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10 Apstos 934 tarihli Türkiye - Avusturya kliring mukave- ! 
lenamesinin yerine konmak üzere yeniden hazırlanarak l 6 ·936 
tarihinde imza edilmiş olan ilişik kliring itilifna mesinin tasdikı 
Mali!~ ~e. iktisat Veki~liklerinin muvafakatine atfen Hariciy~ 
yekılbğının ~6-6-936. tarıh ve 10979 315 sayılı tezkeresi üzerine 
icra Vekillerı Heyetınce 17-6-936 da onanmıştır. 

17-6-1936 

Türkiye-Avusturya Klearing İtilifnamesi 

Türkiye Cümhuriyeti Hükii
metile Avusturya Hükumeti 
Türkiye ile Avusturya arasın~ 
daki tediyat usulünü aşağıdaki 
hükümlere tevfikan tesviye et· 
meği kararlaştırmışlardır. 

Madde 1- Türkiye ile A
vusturya arasında emtea mu
badelatından, teferrüc seyahat· 
!erinden, ve Yüksek Akid ta-
raflardan birince ihrac edilip 
diğer memleket tebaası yedin- , 
de bulunan senedatın faizleri 
servisinden ve saireden müte
vellid tediyatın tesviyesi, mü
teakıb maddelerde gösterildiği 
gibi takas suretile ifa oluna
caktır. 

Madde 2- Birinci maddede 
mezkur zümrelerden olmak ü
zere Avuaturyadaki Türk mat
lübab, bor~ tutarının Avustur
ya Millt Bankasına tediyesi 
auretile tesviye olunacaktır. 

Avusturya Milli bankası, tah
sil olunan mebaliği Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankası 
namına "Türk lirası,, ile mu• 
harrer olarak açacağı faiuiz 
bir müşterek heaaba matlub 
kaydedecektir. 

Madde 3 - Birinci maddedE' 
mezkiir zümrelerden olmak ü
zere Türkiyedeki Avustur
ya maUubatı, borç tutarının 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
bankasına teediyesi sureiilc 
tesvie olunacaktır. Türkiye 
Cumhuriyet Merkes Bankası 
tahsil olunan mebaliği A
vuatmya Milli Bankası 

namına "Avusturya Şilini,, ile 
muharrer olarak aç•catı faizsiz 
ltir müıterek hesaba matlub 
kaydedecektir. 

Madde 4 Her iki ihraç 
Bankaauaca yapılacak bilumum 
tahsilat ve teslimat için Türk 
lirasının Avusturya şilinine 
göre rayici buausi A•usturya 
Kliringine Paris Qzerinden 
vaki tecliyatta tatbik olunup 
malum bulunan son fiata göre, 
ve Fransız fırangının Türk li· 
rası ile olan resmi fii mua
diline iatinade11 teıbit edile
cekti r. (Halen bir Türk liruı 
12 ,'06 Frannz fral"ına mua

Avusturya Milli Banka.ı, A
vusturya şilininin Fıransız h
rangına nazaran rayiçlerini, 
hususi kliring için tesbit edil
dikleri gibi, her gün telegrafla 
Türkiye Cümuriyet Merkez 
Bankasına bildirecektir. 

Türk lirası veya Avusturya 
şilininden gayrı paralarla mu
harrer bulunan Türk veya A· 
vusturya matlubatı, evvel emir
de Paris Borsasının bir gün ev
velki kapanış fiatı üzerinden 
Fransız frangına tahvil edile
cektir. Bunu müteakib Türk li· 
rası veya Avusturya şilini ile 
olan karşıhkları hususi Avus
turya kliringine Paris üzerinden 
vaki tediyatta tatbik olunan 
ayni ğünün rayici ile ve Fran· 
sız frangının Tiırk lirasına na
zaran resmi fii muadiline isti
naden teabit olunacaktır. 

Tilrkiye C&ınhuriyet Merkez 
Bankası ve Avuıturya MilU 
Bankası kendilerine vakı ola
cak teslimattan birbirini günG 
gününe haberdar edeceklerdir. 

Tediye ihbarnamesi Tiirk li
rui meblağı ile mukabili A
vuaturya şilinini ve alacakbla· 
ra mukabil tediyatta bulunma
ta medar ol~cak mefruhatı ih
tiva edecektır. 

Her hangi bir matliibun 
ne Türk lirası ile, ne de Avus
turya şilini ile muharrer olma
mat'.1. hal~nde, kezalik mevzuu 
bahi• dövizin mıktarı mezkiir 
ihbarnamelerde gösterilecektir. 

Madde 5 - Şurası musarrah
br ki işbu kliring iti!afnamesi 
hükümleri ancak menşe ve 

81abreçleri iki memleket olup 
tabi olduğu vergi ve resimleri 
ödeyere~ i~i memlekett" filen 
idbal edılmış olan emteaya şa-
mildir. Bu suretle, iki memle· 
ketin ihracatçıları, iki memle
ketin her birinden transit sure
tile geçen emtea eunanının 

b. ' bu gi ı esmanının, bu ıibi me· 
baliğ işbu kliring usulü ahki.· 
mile mukayyed olmaksızın, 
doğrudan doğl'uya tediyeaini 
ytemek hakkını muhafaza e
derler. 

