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~) Münakasaıar 

~irat, ~afia işleri, Malzeme, Harita 
~ 
,c kasabasının harita ve müstakbel i.nar planı · 

111 
Yapılması 

tt sanat okulu demir atelyesinds yap. inşaat 

aç. elts . 2556 -

" 
35604 33 

tıtktrik-Havagazı-Kalorifer {tesisat ve malzemesi) 

~ Şehrinin idrolik tesiult- Sarıkamış şehrinin lo
b~~obil e lektrik tesisatı - iğdir şehrinin loko1no

ı lı elektrik teıisatı 

kapalı z. 461104 34 

~~b·ı 1 Ya, ve ve büro eşyası, Muşamba-Hah vs. - --- -- ------- -
"'t h 

• •ne ıırası: 125 ad. 

~cat, Elbise, Kundu ra, 
f 

tıı, 
\: Pamuk kumaş : 15000 oı . 

~"ıçe: 20000 m. 

~ 
t~kat, Benzin, Makine yağları v, s. 

~~ •Örnikok kömürü: 20 t. 
~.le kömürü: 80 t . 
~ •kok kömürü: 10 t . - gür o-en cdunu: 3 t . 

"~tı: ~250 t . 
~~ komürü: 30-40 t . (temd) 
• Ot: 256 it. 

~ .. 
~ \ 

1 ~b•laj çeaberi 18000 k. - ambalaj çeaı beri to 
~ ••ı: 30000 ad . 

l~•liı:.aayon işteri ıçin demir akumı (şart . 3 L.) 
~ lısuıi) 
~h, ampul ve muhtelif demir levazımı 

~ ~~ba lt.o~uı.u ve başlığı: 50 çift 
"•aizli benzin bidonu: 40 ad . 

tt 
~Zahire, Et, Sebze v. s. ' ~,._ 

1 ~tca: 135 t . 

1 •
1lllliş sıfır eti: 104950 k (temd) 

t tıııç: 12 t. 

s, 
t..,ıııı••: 113 t. 

t ' 
'llç: 25 t. (tcad) 

~ Müzayedeler 
~ 

hh taltsi ot•aobili: 3 ad. 

aç. ekı . 1625 

kapalı ı: . 

aç . ckıı . 

pax. 
aç. elts. 
pa:a. 
aç. eks . 

" 
" 

aç. cks. 

kapalı z. 

aç. cks. 

" ,, 

aç. eltı. 

paz. 

" 

Ol . o 98 
3200 -

t. 24 -
1760 -

3750 -

k. o 13,50 

3537 -

- -

1096 35 
çifti 90 
beh. 14 -

1215 -
29386 -

aç. elc.ı . · ~825 -
paz. 5250 -

aç. art. 

paz. 136 -

750 

24306 -

121 88 

11 2 50 
240 -

480 -
132 -

281 25 

5 10 

265 28 

8'> 23 
3i7 50 
84 -

91 12 
2204 -

211 
780 -

20 -

Vize Belediyeai 10-12-37 15 

Konya Nafıa Müd. 10-12-37 15 -

Kars Val. lst. Naf. Müd. )Q.J2-37 15 -

lst. Liseler SAK 

Deniz Lvz. SAK 
Maliye Vekilcti 

13-12-37 

13-12-37 
14-12-37 

11 -

14 -
15 -

lıtanbul PTT Müd. 30-11-37 15 -
Ankara Adliyesi SAK 13-12-37 15 -

,, Belediyesi 17· 11-37 itib. 1 ay 
Berrama Aılteri SAK 14-12-37 14 -
Kütahya Liseıi Dir. 2'·12-37 

,, Topçu Taburu SAK 10-12-37 

lst. Jandarma SAK 13-12·37 14 -

lstanbul Sirkecipalas 3 cü 20-12-37 12 
kat lnıaat Şirlteti 

İzmir Sah. Sıb. Mrk. Başt. 10-12-37 15 
M. M . V. SAK 14-12-37 11 

Kütahya Top~u Tabur. SAK 10-12-37 14 

Bergama Aakeri SAK 14-12-37 
lzmir Lvıı . SAK 2-12-37 
Knltağa~ Askeri SAK 9-12-37 

(tashih) 

lııair Levazım SAi\ 13-12-37 
Kayuri Kor 

" 
10-12-37 

lst 4 ci icra •emur. - Be- 1-12-37 
yotlu Feriköy Tepeüstü 
Erıenekon cad. No 127 

İstanlınıl PTT Müd. 30-11-37 

15 -
15 -
15 -

15 -

12 -

15 30 
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~ - f am ırat-Nafıa işler i ve Malzemesi- Harita 

İş Nafıa Vekaleti Yapı itleri Umum Müdürlüğü tara
fından tanzim edilen talimatname, mukavele ve formüllere 
tevfikan yaptırılacaklar. 

Vize Belediyesinden: 

~ \!ize kasabasının harita ve müstakbel imar planının 
~~Pılınası işi 25.11.937 tarihinden bedelile IO 12.937 gü
lıl.illc kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış· 

t, 

ô7 hektar meskün kısmının hektarı 18 ve 135 hektar 
gayrimeskun kı•mının hektarı 10 lira hesabile muhammen 
bedeli 2556 liradır. Taliblerin ihale gönü olan 10.12.937 
cuma günü saat 14 de ehliyetname· vesaik ve depozito 
akçelerile Vize belediye Riyasetine müracaatleri. Keşif, 

proje, ıartname vesair hususlar hakkında Belediyeden 
fazla malumat alınabileceii ilin olu11ur. 

