 1'2-:n 15 -

2250 - Com. Ach . Min. Def. Nat. Ank . 10-1-38 11 

" " Ec . Second. et Lycecs bmir 30-11-37 16 
Muncipıılıtt: Trcbizonde Mardi et Vendredi 

367 50 Oir. Economat PTT. Ankara et lat. 10-12-37 15 
240 - Mini.stere Trav. Publicı 10-1-38 15 

191 25 Dir Lycee Trelıizonde 1-12-37 14 -
47 25 

" 1-12 37 14 
86 40 Co111 . Acb . lntendance lzmir 25-11-'.l7 10 
68 40 

" 25·11-37 11 
390 35 Com. Ach. Milit. Brouase 8-12·37 11 
126 76 

" 9-11-37 11 
Com Ach. Milit . Isparta 25-12-37 10 

199 - " '..Ui·ll·37 11 
Co .. Aclı. Lycee Galıtuaray 8-12-.17 14 30 

2257 - Com . Ach. latendance Marine K.pacha 8·12-37 14 
294 - C.m. Ach. lotend. lıt. Tophane 10-12-37 15 

685 19 
" 

25-11-37 14 

Danı les chıdea auxquolles il se livre a ce sujı·t. il prend l'aviı 
des iateressrs ainsi que de l'Union industrielle bulgar~ {Art. 14) 

3- On peut apporter des modificatioDI dans la fondation, le dl'i
veloppement ou le transfert danı une braache de l'induıtrie au mo
ment OU dcs İnvestiıations sont faitH a ce propoı par les mİnistreS 
de l'lndultrie, du Commerce et du Travaux Publics daııı un teınps 
maximum de deux mois (Art . 14) 

4- Le Conıeil de l'induatrie on exaoıinant la question de l'in
ttrdiction prend en vuc leı conarderations ıuivantcs : 

a) Si lu etabliıseıaents existanta assurent ou non completement 
leı besoins des marcheı interieura ; 

b) Leı besoinı de la defenae nationale ; 
c) Lem poısibilites d'exportation ; 
d) S'il y a necessitc ou non d'etablir det prtx d 'une concurrence 

pluı forte ; 
e) T.es effets probables ıur les prix de l'annonce dtt l'inlerdiction 

de dcveloppement ulterieur et la defenıe d 'ouverture de nouveaux 
cta bliuements. (En examinant ces effctı on prend auıııi en conııide
ration leıı prix du meme article danı les autreı payı (Art. J5) 

5- Le Conseil de Pindustrie peut pourtant, en de:t circon•tances 
exceptionnelles, uıalrre l'interdiction. autoriıer le dı;veloppement 
d'une certaine branche de l'induıtrie. 

Voici leı di•poıitiona de la loi bulıare sur la surproduction. On 
voit par ces diıpositions que le gouvernem~nt en decretant l'inter
diction enviure les particulariteı d'une façon renerale et qu'il en 
laisse le ıoio plutôt a l'appreciation. 

(a ıuivre) 

il 

Avis fficiels 
-a s••ı * rr 

Du Ministere des Travauı 
Publics 

. La ~ourniture de 20 tones de lames en fer, d'un P~ 
estımatıf de 3200 Ltqs. est mise en adjudicaticm, LU11 

le 10· l ·938 a ı 5 heures. 
L . L'' e cautıonnemeut provisoire est de 240 Ltqs, . 

cabiers des charges et ses annexes relatifs a ~ette aff•~ 
peuvent etre obtenu gratuitemenl de Ja Direction de M• 
teriel du susdit Ministere. 