(Devamı var) 

24 Temmuz 1936 

.. -mmıaTürk Maarif Cemiyet:i __ _ 

Resmi ilan işleri bürosu 

Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 ci 
kattaki dairede 20 Temmuz 938 tarihinden itibaren 
işe başlamıştır. Alakadarların Resmi ilanları bu ad-
rese göndermeleri. Tel. 21101 
(Resmi hanlar Türk Limitet şirketile alakası yoktur.) 

-----------------------------------Gazetemizin abonelerine temin ettlği faydalar 
Ga:ete mıindericatından maada: 

. 1 - Tacirleri aldkmlar eden kamın, kararname, 
lcc.arel muahedeleri, kontenjan liste.ferini parasız ola
rak tıirkce ııeya .fransı:ca iltiııe sıırdile abonelerine 
takdim t•der. 

2 - ı\bonelerinin vergi mıiŞküldlım luil için bu ı~
lerde lecrlibeli ve sal<ihiyel sahibi bir mıitehass~sı 
istişare için parası: olarak emirlerine aımlde bulun-
clurmakladır. 1 

3. - Bilumum terceme işlerinde «Poliglob> Bürosu 
tarafmdan uıizde 2.j tenziltlt yapılır. 

. . 
2 - Her parti toptan veya ayrı ayrı isteklisine ibaleedıle bile· 

cektir. 
3 -· Şartnameleri parasız yalnıı komisyondan verilecek olaa 

bu yiyecek, yem ve yakacak eksiltmesine girmek istiyealeria 
aşağıda ve şartnamede yazılı teminatları ile tam valdiade 
komisyona baş vurmaları. 

Cinai En az Eo çok 

A- 1500 1'J· 
500 Kg. 

2000 Kg. Sade 
800 Kg. Beyaz. peynir 

Açık eksiitmeai 10-8-936 Paza~esi S. Hl 

8- 400 Kg. 500 K~. Tarhana 

6500 " 
800(J ,, Kuru fasulye 

1000 
" 

1200 " 
Mercimek 

1000 " 
1200 " 

Nubut 

1500 n 2500 ,, Kuru soğan 

4500 " 
7000 " 

Patates 

40 " 
60 ,, Çay 

3000 4000 " 
Bulgur 

500 " 
800 " 

Zeytin tanesi 

Açık eksiltmesi 10·8-1936 Pazarertasi S. 14 

C- 8000 Kg. 10000 Kg. Sığır eti 
Açık eksiltmesi il 8-1936 Salı S· 10 

D- 80000 Kı. l ?J)()()O Kg. Arpa 
Kapalı zarf eksiltmesi ti ·8-1936 Salı S. 14 

E. - 30000 Kg. 50000 Kg. Odun 
Pazarlık 12-8-19a6 Çar.şamba saat 10. 

l ahmin bed 11 temi1'at 

L. Kr. L. Kr. 
1700.00 128 00 
320.00 24 

2020.00 152 

85 7 00 
880 6800 
144 il 00 
120 9 00 
150 12 00 
420 neo 
216 17 00 
400 30 41() 

240 18 00 
----

2655 ... 
2200 165 00 

5400 405 00 

1000 75 00 

İstanbul Harici Askeri kıtaabndan: 
Tümen birlikleri için 29750 kilo aade yağı 12-8·9.16 aut 16 

da kapalı zarfla alınacaktır. Teklif mektupları aaat 15 e kadar 
kabul edilir. Muhammen bedeli 22313 lira ilk teminatı 1674 lir•
dır. latekliler şartnameyi görmek üzere her aün ve ekı*-Jıer• 

. iştirak için belli gün ve saatte kanunun 2 3 e6 maclMlsiadelr.i 
vesikalarla ilk teminat meld:ub veya makbuzlarile birlikte ua..
burgazda Tümen ST. AL. KO. da buluamaları. 

dildir). ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!'!''!'!!!!1!!!!!!!!';!!'!!.'!~a~~~~.ınrı--.-~ ...... ~~ 
Selimiye Askeri Satınalma komiıyon•ndan: 

l Ciuleri yu.ala beş kalem sebzenin ibaleai 5-8-9a6 ~ .. 
ha -tüd s-t 15 de Selimiye askeri aatınalma komiqo__. •· 
çık eksiltme auretiyle yapılacaktır. a) MÜNAKASALAA 

1-Er:r.ak, Zahire, ~t ve Sebze: 
Jandarma Genel Koanıtanlıği Ankara Satmalma 

Konıisyonundan : 
1 - Ankarada müstakil J. taburunun ihtiyacı açin satın alı

nacak yiJecek, yem •• ,.-ağı~ çeşit miktarı, tahmin bedeli, 
ilk tel\'iaat ilaale •üa ve aaatlerı aıatıya yazıldı. 

2 Sebzelerin eimi ye atledi: Patlıcan 2118() kilo •ne kaclın 
fU1ltiyui 22'M buaara .ifıJOO dolmah1c biber 9'tl8 ve kuru 10tan 
eooo 4emate. • .., ~. 