Konya Nafıa Müdürlüğünden: 

t - Mecmuunun keşif bedeli 35604 lira 33 kuruş olan 
Bölge srm' at okulu demir atölyesinin 10 bin liralık kısmı 
(keşif hülasa cetvelinin t ,2,3,4,5,6, 7,9, 14, 15 sıra numara
ları karşısında g örülecek olan duvar hedmi, temel hafrı, 
betonarme temel tavanı, kireç ve çimento harçlı ve tuğla · 
duvar inşaatı, 9 numarayı teşkil eden demir çerçeveli 
pençerelerdcn yalnız J 326 lira 37 kuruşluk kısımdır). 22. 
l l .937 tarihinden iti~&ren t 5 gön müddetle açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2-Açık eksiltme 10.12.937 cuma günü saat t5 te Na· 
fıa daireıinde müteşekkil komi•yorı~a yapılacaktır. 

3-Eksiltmeye girebilmek için 750 liralık teminat mek
tubu, yahut makbuzu ile Nafıa vekaletinden alınmış eh
liyet vesikası ibraz edilmesi şarttır. 

4 - Bu işe aid fenni evrak Nafıa miidürlüğünde iste
yenler tarafından her gün görülebilir. 

İıteklilerin 2 ci maddede yazılı gün ve saatte Nafıa 
müdürlüğünde hazır bulunmaları ilan olunur. 

EC 1251Li!! -----=-
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisa!_ye Malzem 

Kars V aliliiindea: 

1 - Kars şehrinin idrolik elektrik tesisatı 296400 lira 
2-Sarıkamış şehrinin lokomo billi elektrik tesisatı 80011 

lira 71 kuruştur. 

3-lğdır şehrinin lokomohilli elektrik tesisatı 84692 
lira 63 kuruş ki cem'an 46 t 104 lira 34 kuruş olarak ka
palı zarf usulile ve 45 gün müddetle eksiltmiye konul
muştur. 

4-İstenilirıe yüzde yirmisi dahilinde Naha vekaletine 
tasdıka gitmiş olan Tuzluca, Kiiızman, Arpaçayı, Susuz, 
Selim kasabalan elektrik tesisatla,.mdan her hangi biri 
yaptırılacaktır. 

5-Nafıa vekaletinden tasdik edilmiş yukarıdaki üç 
şehrin dosyasındaki evrak şunlardır. Proje, keşif silsilei 
fiat, fenni şartname, bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
mukavele projesi, Nafıa vekaletinin 938 senesi için ka
bul ettiği elektrik nizamname ve şartnamesidir. 

6 - Talihlerin bu işleri yapabileceğini gösteren 937 ae· 
nesi için Nafıa vekaletinden aldığı ehliyet vesikasile 937 
senesi Ticaret odası vesikası. 

7-En aşağı 200 bin liralık bir şehir tesisatı yaptığı
na dair vesika göıtermesi. 

8- Muvakkat teminat 24306 liradır. 
9 - Tediyat peşindir. 
10 - Doıyalar Kars ve İstanbul Nafıa mfidürlüklerinde

dir. 
1 1 -İhale 30.12.931 perşembe günü saat 15 te Kars hü

kumet konaği içindeki daimi encümen odasında yapıla
caktır. 

12 - T aliblerin teklif mektublarını mühür mumu ile iyioe 
kapatmış olarak saat 14 e kad&r daimi encümen komis
yon riyasetine vermiş olmaları, postada vuku bulacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

İstanbul Liıeler Alım Satım Komisyonundan: 

13.12.937 pazarteıi günü saat t 1 de İstanbul kültür 
direktörlüğü binası içinde liıeler muhasebeciliğinde top· 
laaan liseler alım, satım komisyonunda 1625 lira tahmin 
bedel içinde 125 derabane sırası açık eksiltmeye konmuş· 
tur. 

Mukavele, eksiltmenin umumi ve fenni şartname ve 
resimlerile buna ait evrak liseler alım, satım komisyon 
sekreterliğinden görülüp öğrenilir. Muvakkat teminatı 121 
lira 88 kuruştur. 

lıtekliler teminatlarını vakt inden evvel liseler muha
sebeciliği veznesine yatırarak, en az buna benzer 1000 
liralık mobilya işi yaptığına dair resmi dairelerden almış 
oldukları vesika ile Ticaret odasının 937 yılı vesikası ve 
teminat makbuzl arı ile beraber belli gün ve saatte ko· 
miıyona rclmeleri ilin olunur. 
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ı\\ensucat-Elbise·r undura-Çamaşır v .s. 

Deniz Levazım Satına.ima Komisyonundan: 

t - Beher metresi11e tahmin edilen bedeli 98 kuruş 
olan 15 bin metre yerli pamuk kumaş 13.12 937 taribine · 
rastlayan pazartesi günü saat 1 • d.e kapalı zarf uıulile 
almmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı 1102 lira 50 kuruş olup, şart
nauıesi komi ı;yondan hr.r gün parasız olarak a ' ınabilir. 

.3- İsteklilerin 2490 sayıla kanunun tarif atı dahilinde 

Ankara Belediyesinden: 

IO ton sömikok kömürü ile üç 
17.1 t .937 tarihinden itibaren bir ay 
alınması takarrür etmiştir. 

to.~ gürgen odunu 
içinde pazarlıkla 

2 - Taliplerin imar Müdürlüğünde müteşekkil 
komisyonuna müracaatları. 

mübayaa 

• * • 

250 ton odun almacakıır. Bak Erzak siitununda 
gama Askeri satınalına komisyonu Hamna. 

Ber· 

Tanzim edecekleri kapalı teklif mektublarmı en geç belli ... ----zı------=-=-----.w· -· ...... , .................. _ 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşatıla ı -

bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabılinde ver- Müteferrik 
mel eri. 

Maliye Vekaletinden: 

Eksiltmiye konulan iş : Bir metre eninde on uns· 
luk yirmi bin mı:. tre kana· içe. 

2- İhale açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
J - Tahmin edile:ı bedeli .1200 ve: muYakkat teminatı 

240 liradır. 
4- Eksiltme 14.12.937 salı günü saat 15 te Vekalet 

Levazım Müdürlüğündeki Eksiitme komisyonda yapılacak
tır. 

5- Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda 
Dolmabahçede Maliye Evrakı Matbua ambarında görüle
bilir. 

İ•tanb•I Jandarma Satınalma Komisyoaundan= 

Miktarı 

18000 kilo 
30000 adet 

Tahmin bedeli İlk teminat 
Cin•İ Lira kr. Lira kr. 

Amballj çemberi 3420 
,, ,, tokası l 17 

3537 265 28 
Jandarma ihtiyacı içiD cinıi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk 

teminat miktarı yukarda yazılı iki kalem arnbalij malzemesi a· 
çık: ek:siltme ile satın alın•caktır. 

Eksiltme 13.12 37 pazartesi günü saat 15 de Gedikpışadaki 
jandarma satınalma komisyonu binasında y-. pılacaktır. 

Şartname ve aümunelcri heriÜD adı gl'çen komi•yonda görü
lebilir. 

isteklilerin eluiltme gün ve saatinde ilk teminat mektup vt!ya 
makbuzları ve 24!ı 0 sayılı kanunda yazılı veıikalari le birlikte 
komi.yona relmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

50 çift araba koşumu ve başlığı açık eksiltme ile sa. 
tın alınacaktır. Beher çiftine başlığı ile beraber 90 lira 

~artname"'i llf'r glin komi::-, onda görülebilir. 
• 'kS 
1~tekliler ticarf't oda ::-ında krn ıtlı olduklarına dair ve:,t 

,/ 

t!İİ termek mecburi)ctindcdirlcr. 
Ek::.iltnıe)e i.tirnk edecekler 2490 ~ayıl ı kanıırıuıı 2 ve 3 11 

nıatldesındt· ve ~artname~inde yazılı vesikaları ve teıniııJI 
ınıı vakkatderile birlikte ihale saat inden C\ ve! komisyon' 
müral'aat l arı. 

Kırkairaı• \c.keri 5atınalına Komi yonundan: 
M • 

9 . 12.937 Per,..embe günü aat 15 de Bergaıuada a~ier' 
ı:;atınalma koıniı:.yumında pazarlıkla -.atın alınacağı nadol 
gazf'tesiniıı 24. l ı .9:H tarihli nu-.ha ... ilr i an edilen ı · 000 kil 
Pirinriıı ihnlt·.;;i Bergama olmayıp Kırkağaçta a keri ~atııınlııı 
komi-yonun da ) apılrı<'ağı ta'-hilıan ilan olunur. 

Kav ... f'ri Kor \rtıı ıııa \,. Ek::.iltıne Komi .. y<ımından: 

h.nr nwrkez kıt·ıatını ... enelik ilıtiHıcı olup 1 9.11.9~7 19• 
1 rihiııde kapalı zarfla ınünakaı.:ava konulmuş olan ::!SfX>O kilL 

pıriııı'İ ınünnka~a giinünclf' teklif eclilmi~ fiat lfıyık hadde 
~ijnilmedig-iııdcn ıııiinal.:a~a ... ı nıezklır tarihten itibareıı bir 3' 

i~iııde pazarJığa koııulnıu~tıır ve pazarlı~ııHla 10.12.937 Cuıil1 

giinii yapılacaktır. 

Pazarlık için hn giin koınis)ona müracaat edilebiliı ,e 
~artııame"ide •'İ.İrülrhi 1 ir. 

Piriıwin ınuhaınm ·n brde:i :i25 liraılır. Knt"i teınin::ıl' 
78H liradır. 

l:steklileriıı pazarlık içın komi 'ona miiıw·aatları iW 
olu ııur. 

Bergama Askeri Satmnhna Komi::.yo11unı;lan : 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve J üncü madde· 
lerinde yazılı belgeler ve muvakkat hmiuat makbuz veya 
banka kefalet mektubilc birlikte belJi gün ve saatte ko· 
misyona gelmeleri. 

1 
fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 337,5 liradır. İhalesi 1 

Bt>rganıa kıtaatı ılıtİ\aı·ı iı;in 250000 kilo Odun \e t35o<Jl 
kilo f>ataıı· açık ek.,iltme u..;uhle ı;;atırı alınat'uktır. . 

~:!!!-~~'!!!"!'~"""!."'~~~~~~~~~""!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ ı 14.12.937 salı günü saat 11 dedir. Fenni şartname ve : 

1 

nümmuoesi Hrb. D. 4. Ş. de görülebilir. Eksiltmeye girecek· 

1 
lerin ilk teminatları Ye 2490 sayılı kanunun 2, 3 madde· 
lerinde istenen belgelerle birlikte M.M. V. satınalma ko· 
misyonda bulunmaları. 

Mahrukat Benzin-Makine yaf?lan v. s. -
İstanbul P.T.T. Vilayet Müdürlüğünden: 

Salkımsöğüdde bulunan PTT. Fabrikası deposuna tes
lim şartile 20 ton Türk Sömikok kömürünün alımı pazar
lığa konmuştur. Pazarlık 30. 11.937 salı günü saat 15 te 
Büyük postane binası birinci katta İstanbul P.T.T. Vi· 
layct Müdürlüğünde müteşek'-< il Alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Beher tonunun muhammen bedeli 24 lira, 
hepsinin 480 lira, kat'i temina t 7 2 liradır. İsteklile.ıin 
şartnamesini görmek üzere çalış.na günlerinde mezkür 
Müdürlük idari kalemine pazarlık gün ve saatinde de 
kat'i temioatlarile birlikte Komisyona müracaatleri. 

Kütahya Lisesi Direktörlüğünden: 

On gün temdit edilerek 22.11.937 tarihine ihale edil
mek üzere açık eksiltmeye konulan, okulumuzun 30 ton
dan 40 tona kadar kok kömürüne talip çıkmadığından 

23.11.937 tarihinden itibareu bir ay içinde pazarlıkla ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulınuştur. Taliplerin 
şeraiti öğrenmek üzere liıe direktörlüğüne müracaatları 

ve ihaleye iştirak etmek için de 23.12.937 tarihine kader 
lıer gün okula başvurmaları bildirilir. 