Les interesses dcvront se preıenter, Lundi, le 10.1· 
a 15 heures au Bureau de la Commission 

{7886) 1204 

Çarşamba 24. 1l.t937 

Bulrur (Vize Ask. SAK) No 515 ~ 
Zonguldak hııat. ilaveten yap. pavyou teıiıatı (Zonruhlak 

Ba,t.) No 515 
Bulgur (Vize Ask. SAK) No 516 
Heybeliııda verem Hnatoryumu ara pavyonu kalorifer t~ıi••t• 

(İıt. Sıh. Miıieı. SAK) No 517 
iapanak (Ank. Lvz.) No 518 
Kesilmiş ııtır eti (İımıir Lvx.) No 518 
Elbiae, palto ve fotin (İnh. U. Müd.) No 519 ı' 
Su teıiHh için font boru ve Buldan kaaab .. ıaa akatılac•~ 

yolu yapıaı (Buldan Beled.) No 519 
Lahana (Ank. Lvz.) No .119 
Ekmek pİfİrmesi l Tophane Lvı..) No 520 6' 
Ben:tin, vakunı ve Zonguldak kömürü (Adana Zir Mek.) N° 
* Köhne eşya (İıt. Sıh. Müea. SAK) No 526 
Kriple kömürü (Ank. Ln.) No 529 
Beyaz ve katar peyniri (İst. Sah. MüH. SAK) No 529 
Fenni kitap (ADk. Mrk. Hıfz. Mücs.) No 529 
"' Yük arabası (İıt. Beled.) No 529 
Muhtelif tamirat (İ:r:mir Lvz.) .\! 532 

Perşembe 25. l 1.1937 

Arozöz (Aatalya Beled.) ,:\~ 512 
Sadeyat (İzmir Lvz.) .\! 518 

• (Lüleburıaz Tüm.) .\~ 519 
Zeytinyatı (Çanak. Mat. Mvk.) .\! 519 ~ 

Elma, portokal, ayva, tereyağ ve reçel (H. pata Liı. SA1')' 
Mühtelif pulluk (Ank. Vil.) .\~ 520 
Balatt (DD yol. Sirkeci) .Y 520 
Tire ve yün çorap (MMV) -~ 520 
Telefon malzemeıi (Ank. Vil.) .\~ 520 
Zeytin taneai (Ank. Lvz.t .\~ 520 
Mahmuz in,ası tSamıun Nafıa Müd.) .:\0 520 
• Hurda demir, çinko ve çuval (iıt. Vakf. Dir.) .\~ 529 
" Hurd.ı inşaat malzemeai, bot benzin teneke, hur.ta de.,i' 

eşya (İoh U. Müd.) .Y! 521 
Patateı (Ank. Lvz.) .Y• 521 
ŞoH tamiri (Bahkeıir VH.) .\-:. 521 
iıpanalı ve lahana (İat. Komut.) .V! 521 . ., ,, 
İzmir ·Meuemcn·Berrama yolunun araaında ıoıe taıniri (l:ıı:d 1 

,;\ ! 522 
Sadeyat ve nbuo (Polatlı Aık. SAK) .\? 522 
Glmrük memur evleri i11fHl (Gaziantep Nafıa Miti.) .,,; 522 
Külçe kalay (DD yol. İzmir) .V! 525 , 
Elektrik tesisatı, lokomobil alternatör v.ı. (Bursa Yenişehir 

led.) .:\-:O 52i 
Boğaziçi depolar grubuna batlı feriye ve işleme evi abçıhJ1 

(İnla. U. Mnd.) .\: 528 
• Buik ve Fiat marka otomobil (İat. Bel.) .\: 52! 
Portatif yazı künüıü lMMV) .\~ 529 
Aıfalt iıtaıyonu inşaaı (Bahkesir Vil.) .\! 530 ş/ 
Şarkt Kuraaiaç kuabuının halihazır haritası alınması ( 

Karuğaç Bcled.) .\; 532 

,., (}alerinde yıldız işareti olanlar müzoıycdeye aittir. ' 
N -~ Hamiş : " o . ., işareti ilanı havi gazetemizin sayııını ııo 

(Devamı 3 uncü ıahifede) 