3- Sebselerin yektin aauhammen bedeli 3891 liradır 0 7 5 te-
• k 1) ' 

mınat a çeıi 291 lira 85 kurı0ştur. 
4 - Teminatlar eksiltme saatinden evvel tümen muh .. ebeıi 

vemesine yatırılmış olacaktır. 
5- Bu i'e girecekler bu işle meşgul olduklarına dair r.....t 
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Sayfa ?. MÜNAKASA GAZETESİ 

PİASA HABERLERİ ı · veaaik ibraz etmeleri tt Ak k d meşru ur. si ta tir e münakasaya iştirak 
(1 inci sahifeden devam) edemezler. 

iddia ediliyor. Dokumacı ve ço-: 6- Şartname her gün komisyonda görülebilir. 

rapçılar Ticaret odasına müra· A k L 
caat ederek şikayet etmişler- n ara evazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
dir. Oda vaziyeti İktisat veka· ı - Safranbolu piyade alayı ihtiyacı için yüz seksen iki ton 
letine bildirmiştir. un kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

- 2 - Rayici mahalliye gpre unun beher kilosu on beş kuruş 

Afyon müstahsillerine tediyat olup muvakkat teminata iki bin kırk ıekiz liradır. 
Uyuşturucu maddeler inhisa· 3 - 8 Ağustos 936 cumartesi günü ıaat onda ihalesi Safrao-

rı depolarına teslim edilen 
935 

boluda urbayhk binası dahilinde alay satınalma komisyonu tara-

afyon mahııulü için müstahsiller- fından yapılacaktır. 
le tacirlere kilo başına - r 4 - Unun evsafı AAkara Levazım Amirliği satınalma komis-
avans verilmişti. uç ıra yonunda da hergün görülür. 

Bu aiyonlar 480 kuruşa aa· 
tıın· alınmış olduğundan avans· 
arın mahıup m . uamelest yapıl-
dıktan sonra afyon b d l' l 

k .. d e et o a ra o enme .. 51 ıcap eden para-
ların dağıtıl b masına aşlanmıştır. 

Bu para kiloda 180 kuruş tütu
yor. Yeni mahsul e l' k'' -
1 .. 1 d vve a oy 
k~' er .. en alınacaktır· Çünkü 

oylulerin himaye . "nh" "d . . ıı ı ısar ı a· 
resının başlıca hed f"d" A e ı ır. 

ncak bunlara aid afyonla· 
rın rnübaayaları tamamlandıktan 
soknrta tacirlerin malları alına
ca ır. 

İhraç tdilecek elmaları 
. kontrol 

k ihraç edilecek elmalara dair 
~ntrol talimatnamesi de bu-

gunlerde . . . 
İh merıyete gırecektır. 

l 
r~cata mahsus elmalar cins· 

erıne ·· Odanı gore damgalanacaktır. 
b 

1 
n damgası olmadıkça 

V un akr ihraç edilemiyeçektir. 
uru ve .. -k 1 edile k çuru e malar, ihraç 

k 
ce mallara karıştırılmiya· 

ca tır o·-
İçin d. b .. ıger ihracat malları 

e oyle hükümler konul· 
maıı düsu·· ··1-nu uyor. 

Türk esh= yükseliyor 
Uzun rn"dd b . . b u etten erı Parıs 
orsasının 

lJnitü k f vermekte olduğu 
r ıalları Montrö konfe· 

ransının t" 1 ıil b' ne ıc~ enmesi dolayı -
b el ırdenbıre yükııelmeye 
aı aınıştır. 
Unitürk d ·· p . 

187 f un ar ıs borsasında 

b 
rank olarak açılmış ve 197 

uçuk f k ran olarak kapanmış· 
tır. 

Unilürk dün İstanbul borsa· 
ıında 21 lira 27 buçuk kuruş 
olarak 1 k açı mış ve 21 lira 45 
upuş~a kapanmıştır. 

arıs bor k fı d" i sası apanış telgra-
dıktun stanbul borsası kapan· 
ain ~n sonra geldiği için Pari· 

b 
apanış fi atı telgrafı üzuri

ne orsa 
bab 

1 
muamelesi yarın sa-

f 0 acaktır. 
•tanbul b 

tıkl orsacılarının yap -
.. ar1 tahminle .. k' Unit" k re gore yarın ı 
ola ukr açılışı 2 l lira 80 kuruş 

ca tır. 

Anadolu h r· d ea am ve tahville-
ın edep . 

ıek k •rıs borsasının yük-
olacağ apan:ş fiatının müessir 

1 ı.annedilmektedir. --Gazete k"- 1 . agıt arının gümrük 
resını eski haline irca 

edildı 
Ki~ıtların .. _ 

artbrılm gurnruk resminin 
vekaleti ~sı :akkında iktisad 

araıından - "ki Verilen e . gumru ere 
ka"ıtl mır yanhşhkla gazete 

• arınaa det · ı Alak 11 eşnn edilmişti. 
a ı arın mü l rine vek •1 racaat an fize-

. 
1
.a et meseleyi tetkik et-

mış ve "'m'tt k" 
.. 1 e ı k"· t f b · kasını hima agı a rı· 

b ye makaadile alı-
nan u tedbirin, evvelce he· 
reti vekile kar .1 _ _k . arı e gumru 
r(smı 3 kuruş 30 . d' .1 . l paraya ın ırı · 
mış o an A 328 t "f . arı e pozısyo• 
nu?a dahil adi matbaa katıt-
larıle al· k l .. a ası o 8'adığını dün 
rümruklere bildirmişt' p· -
ıad • ır. ıya 

a, telaş uya d . b n ıran vazıyet 
u ıurette düzelmi, ve resmin 

teı "d" d yı ın en sonra kağıtlarını 
çıkaranlardan au·m "k 'd . • ru ı are•ın-

ce depozito şeklinde alınan 
resim farkının sahiplerine iade· 
ıine baılanmıştır. 