Ankara Adliyesi Satmalma Komisyonundan: 

ı - Ankara Adliyesi için 80 ;on kriple kömürü açık 
eksiltme ile satın alınacaidır. 

ı- Muhammeu bedeli 1760 liradır. 
3- Muvakkat teminat miktarı 132 liradır. 

4- Eksiltme 1.l.12.937 pazartesi günü saat 15 te An· 
kara adliyesi binasında toplanacak aatınalma komisyonu
da yapılacaktır. 

5 Fenni ve hususi şartnamesi Ankara C. Müddei 
Umumiliğinden parasız olarak verilir. 

Kütahya Topçu Taburu Satınalma Komi•yoau Batkanlıtından: 

İzmir Sahil Sıhhiye merkezi Baştabiblltinden: 
Urla tahaffüzhanesinin ihtiyacı olan 'nuhaınm .!n bedeli 

196 lira 35 kuruş kıymetind \!ki boya ampul ve muhtelif 
demir levazımı 26.12 937 den l 0.1 2.937 tarihine kadar 
15 gün müddetle aç1k eksiltm ~ye konulmu,tur . 
· Şerait ve listeyi görın '!~c istiye ılerin İz mır S :ı :1 i l Sıh

hiye merkezine baş vurmalan. Eksiltmeye gireceklerin 
yüzde 7,5 miktarlarındaki 82 liriıl 23 kuruş teminatı mu
vakkate akçesini beraberinde getirmeleri ilan olunl!r. 

Nöye Ba•rezelşaft Vaya und Feraytaf İnşaat Şirketinden: 
İstanbul-Sirkeci, Sirkecipalas tiçüncü katta kain 

Nöye Bavgezelşa~ Vays und Feraytag İnşaat Şirketi: İs
tanbul şehri kanalizasyon işlerine lazım olan demir aksam 
için kapalı zarf ueulile bir eksiltme yapacaktır. Bu ek
siltmeye yalnız, Türkiyede tesisatı olan fabrikalar ın sahih 
veya mümeasilleri iştirak edebileceklerdir. 

Şartnameler, Şirketin yukarda yazıh olan adreslerder. 
3 Türk lirası mukabilinde alınabilir. Teklifler 20. 12.937 
tarihine muaadif pazartesi günü saat 12 ye kadar teslim 
edilmiş bulunmalıdır. 

* • • 
40 ad. i'•lvaaizli benzin bidonu alınacaktır . Bak : Mahrukat 

sutununda Kütahya Topçu taburu utınalma komisyonu ilanına . 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

lzmi r Levazım Amirli ği Satınalma Koııı i::-yuııuııda ıı : 

~lü::.tahke ııı rue\ ki merkez kıtaatının kupalı ıarf u:-..ulile 
mürıaka:5u da buluııan 104950 kilo ke:-ilıni~ ığır e ti ilıtiyac111a 

talip çıkma<lığınılan pazarlık ::ı u reti le ,..atııı a l ınacaktı r. 

1 halesi 2. l 2.9J7 Pazartesi ~ünü saat 15 d~ kı~ladn Lmıir 
Levazım :tmirliıi sa tın alma komisyon11wln yapılacakt ır 

Tahmin edilen mecmu tııtarı 2938<l lirndıı'. 

Teminat nıu.,.·akkate akçe..;i 2204 lirad ı r. 

Şarlnauıesi her gün komisyuııJa gö rült·Lilir. 
istekliler ticaret o<lıı::-ında ka}ttlı olduklarına dair ve:-.ika 

gii..:termek ınec bu riyeli ndedi der. 

Son defa eksiltmeye lrnnulup isteklisi çıkmayan benzin bi
donlaril• yeniden eksiltmeye konul•n mazotun ihalesi aıatıda ' 
yazılı tarihlerde yapılacaktır. İstekli olanların ıartnameyi gör• 
mek üzere beri Ün ve ek•il tmeye iirmek için de belli gün ve 
saatte icay eden ve.ikalarla birlikte topçu t.tburu satın alma ko
mi•yonuna müracaatları. 

Paza rlı ğa i;;;tirak edecekler 2490 :--ay ılı kanuııuıı 2 ve ~') l'İİ 

nıaddele ri :~de ve ... artn amPı:;i nde yazılı \.C ikalrırı "" teminat 1 
ı ;-. l 
• muvakkateleri le birlikte ihale ~aatinden evre) kvıni-.yoııa ınii· 

İhale •lunan 
madde 

Galvanizli bea-
Miktarı 

Muham. fiyat 
Lira kr. 

zin bidonu 40 adet 1'4-
Mazot (teneke 
içinde) 256 kilo O 13,50 

İhale 10.12.937 taribincie yapılacaktır. 

Muuk. teminat 
Lira kr. 

84 

5 19 

racaatları. 

• • * .\liistahkern Mevki kıtnat hnyvanatınm 1 13000 kilo 
Saman ihtiyan açık eksiltme ::: ııretile ıniinaka::-aya konmu~tıı r. 

ihalesi 13.12.937 Pazartesi günü saat t S de kı~lada lzmi r 
Levazım amirliği satınalına komisyonunda yapılal·aktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 2825 liradır . 

Teminat ınuvak:kat akı:esi 2 11 lira st·k-.en iki kıırn ~ tıır 

ı )dunun tahmin bedeli :·H50 lira ve patatesin tahmin bedelı 
12t S liradır. 

O<luııuıı nıuvakk:ıt teminatı 28 ı lira 25 kuru ... ve patntesiıl 
temıııatı 9 1 lira 12 kuru:;-ltır. 