• • • 
l - Tümen kıta'aları için 417700 kilo yulaf kapalı zarfla 11 

ağustos 9'l6 salı günü saat 17 de İzmitte tümen binasındaki satın· 
alma komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tutarı 20900 liradır 
3 Muvakkat teminatı 1567 liradır. 
4 - Kapalı zarflar saat on altıda makbuz karşılığı komis

yon başkanlığına verilecektir 
5 - ~stekliler hergün şartnamesini koınisyonda görebilirler. 
6 - isteklilerin kanunun istediği beli'elerle komisyona gel

meleri. 

İstanbul sıhhi muesseseler artırma ve eksiltme 
Komisyonundan: 
Cinsi A~ı Çoğu Tahm. Garnt. S. • 

Sanatoryum ile ço· 
cuk hastahanesi 
ebe yurdu ve ku· 
duz tedavi mües· 
sesesi. 
Nümune Has. Hey · 
beli Sanatoryomu, 
Kuduz tedavi mü· 
euesesi. 

İstilaiye haataha· 
nesi ve Heybeli 
Sanatoryomu için 

kilo Fiatı muvkt. 
Zeytinyağı 

Zeytin 
Sabun 

2200- 2800 t)3 

750- 1050 Z7 
5700- 7000 35 

Toz şeker l 1900-15500 27 
Kesme şeker 6500- 8000 29 

Barbunya 1100 1500 13 5 
Ayşekadın 3300 4500 13 
Çalı 2200- 3100 14 
Bamya 900 1300 15 
Pırasa 3000- 4100 4 5 
Lahana 2200 - 3100 5 
Bakla 1500 ~ 2700 5 

ispanak 4400 -· 6000 5 25 
Sırık domates 3900 - 2800 6 
Yer domates 3900- 5400 6 
Enginar adet 3500- 4500 (j 

Sakız kabak 2400- 3500 8 5 
Patllcan 5500 - 7500 9 
Semizotu 700 - 1100 4 5 

337.18 

487,88 

229,25 

14 

15 

16 

Yukarda adları yazılı sıhhi müesseselerin k:ıpah zarfla eksil
meye konulan !936 mali yılı zeytinyağı, sabun, toı: şeker, kesme 
şeker velyaş ıebzelerinin bir kısmına teklif edilen fiyatlar fazla 
görülmüş ve bir kısmına da hiç talip çıkmamış olmasına binaen 
pazarlık ıuretiyle yeniden eksiltmeyelkonulmuştur. 

1 - Pazarlık 5-8-936 gününde hızalarında gösterilen saatlerde 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğünde kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Zeytin Y*ğı, zeytin ve sabuna ait şartaame 120 kuruş 
bedel mukabilinde ve digerleri parasız olarak komisyondan alı

nabilir. 
3 - İstekliler her müe11e11e ihtiyacı için ayrı ayrı pazarlığa 

girebilirler. 
4 - lsteklller cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektuplariyle birlikte belli gün ve saatte 
komiıyona gelmeleri. 

2-İnşaat- Tamirat - Nafıa işleri - Malzeme . Harita 
Karacabey Merinos Yetiştirme Çift1iğı Müdürlüğünden: 

Haranın İsmetpaşa mevkiinde Hara arasında bulunan Çeribaşı 
azmağı üzerinde yapılacak bir aded köprü açık eksiltme usulile 
münakasaya konmuştur. 

Keşif bedeli yedi bin dört yüz doksan Hra otuz altı kuruştur. 
Eksiltme yeri Karacabey Harası Merkezinde müteşekkil Merinos 
Yetiştirme Çiftliğidir. Muvakkat teminat olarak 561 lira 75 kuruş 
~lınacktır. Eksiltme günü 14 Ağustos 936 Cuma günü saat 16 dır. 
Istiyenlerin keşif ve projeyi görmek üzere Çiftlik Müdürlüğüne 
müracaatleri ve isteklilerin ekıiltme günü teminat ve vesika
larile Harada müteşekkil Merinos çiftliğinde bulunmaları ilan o
lunur. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Kayseride yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

mufhır. Keşif bedeli 55229 lira olup ilk inanç parası 4011 lira 
45 .kur.uştur. ihalesi 10-8-936 pazarteıi saat 15 tedir. Keşifname 
r~~ım ıle fenni şartnamesini almak i•teyenler 280 kuruş muka
bıh~d_e KO. dan alırlar. Eksiltmeye gireceklerden ilğili bulunan
lar ıçın 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü maddelerinde istenilen ve 
bay~n~ırbk bakanhğtndan alınması gereken fenni ehliyetname
ler ıçın. ihale gilnünden •ekiz ııün evvel mezkiir bakanhfra müra• 
caat edıll'lrek buradanda alınaca', bel ı ı "d · 

b 
' ııe er e ı arı 11artnamede İ•· 

tenen ve ehemehal verilme•i mecburi ola ''-1 b' l"k . . n ve•••• e ır ı te tek-
lıf ve temınat mektuplarını ihale aaatından bl t 1. k r •aa evve ıne a-
dar Ankarada M. M. V. ST. AL. KO. na vermeleri. 