O lıınım ilı..ıle i 14.12.93/ 'alı giinü ant 14 dt' VP. J'ııW 
tc,.iıı ayni ~ün ve ... aal 15 de Bergama a,,kcri alını .;:atıııı kO" 
korıı i~) 01111 lıiıınsında 'apılacak. 

vr ":'arıları .. arıı1ıı· 
• "> • 

alım atını koıJll". 
( 1, l ı ı rı \,. l'nla tP.::ı evsafilt• tP,., 1 im mahal 

mel• rinıll' \:.lzılıdır. Şartnamder Bergama 
yunundadır. 

l,.,ıekliler ınU\akkat l ınınatl.ırıııı ihale ::.aatinden öııct 
Hergaıııa maliye vezne,iııe vatırıııı"' olduklarım makbuz ibrB' 
zile i hat P-dec:cklerdir. ~·,.rtrıaınelNiıı <liirdiiııeü rnaddeleriı1de 
vazılı ve .... ikaları i.;:teklilt>r \anlarında buluııcluracaklardır. 

• Kuıııİ:s) oıı hJftaııııı Paz;rtc i. Çar ... amha \·p Cumarte.:i giill' 
!eri açık tır. 

... 
b) 

1 -ıanlıul P. T. T. Vilayet :\Hidürlüğünden: 

l-,tanbul Paket po tanP::.1 ilP. müdürlük ambarında hulun11,° 
40 kalt>m lıurda e~ya. tefrik gözü, kırık kapı. llla ... a ü:-tll· 
yazı ına a ı, dürt gözlii do!ablı yazıhane. dolnb, ka~iyer, ko}tll~' 
-,anclalyn, bi iklct, karyola, cumek:uıh kapı. tahta bnııkoııuı1• 
atı;;a pazarlığa koııulnıu:;ılur. 

Pazarlık 30. l ı.9~7 'alı günü ol)aat 15,30 da Bii) ükpo-.taı1e 
bjııa"ı hiriııı·i katta İ tanbul P. T. T. Vilavet Miirliirlüğünde 
ınüte~ekkil Alım, ~atım Komi-,yonunda yapılaeaktır. MuhaI11' 

ınerı hcdı•li 136 lira, kaı"i teminat 20 lira 40 kuruştur. Is: 
tekli lcriıı -.·u·t11aıııe"iııı giirıııek için mezkur ~1iidürl~ık 'l dı.ıf~ 
kalt>ıııine. ·c~yaluı ı gürıııek iizcn.' de Pakel Po:::.ta \\luaviııliA' 
anılını:ile ı\lüdUrlük amharına, pazarlık ıçınde güıı ve aatin(1t 
kat'i tenıinatlarilc birlikte Komi. vona miiracnal]arı. 

1--taııbul Dördiıııeü İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı ::-atılnın--m ı karar verilen üç adı ... l kıt' 
µalı tak i otomobili 1. l~.9.37 tm ihine müc::adif Çar~anıbS 
günü "aal onikidt•ıı onüçe kadar açık arttırma uretile Beyoğlıl 
Ferikiiy TepP.Ü~lü Ergenekon cadde::ıinılt> 125·127 o. lı garajd:J 
hazıı hulu11ac:ık memuru tarafından atılacaktır. \ lmak iı::te' 
)eııler yazıl ı µ;i in ve r;;antte mahalinclc hazır lnilıın: .. 11·nk ıı1 c· 
ıııurnııa ıııiiracacıtlan ililn olunur. 

--~~~~~-~~~--~~"""'.""~~---~~":""'"~~---~~ 
r:==:=:=!':ıı=::::ı:===================================~ 

D.D.YOLLAQI İSLETME u. MUOURLUGÜNDE~ • 

Muhnmmen bedeli 24.000 lira olan muhtelif cins ve eb'a-tt' 
makkap kalemleri 24 12· 1937 Cuma günü aat 15,30 da kap•1

' 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasmda satın alınacaktır. l 

Bu işe girmek isteyenlerin - 1800 · liralık muvakkat teıniıı• 
ile kanunun tayia ettıği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik veıil<~~ 
sı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisi• 
tine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde" ' 
Haydarpa,ada Te•ellüm ve Sevk Şefliğinden datıtılmaktadır. 

(7918) 1209 3-4 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1-Şartnamesi mucibince Denizlide yaptırılacak kara

barut deposunun inşaatı pazarlık usulile eksiltmeye kon· 
tnuştur. 

2-Keşif bedeli 2695 lira t 7 kuruş ve muvakkat te
tninatı 202, 14 liradır. 
3- Pazarlık 9 XII 937 tarihine rasthyan Perşembe 

günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Muhayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
. 4 Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Denizli Mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

5-Ekıiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve ve· 
Saikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek münaka
saya iştirak için ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları 
lazımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
•aatte 0 

0 7,5 güvenme paralariyle birlik~ yukarıda adı 
Reçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (7812) 1195 2-4 
• • • 

1- İdaremizin Paşabaiıçe Müskirat Fabrikası ıçın 
Şartnamesi mucibince 1 adet maateferrunt hava kompre
•örü açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli ı 250 lira ve muvakkat temi
natı 93, 7 5 liradır. 

3 - Eksiltme, l 3.Xll.937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda . apılacakhr. 

4- Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyeclerin fiatsız tek· 
lif rnektublarım İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine 
Vermeleri ve eksiltme gününden bir gün evveline kadar 
tekliflerinin kabulünü ınuntazammıo Yesika almaları lazım • 
dır. 

6 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
Paralariyle birlikte tayin edilen gün ve saatte yukarda 
ct<ıı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"B,, <7959) 1215 2 -4 

.. 
PiYASA HABERLERi 

Türk bayrağı altına girecek vapurlar hakkındaki 
nizamnamenin 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasını 

deği~tirea aizamnameye mütedair kararaame 

27834 
(R. G. 3760) 

Netir tarihi 16 l l 1937 

22 8 1933 tarih ye 14860 sayıla kararnameye ektir. 
Türk bayrağı altıoa rirecek vapurlar bakkıadaki nizamname· 

ilin dör.:iüocü maddesinia ~ oumarah fıkraaını detittirmek üzere 
iktisat Vekillitince teklif ve Şurayı Devletçe görülerelıt 3 l 1 1937 
tarih ve 17910 sayılı tezkere ile tevdi olunan ilişik nizamnamenia 
trıer'iyete konulması icra Vekilleri Heyetinin il 11 1037 tarihli 
toplantısında onanmışbr. 

Tirk bayrağı altına rirecek upurlar hakkındaki 22 Atu!ltoı 
1933 tarihli nizamnamenin <l üncü maddHinin 2 numaralı 

fıkrasını detiştiren nizamname 

M"dde 1- Tirk bayratı altına rirecek vapurlar hakkındaki 
tıizamnameain 4 ünci maddHinin 2 numaralı fıkraıı •tatula yasılı 
Ş•kilde cletittirilmiştir. 

Bundan sonra rerek yaptırılacak rerek ıatın alınacak tilepler 
Y•lnız bu nizamnamenin 1 inci madde.inin hükmüne tabidir. Bua· 
lırın kullanıl111ış olarak ahamaları halintle yatları o• bef ıeaeyi 
Reçrniyeceklir. 

Şu kadar ki bu nizamname mer'iyet mevkiine çıktıktan itiba-
!'en iki sene zarfında alınacaklar için 22 yatı geçmemek e1aaı 
"•bul edilmiştir. Ancak 1916· 1Q20 senelerinde İDf& edilmif olan: 
ierniler alınınaz. Bir de alınacak gemiler için lagiliı ve Alman 
taınif müeueıelerince verilmit tasnif şahadetoame1i ibraz ohın· 
llıak f&rltır. 

Madde 2- Şürayı Devletçe rörülmiş olaa bll aizamname 
hükmu Reı•İ ıazetede lıtasıldıtı tarihten iıibaren yürlmet• bat· 
lar. 

Madde l- Bu nizama••• Mikümlerini İktilat Vekili yirltiir. 

Tütün Limited Şirketi sermaye11ının iki milyon liraya 
çıkarılması hakkında kararname 

27568 
2359 ınyılı kanuna istina-'en kurulmuş olan Tlrk Tttüa Limi

ted şirketinin lıair milyon lira olarak tayin edilea aermaye1iain, 
~•ıkfıı kanunun ikinci madde.i hükmüae ııöre bir miıli artbrıl
lllası; Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğinin 16.10.37 tarih ve 17673 
aı •ayılı tezkerHile yapılan teklifi l&erine İcra Vekilleri Heye· 
ti1ace 2.11.37 tarihinde oaanmıttır. 

MÜNAKA~ı\ <.iAZETESl 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul ) 

26 - 1 ı 

FİATLAR ( Cours officielıJ 
Afioıa (Opiıım) 

Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday .. rt (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seiıle) 
Keçi kılı (Poila de Chevrc 
~ındık kabuklu (Noiıetteı) 
Tiftik mal 

" otlak 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Peynir beyaz (Fromaa-e blanc) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya " Thrace 
Bakla (Feve) 
Fasulye ufak (Haricot aec) 
Güz Yünü 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poiı chiche) 

GELEN (Arrivares) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orıe) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Maia) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fuulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (seaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 

571 
385 
30 

102 -

44 50 
54 
15 

Nohut (Poiı Chicbe) 33 50 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 17 
B. Peynir (Fromage B.) 
iç fındık (Noiı. dec.) 
Tiftik 

1937 

Ata&ı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

6 - -
5 27 50 
48 -

4 l6 -

55 - -
67 - -

4 4 -
8 20 -

35 20 -
8 - -

6 15 -
5 37 -
4 9 -

56 10 -
6830 -

4 10 -

--------
GİDEN (Exportation) 

İç badem (amande) 
Razmol 252 -
Arpa (Orıe) 
Tiftik 
K fındık (Noiıette) 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
Mercimek (lentille) 
İç ceviz 

2-

iç fındık (Noiı dec.) 31 

DIŞ FİATLAR 
(Marcheı Etrangers) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 28 
,, ,, Şikago 
,, ,, Vinipek <l 94 

Arpa (Orge) Anven 4 58 
Mııır (Maia) Londra 4 Ol 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 44 
Fındık (noiı .) G.Hamburg - -

" K .. 
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KİRALIK i 
sATilıK 1 

Bir emlakınız mı var? 

Emlak mı arayorsunuz ? 

Hiç tereddüt etmeden 

Akar ve Emlak Gazetesi 
vasitasile ilan ettiriniz 

Bu gazetede intişar eden bir ilan heman memleketin her 
tarafında binlerce alikadıar tarafından okunur ve nazarı 
dıkkab celbeder. 

Kim temin edebilir k\ bo, bir apartıman için aylarca 
beklediğiniz kiracı, aatlık bir ev için yıllarca arkaaından 
koştuğnnuz alıcı bu gazete aayesinde bir kaç fÜD zarfın 
da çdu.ermeıin ? 

Propağanda ve Reklam büyük b"r kuvvettir Bundan 

istifade etmesini bileceksiniz. 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İdarehanesi 

) 
) 

Galata , Pvtemb e 
pazar, Yoğurtcu ban 
N. 7 Telef.49442 

!ı:ntiyaz aahibi ve yazı ifl.; 
Direktörü: lamaü Girit CMı~ta Billur ıokel.: No. 10 ~ ............................................... :ili 

Baaıldıiı yer: ARTUN Ba111nevı l (1\ !1f 

Sayla 3 
1 ne=nnrmz :nmv=-- a --w&.:t • 

(Suite de la 4eme page) 

• Decombres d'un biitiment (Mun. lstanbul) 524 
Fariııe et orge (Bat .. ilLon Surveil. Douan. Mardine) N. 525 
Conıtruct ion deı ponts CR beton arme (Dir. Trav. Pub. Touodjeli) 