Türk Hava Kurumu İzmir Şubesinden: 
1 - İzmirde Kültür parkta paraşüt kulesi yaptırılacaktır· tıı' 
2 - Kulenin tahmini keşif bedeli "39,590,, lira "1,, kurut 1 
3 - Plan ve- şartnameler "25,, lira mukabilinde i:ınir~' d•' 

H. K. İzmir şubesinden, İstanbulda T. H. K. İstanbul şube•111 

ohnacabtır. ,J 
4 - Eksiltme 3 Ağustos 936 günü saat on altıda kapalı 

usulile İzmirde Hava Kurumu şubesinde yapılacaktır. 
5 - Münakasaya girebilecekler: ,ır 
Diplomalı mimar veya mühendis olmaları ve inşaat ıniited•o 

hidi olduklarına dair mukayyed bulundukları Ticaret Od•
9111 ~· 

vesika ibraz eylemeleri ve iktidarı malilerini gl>sterir bir .b•
11 
b" 

referanıı vermeleri ve şimdiye kadar bu şekilde mühim bır ,ıeri 
tonarme in,aatı yapmış olduklarını vesaikle ispat eyl~IJI cf' 

ve bu vesaiki münakasa tarihinden itibaren asgari yedi guo f' 
vel Türk Hava Kurumu İzmir yubesine ibraz ederek münak"' 
girebileceklerine dair vesika almaları şarttır . ,ııır 

6- Talihler 2970 liralık muvakkat teminat mektubu ve '.J 
yet vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 3 ağustos 936 ıfJI' 
15 e kadar Hava Kurumu İzmir şubesi Başkanlığına teıliıP et 
lidirler. 

Ankara Vilayetinden: .,., 
Merkez Keçiören, Ulus, Canlılık, İsmetinönü oku~l•''e1' 

bedeli keşifleri 2126 lira 13 kuruş olan tamir işi açık ekııltıll 
konulmu4tur. "' 

2- Eksiltme 3·8-936 pazartesi günü vilayet bitıasınd• encil 
ni daimide saat 16 da yapılacaktır. 

5
.,ir 

3 - İstekliler şartnamede yazılı mahammen bedelin % 7, 1' 
betindeki para, tahvilat esham ve banka meklubiyle ekıiltııı' 
gireceklerdir. 6t' 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara Kültür direkt 

.!.~ğ .. ~!! .:!-ür=!~ . ._,._.._~.,.., ,,/ 

J. Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malıel11e 
lstanbul Levazım amirliği satmalma komisyonund~ıı: p• 
Kuleli Askeri Lisesi için 54 kalem elektrik malzeıneıirıın ,dl 

zarlığı 27 t~mmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Toplı•11•111 satın alma komisyonda yapılacaktır. İhale günü tealim şart~lf 
alınacak olan işbu malzeme için isteklilerin belli saatte k0 

yona gelmeleri. ~ 

4~·- Mensucat - Elbise - Kundura - ~·' Çamaşır ve 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Tutarları İlk Eksilt. Tarih 

s• 
Cinsi 

Lira 
Erat için çizme 527 cift 4216 
Deniz vasıtaları için 6 kalem5780 

teminat 
Lira 
3\7 
435 

.. nev ı 

Açık 7.g.936 

Kapalı 8-8·936 

makine yağları 1' 
1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı için yukard• 

zıh eşyanın eksiltm!:leri yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsafları Komisyondadır. .,'J' 
3 - isteklilerin: açık eksiltme için ilk teminatlarile "8• .~ 

mektubu veya vezne makbuzu olarak,, tayin edilen gün ve •:;ıı' 
komisyonda hazır bulunmaları ve kapalı zarf için tayin • 'fi 
gün ve saatten bir saat evvel teklif mektublarıoı komisyo: ~ 
miş olmaları. ~ 

5 ·· Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malıef11e 
• ıı . . • * ,,,~ 

inhisarlar idaresince 2500 tabaka Sellofan kağıdı paı:• 
aabnahnacaktır. Bak: İnhisarlar Umum müdürlüğü ilanlarııt•• 

6- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
Ankara Valiliğinden: 

1- Kızılcahamam yatı okulu için odun, gaz, 

.,ıı 
·al 

boyalı ı•r 

1~ alınacaktır. 
A - Odunun en çoğunun tutarı 1000 lira en azının tutar• 

f liradır. 

B azının tutar• Gazın en çoğunun tutarı 450 lira en 
liradır. ,,~ 

C- Boyalı iıpirtonun en çoj'unun tutarı 80 lira en ••
1 

tutarı 40 liradır. / 
2 - Açık eksiltme 6·8-936 perşembe günü vilayet bin•'' 

encümeni daimi önünde saat on altıda yapılacaktır. o-" 
3- İsteklililer şartnamede yazılı muhammen bedelini~ 1,ı 

1,5 nisbetindeki para, tahvilat esham ve banka mektubıle 
~Wu. ~~ 

4- Şartnameyi ırörmek istiyeııler Ankara kültür dire 
ne müracaat etsinler . 

* * * ,,,,. 
Gümrük mu haf aza Genel Komutanlığı İatanbul Satın• ~ 

misyonunca 5780 lira bedelli 6 kalam deniz vasitaları içill "~I 
kine yağları satınalınacakbr. Bak: Mezkür Komisyonunı.ıll 
susat,, haneıinde intişar eden ilanına. 

• * * 1 ,ııl 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara •abnalma korni•Y0 ~ 

pazarlıkla 30,000-50,000 kilo odun ahnacaktır. Bak: meılııl' 
mi•yoaun "Erzak" haneıinde intişar eden ilina. , 



amirliği satınalma komisyonundan: 
Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 

~ ~6ıtılir" Ton Lira Lira kuruş 
ltı~1c.1 u 100 3500 262 50 

MÜNAKASA GAZETESİ 

den talih olanların senelik kira bedelinin yüzde yedi buçuğu pey 
akçesile birlikte 27 7 1936 tarihli pazartesi günü saat on beşte İs
tanbul Vakıflar Başmüdüriüğünde ihale komisyonuna müracaat 
leri. 