N. 521 
Coke ( Dir. P. 'f. T. Ankara) N. 526 

,, (Min. Trav. Pub.) N. 526 
Traverses de sapin (Ch. de Fer Etat Ankara) N. 526 
Construction des ccoles Primaires lnebolou et Tachkeupru (Vilayet 

Kastamonou) N. 526 
Briques ordinaires et chaux vive (Ch. de Fer Etat) N. 527 
Viande de mouton (Corps Armee Tclıorlou) N. 528 
• Plomb et zinc (Mun. Akhisar} N. 532 
Tcrre pour jardin (Com. Ach. E.coles Sec daires tt lyceea lzmir) 

N. 533 
* Bois d'hetre (Dtr. Foret Saaısoun) N. 535 
Semi·coke indigene (Dir. P. T. T. lst) N. 535 
Reparation voiture de depôt de •.ırchandises (lntend. Tophane) 

N. 536 
* Cornes, os et chiffons (Mun. Pendik) N. 536 
Lcgumes : 7 lots (lnteud. Tophane) N. 537 
Pain , viande et provision (Ecole Sccond. Moughla} N. 537 
Reparation chauffage central de l'ecole des officiers de reserves 

(Intend. Tophane) N. 537 

Mercredi 1 - 12- 1937 

Tour pour cylindrc d'automobile et un etabli Honinr (Ch. Fer Etat 
Ank.) N. 498 

Barometres (Min. Def. Nat.) N. 497 
Bois (Vil. Tekirdarh) N. 521 
Toile ( ,, ) N. 526 
Construction arches ıur routc Saray·Vize (Vil. Tekirdarh) N. 526 
Reparation de chausııe sur route Tekirdagh·Mouratli (Vil. Teldrdagh) 

N. 526 
lnıtallation electrique au pavillon du saıtatoriuın (Dir. Hyg. Aısist. 

Soc. Djaghalogblou) N. 526 
Transport de diverses marchandiact (Min. dcs Financcs) N. 526 
E.toff e roure pour drapeaux (Command. Gendarmerie Guedi kpacha) 

N. 526 
lnstallation d'eau au cimctiere ZiDdjirlikouyou (Municipalite lstanbul) 

N. 527 
Fer rond et en lame (Dır. Fabrique P.T.T. lst.) N. 527 
Pavage de routc pres du depôt de poudre a Bostandji lDir. Mono· 

poles Balikesi r) N. 529 
Reparation au depôt de poudre Boıtıındji (Dir. Monop. Balikeııer) 

N. 529 
Bancs pour classe (Dir. lnstructioıı Publique Edirne) N. 529 
Motopompe et manclae de lin (Mun. Karabiga) N. 529 
• Boiı de sapin (Dir. Foretı lst.) N. 530 
lostrumeatı de chirurrie artıcleı de laborateire et appareil Rontre• 

(Vil. ltchcl) N. 532 
Beurre et huile d'olives (Dir. Lycee Trabzonde) N. 533 
Costumes pour fonctionnaires (Mun. Balik~ser) N. 534 
Rcparation batimcnt ecole Primaire iı Tchataldja (Mun. lstanbul) 535 
Coke indig-ene (lntend. Ankara) N. 533 
Bois et houillc (Com. Ach . Milit. lıparta) N. 558 

* Leı uteriıqueı indiquent une vente par Yoie de aorencberc. 

N. 8.- LH Nos indiqueı en regard deı articles ıoat ceux du 
journal daoıı lequel l'aviı a pııru. 

• 
tan bul Borsası 

24- 11 -1937 

Paralar Çekler 
Sterlin 623, 628, Loodon 624,50 624,-

l Dolar 123, 123, Nev York 0,8010 0,80 
20 Fransız Fr. 80, - ~.- Paris 23,57 23,5875 
20 Liret 106, 112 - Milino 15,2185 15,23 
20 Belc!ka Fr. 80, - 88-• Brük1el 4,7080 4,7155 
0rabmi 18,- 23,- Atina 87,51 87,58 

20 İsveçre Fr. 570,-
20 Len 20,-

1 Florin 65,-
20 Çek kronu 78,-

1 Avuıturya Si. 21,-
1 Mark 26, 
l Zloti 20, -

Peniü 21,-
20 Ley 12, --
20 Dinar 48,-

1 İsveç kuronu 30,-
1 Türk altını 1097,-

Banknot 267,-

580,- Cenene 3,46 3,4635 

23, - Sof ya 64,0112 64,1025 

70,- Amsterd. 1,4137 1,4450 

82. - Praı 22,7675 22,785 

23,- Vivana 4,2275 4,23 

29,50 Madrid 12,65 12,66 

22,50 Berlio 1,9822 1,9838 

25,-
Varşova 4,24.:Sıt 4,2467 
Budapeşt 4,0225 4,0~56 

14, Bük re, 106,8050 106,89 
52.-

Belırad 34,5875 34,til5 
32. Yokobamn 2,75 2,7533 

1098.- Moıkova 23,53 23,51 
268,- Stokkholm 3,10 3 

istikrazlar Esham 
Açılış apaaıt Açılış Kapanıt 

Türk B. 1 Peoin Aslan çimento 10.75 10.40 
Türk bor. 1 vadeli 14.95 14.775 ıMerkez baaka11 ,-

" " il Peıin 14.025 13.9() 1 . 
" n Vadeli 14.- ı4.- Tahvııat: 

İstikruı dahili 94.- 94.- Anad. M. Vadeli 39.05 39.05 
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A) Adjuditations au Rabais 

Construction- Reparation- Trav. Publics·Materiel de Coıı~~ion -_Çartographie 

Preaentation carte et plan pour rcstauration du 
bour ı Vize Oiverseıı conatructions a l 'ateli er de 

l'~cole des Arta. Konia 

Habillement - Chaussures 

Tiasus de coton : 15000 m 

Canevas : 20000 m. 

Tissus - Cuirs. 

Publique 

" 

Pli cach 
Publique 

2556 -
35604 33 

le m.0,98 -
3200 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux- Tapisaerie ete. 