-
2 ·· Müteferrik : rQ a t: ••keri sanat mektepleri ihtiyacı olan yüz ton kok 

~İce•in~ınuı ~36 cuma gün? saat 14 de yapılan açık ·~.•i~t 
. ijr. 27 t teklıf olunan 34 lıra 20 kuruş fiat pahalı gorul· 

1 
iltıııe •ure~nıuz 936 pazartesi g~nü •ut 14 de yeniden açık Emniyet Sandıg"' ına Rehı· nli 
lttııiııatı l!tıle satın alınacaktu. bteklilerin 262 Ura 50 kuruş 
''•k ~rını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine Mücevher Satış ilanı 
ti, 

0 ut •atın alma komisyonuna belli gün ve saatte gel- ------------------=--·-------........: 
~aııb 
~tlb~l levazım amirliği satınalma komisyonundan: 
tlıtı 29 Yollama Müdürlüğü için 6500 kilo motorin ! yağının 

ltıa k t~nımuz 936 çarşamba günü saat 15 de Tophanede 
~'ttıin tornısyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 487 buçuk L. dır. 

a ı 73 l" · k · 'ıö ~ ıra 12 kuruştur. Şartname ve nüınunesı omıs· 

Yorıtulebilir. İsteklilerin kanuni veıikalariyle belli saatte 
l ielmeleri. 
~:--=::-:~~~~~~~~~~~~ 

~ıtıtiteferrik 
1 ıı~~rlı.a Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
~-tt~·••k Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine göre 50 

~k ~re açık eksiltmeye konulmuştur. 
'Yt .h•ı trne Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan 
• 

1 ale k lhat _ omiıryonu tarafından yapılacaktır. 
~ta td~ iUnü 7-8-936 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 
!,.,. ~ ılecektir. 
~harnmen bedeli beheri 1650 kuruş hesabile 825 liradır. 

' p Vakkat teminat 62 liradır. 
' •raıız . . .• k d . fartnamesini almak ve nümuneaına gorme iste-

lıre -u-d- l-ğ·· - l ... ur u une muracaat arı. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satına ima 

Komisyonundan: 

1 
700 kilo has üstübeç 

l,hııı· 4150 kilo kurşun üstübeç 
Ilı ;rı edilen bedeli 2182 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
~0' zenıe Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
~~~unca 17 ağustos 936 tarihinde pazartesi günü saat 14te 
fııtd 1 tnıe ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko

"elltı Verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 163 lira 65 
llıtzk~49() numarala kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaw 

ur gün ve saatte komisyona müracaatları. 
• * • 

"-ııı· 35 ton soda 
tıı~~ edilen bedeli 5250 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
C.rı lenıe Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ıatınalma 
z Unca 13 ağustos 936 tarihinde perşembe günü saat 15te 
lrf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 

\ .. ~erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 392 lira 75 ku-
~ 1 teklif mektuplarına mezkur günde saat 14 e kadar ko· 
ııı,d"dermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 

't, •lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
'tl•rı. 

"' • • 
2500 kilo çiğ bezir 
3830 kilo İngiliz beziri 
7600 kilo neft yağı 

l'i\~. 3200 kilo iki kaynamış bezir 
t'"-i 'tı edilen bedeli (8950) lira olan yukarda miktarı 

1 
ltıa {•tılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa
Ş ka 0tniıyonunc:a 14 Ağuıtos 936 tarihinde Cuma günü saat 
~~trıtıP•h zarf ile ihale edilecektir. 
'lipl tn_e parasız olarak komisyondan verilir. 
f ~t~tın muvakkat teminat rlan (671) lira (25) kuruşu havi 
~ltl'j luplarını mezkür günde saat 14 e kadar komisyona 
04dek~~ kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve '3 mad-

, ' Vesaikle mezkur gün ve saatte komiıyona müracaat-

Rum hastanesi idare heyetinden : 
~ Muhammen se• 
~ ~haUesi Sokağa No. Cinai nelik kirası T .L. 

Ueyyedzade Aynahlokanta 13 Dükkan 168.-
" Büyükbalılılı 

Hanının içinde 1,2 Depo 

" " 
31 Oda 

Katibmustafa 
Çelebi, Metelik 26 Ev 

" ,, ,, 36 Apartıman 

" " " 36 " 
'•d ,, " " 36 

~ ~. Ab ". " ,. 36 " 
fıtık dııubaşı, Ayazma ıokak 1 ı Ev 

,~ııı l' " Çıkrık ,, 2 Dükkan 
~ ÇI .\•lekeci Salhane ,, 3 Ev 

y rn~vutköy Francelacı,, l Ev 
't .;nıköy Simitçi ,, 8 Ev '•d l'lavutköy Francelicı,, 7 Dükkan 

- Yazalı emlab bir sene müddetle kiraya 

" 

156.-
100.-

324.
No. 2 384.
No. 8 660.
No. 9 720.
No.IO 660.-

120.-
60.-
36.-

132.-
192.- 1 

84. -
verilecetin· 

Bu mücevherleri hergün Sandık holündeki camekanlarda 
görebilirsiniz 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 

Doıya No. Merhunntın cinsi 

936 2521 BiJ roza pantantif (bir püskül 
noksan) 

,, 2527 Birlantalı bilezik 
" 2.540 İki pırlanta yüzük (iki taşı ka

gada sarılı) 
,, 3113 Bir çift roza küpe (bir taş nok· 

" 3202 
" 3352 
" 3354 

san) bir roza pantantif 
Bir rosa kuş iğne 

Bir pırlanta ağraf 
İki altın saat, iki altın köstek, 
bir altın yüzük, bir roza hurda 

iğne (bir taş naksan) 
,, 3355 Bir altın saat 
,, 3358 Bir pırlanta akar pantantif 
,, Bir pırlanta akar pantantif, bir pırlanta 

yüzük' yedi altın bilezik 
" 3363 Bir çift roza küpe 
,, 3367 Bir roza yüzük 
,, 3397 Üç pırlanta iğne (üç taş noksan. 

" 3398 
" 3400 
" 3401 

iki taşı kağıda sarıhl bir elmaslı 
saat, bir altın köstek 
Bir cift pırlantalı küpe 
Bir pırlanta tektaş yüzük 
İki altın saat, bir altın kordon, 

Henb · Borçlunun 
No. ismi 

64733 
64454 

63806 

53973 
37823 
66207 

66167 
66156 
66118 

Osman 
Cafer 

Halil 

İhsan 
Leman 
Marika 

Suphiye 
Tahsin 
Nedret 

66063 Belkis 
65863 Anastasya 

66020 Emine 

32608 
45062 
52093 

Nezihe 
Hadiye 
Seniha 

bir altın şadlen, ~ki altın kolye, 
bir altın iğne, bir albn köstek 53373 Katina 

,, 3404 
" 3406 
" 3420 

Bir roza itne 56935 Emine 
Bir pırlanta yüzük (bir taş noksan) 351()4 Osman 
Bir çift roza küpe, bir _çift roza kol düğ· 
mesi, bir gümüş hurda kese 41716 Şükriye 

,, 3422 Bir roza iğne, bir çift pırlant 
kol düğmesi. bir altın saat 
maakö.tek 

,, 3424 Bir pırlantalı gerdanlık (beş 

" 3427 
" 3434 
,, 3436 

,, 3437 

" 3440 
,, 3447 

tag noksan) 
Bir pırlantalı boroş 

Bir çift pırlanta teklaş küpe 
Bir inci, bir altın kolye, bir 
pırlontalah iğne, bir pıplaaı· 
tala yüzük 
Bir öırlanta tektaş yüzük 
On altı adet roza çıplak taş 
Bir roza yüzük 
Bir altın şadlen, b1r altın İğ-

46977 

52059 
56519 
66614 

66721 
66489 
66570 
57931 

Suphiye 

Nadire 
Arif 
Anna 

Arif 
Süleyman 
Carbis 
Emine 

" 3448 
ne, lı80 gram gümüa 57981 Kalinik 

936 505 İki inci kolye 67349 Refet 
Yukarıda adları yazıla kimselerin Emniyet sandığına rehnet• 

mek suretile ödünç almfş oldukları paraları günlerinde ödeme· 
diklerinden dolayı Sandık Çevirgenliğinin dairemize olan baş· 
vurma ve isteği ve bu bakımdaki kanuni merasimin tekemmülü 
üzerine yukarıda cins ve sıfatlar: yazılı taşınır malların 12-8·936 
tarihinden itibaren Sandal Bedesteni Mezat dairesinde teşhirine 
ve 19·8-936 tarihine rashyan Çarşambe günü saat 14 ten başhya
rak birinci açı>( ar~tırma suretile .atılmalarına karar veı ilmiştir. 
İsteklilerin adı geçen gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak 
işyara başvurmaları ilan olunur. 

ı - - ;;c:www:::mm wgh&'!!..'§! r= 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

idaremiz ihtiyacı için şartname ve numunesi veçhile 
ooxıoo eb'admda 2500 tabaka Sellofan kaadı 7-8·936 
tarihine rastliyan cuma günü saat 15 te pazarlıkla satın 
alınacaktır. isteklilerin ıartname ve numunesini görmek 
üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 1 ,5 güvenme paralariyle birlikte İnhisar
lar Kabataş Levazım ve Mübayaat şubesi müdürlüğün· 