B.ncs pour clasae : 125 p. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Houille oriblee: ao t . 
Bois : 250 t. 
Semi-coke indireu : 20 t . 

" : 10 t .- Boia de charme : 3 t. 
Mazoute : 256 k. 
Coke: 30-40 t . (aj .) 

Publique 

Publique 1760 -

" 3750 -
Gre a rre la t. 24 -

" 
Publiqu• 

" 

Electricite·Gaz-Chauffage Central (lostallation et Materiel) 

ln1tallation electrique hydraulique a la ville Karı Pli cach .f61104 34 
ld. a locomobile a la ville Sarikamiclıe ld a la 
ville lgdir . 

Divcrs 

Materiel en fer pour travaux de caaaliaatioa (pri · Pli cach 
vee) (cah. eh . L. 3). 

Cercles pour emballagc : 1800 k.- Boucles pour Publique 3537 
cerclea d'emballare : 30000 p. 

Animaux pour attelare de voiture : 50 paireı " Bidons i•lvaniseı : 40 p. ,, la p. 14 
Articles en fer ampoule et couleur pour le lazaret 

" 1096 35 
d'Ourla 

Provisious 

Viande de boeuf : 104950 k. (aj.). Grc a ıre :l9386 -
Paille : 113 t. Publique 2825 -
Pommes de terre : 135 t . 

" 
1215 -

Riz : 12 t. Gre a rre 

• : 25 • " 
5250 -

B) Adjudications a la sureach~re 
Article1 hors d'usag-e tf'ls que : pupitrl'. tables Grı; a rre 136 -

ete. : 40 lota. 

Analyse du reglement 
concernant la determination 

de la surproduction 
(Suite du Numero 538 

De cette façon le rerleınent n'admet la aituation de aurproductioa 
categorique qu~ lorsqn'un meme prôduit es t offert par plusieur1 ela· 
blissements. La ıurproduction ne peut etre admiae comme un etat 
de monopole de fait . 

D'ailleura , le monopole de fait est en soi une cauıe de formation 
de surproduction. Le reflement contre cot Hat de cboses a pris une 
autre mesure qui fiıure dans !'art. 111. 

D'apres cet article, on ne peut dire avec la hausae dea prix pro · 
veoant de l'union illerale des etabliuements travaillant aur une 
meme braacbe d'industrie , qu ' il y a surproduction . 

A la vcrite, la hausse des prix est un phPnomene qui diıniaue la 
demande sur place, c'e1t· a-dıre la consommation. La diıninution de 
la consommation peut faire croire en apparence que le produit a as
sure toua lea besoiaa. 

750 

1102 50 
t40 

121 8& 

132 -
281 25 
480 -

5 19 
• 

24 366 

2,5 28 

337 50 
84 -
82 23 

2204 -
211 -
91 25 

788 -

20 -

Municıpalite Vir e 
Oir Travaux Pu blics Konia 

10-12-37 
10-1 2·37 

Com. Ach . lalendanH Mariae K.pacha 13·12-37 
Miniatere Fin:ınces Depôt Papeterie 14-12-37 

Dolma baflıtclae 

Coa. Ach. Lycees lstanbul 13-12-37 

H 
15 

14 
ıs 

l! -

Com. Ach. Palai~ de Justice AAkara 13-12-37 15 
Com Ach. Milit . Berıaıaa 14-11-37 14 
Dir. PTT. Iıtanlıul 30-11-37 15 
Municip"lite Ankara Un mois a partir du 17-11-37 
Co •. Ach. BAtaillon Artil. Kutalıia 10-12-37 
Dir. Lycee Kutahia 23· 1'2-37 

Vil. Karı Dir. Trav. Publ. lıt. 30-1 -3i 15 -

Societe de Cons . Sirkedji Palace :>eme 20· 12-37 12 -
E.tare. 

Com. Ach . Gendarmerie Gueciilcpacha 13·12-37 ıs 

Co • . Aeb. Min. Def. Nat. Ank. 14-12 37 11 

" " Batail. Artillerie a l\utahia 10· 12-37 14 -
Chef Med. Office Sanitaire bmir 10-12 37 15 -

Com. Ach . Iatendaace lı:mir 2-12-37 15 

" 
13-12-37 15 

Co•. Ach. Milit. Berrama 14-12-37 14 
,, Kirkarhatcb (rect.) 9-12-37 15 

Coa. Ach. Corps Arınee Ka"idri 10-12-37 

Dir. PTT. Istanbul 30-1 ~-37 15 30 

il peut meme y arriver qu'il n'y ait pluı de atod:ı . Si cette 
bauHe de prix n'e.t pas conforıae a la sİtuatİon economiquo du pays 
et qu'elle provient d'une !lorte d'aaıociation iUerale on peut en infe· 
rer qu'il exiıte la un eaa de speculation. On ne peut tolerer de pa· 
reila cvcne•ents souıı preteı:te de l'exİ..lteace d'une ıurproduction . E.n 
eonsequence, on ne peut refuser les de•aades d'exeneratioll preaen
teea par lea nouveaux etablisaemHts qui vont cuser les prix et con· 
currencer cette eıpece de trust illeral. 

Les intcrets ıuperieurs du payı 
Danı I' art. 5 tlu rerleıaent et dans les industriu qui touchent 

aux iateret• aupcrieura du pay•. l'applicatio• dea dispositions du re· 
glement. en tout ou en partie. eat aubordonnee a la decision du 
conaeil des minietrea aur la proposition qui en est faile par le mi
nistere de l'E.conomie . Ouels sont cea iatereta ıııuperieurs ? Comme 
le demontre aussi le rerloment. viennent tete leı beıons de la De
fenae nationale. Apres cela, il peut y avoir dee incidents de nature 
totalement ecoaomique, mais qui sont rattac'1es •vec les intercts ıu· 
perieura du pays. 

{a suivre) 
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