deki alım komisyonuna müracaatları. (113) (15) 1- 3 

• 
* * Şenısipafa deposuncta katlar arasında yapılacak 

(1307,44) lira keşif bedelli tadilatın işçiliği 27-7-936 ta
rihine raslayan pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla iha
le edilecektir. İsteklilerin keşifnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de yüzde 15 teminat paralarıyla 
birlikte tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazım 
ve Mubaayat Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna mü-
racaatları. (83) 3- 4 

Sayfa 3 

f ratelli S PERCO • 
----~--------~--,____.... 

Çinili Rıhtım han 93·97 Galata 
Rıhtım Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro,al 
Neerlandez dö Navigaayon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CERES vapuru 
18 ili 23 Tem muz tahmil 

N erlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i :;:in 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer
landez Kumpanyaaı ile anlaşıl· 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru !~onşimen· 

tol ar verilir. 
iTHALAT SERVİSi 

Amsterdamda n beklenilen 
vapurlar. 
ULYSSES vapuru 23 Temmuza 
doğru Amsterdamdan yakında 

hareket 0RE.STES vap. 15 
T cmmuza doğru 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 
Yakohama, Kobe, Singapur, 

Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lıtanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire , Marsilya. Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarmasız) 
DAKAR MARU 19Temmuzadoğru 
DURBAN MARU 19 A~ustosa,, 
DELAGOA MARU 19 E.ylı1la,, 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 
Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 

Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yoHarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi· 
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. l. T. ye müra · 
caat olunur. 

Hareket edecek vapurlar 
CELIO Cuma 24 Temmuz, 

aaat 9, Pire, Brindizi , Vene
rlik, Trieste 

İSEO Perş. 30 Tem. saat 17, 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, Sam 
sun, V arna, Burgaz 

QUIRINALE Cuma 31 Tem. 
saat 9, Pire, Brindizi, Vene• 
dik, Trieste 

Beklenen vapurlar 
Q UIRINALE Salı 28 7 Saat J 7 

de Trieıte, Venize, Brindizi, 
Pireden. 

lSEO Perşemb:e 307 Saat 17 de 
Trieate, Venize, Brindizi, İz
mir, Selanik. 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
Direktörü: İamail Girit. 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur sokak No. IO 
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ADMINISTRATJON 

"POLIGL01''' 
t·oıı Bureaux de traduc 1 

Rıw Bilhır N. 17, l~ ııı 

Le No. Ptrs. 5 
GAZETESi 

T elefone: 43097 

\dre~Sf' l\'legraphfllL1e 

lstanbul MÜNA1'.ı\S.4 Pour la Publicite ı'adreHer 
a I' Adminiatralion Journal Quotidien des Adjudications 

tere Annee No. 105 

---------------------------------------------------, 
les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 

En ddıors de son conteıw, le <eMiina/\asa Gazete-· 
sin offre ci ses abonm;s /es auanlayes suivants: 

1.- il pllblie en sllpplemenl le texte en français 
<le lou.tes les lois, decrets-loi, lraiUs de commeffe. 
listes des contlngenlements ele. el les soumet fıratui
lement <İ ses abonnes. 

2- il mel yracieusenıent d la clisposilion de ses 
alJonnes ıın specialiste en mailere jiscale, capable et 
c.rph-imente, pocır loııte consultation, afin ele resoııdre 
les 'Jlleslio11s epineuscs de (ise et d'impiH. 

3. - I.c Bureau de Traduction <(Poliyloi» effecfıu', 
ci l'intention de nos abonn<•s une escomplc ele :.Jj 
pollr cenl dans leurs travcrnx ele lraduclion el de copic. 

SOMMAJRE: 
A) Adjudicationııı au Rabais. 

Conatruction, Reparation, Travaux Publics. Cartographie ek. 
3 - Habillement • Lingerie - Chaussures ele. . 

• 3 fnstallations et Materiel d'Electricite, de Gaz, de Chauffage 

t
' Central. 

5 - C ombustible - Charbon - Carburant. 

l 
4 - Travaux d'imprimerie. Reliure - Papeterie 
6 - Divera. 

Lois, Dfcrets loiı, Traileı de Commerce 
ı ............. ....,.. ............... H ........ ~·· ~~ ...,.,....,_ ........... '()>4.- '°4'H .... ,. .. "'~ ....... ~ .,.., ......... ....,.. .... ~~ ...... ~ ....................... ~·• ...,,. ~ 

_ A) Adjndications au Rabais 

-l-

jConstruction- Reparation 

1 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Construction d'un pont sur 
la digue Tcheribachi danı le ha
raı de Karadiabey. Prix cet. 
7490,36, caut. prov. 561,75 L. 
Adj. ouverte. Dircction de la. Fer· 
ille de l'F.levage de Merinos au 
Haras dt Karadjabey. vendredi 
i+&-936 a 16 h. Cah. dea eh. a 
la l>ir.ctioa ci·haut deDommee. 

-
Co111truction d'un tour de pa· 

~---- latwc de "Kultur,, 
• ı...r. Prix eat. 39590,01, caut. 
~ 1170 L A.lj. aous pli ca· 
... Lipe • l~viatioa, F.ilia· 
le d'laa\r, 3 8-936 a 16 b. PlaDS 
it - ele. dı. MJX Filial• d'Ia· 
~tulMal ~e la Lifue de 

• ..,,_ ... t 25 L. 

-c ..... etlou divers.ea l ue-
euter l ıc..,...... Prix eat. 55229, 
~· ,._,. • 40lt,4S L. Adj. 90UI 

P' •ciete. Com. d 1Acbat du Mi· 
Diltire ..... De-- Nationale a 
Aakuıa, ~ .ı~ a ı5 h. 
~ .. cJ.. a Ja elite Commiı· 
llOll, au pr~ de 280 p. 

-

-2-

Habillemenl - Lingerie · 

Chaussures ete. 

Botteı pour soldat, 527 pa.ires. 
Prix est. 4216, c:ıut. prov. 317 L. 
Adj. ouverte. Com. d'Achat du 
Commandanat General d'lstanbul 
de la Surveillance Douaniere, ven
dred;, 7-8-936 İı 14 h. Ca.h. des 
eh. et echanhllon a la dite Com· 
missi on. 

-3-

lnstallation et Mat&iel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Cbauffage Central 

Materiel d'electricite M sor· 
t.., pour le Lycee MUitair.e de 
Kouleli. Adj. de rre a eri· Com. 
d' Achat de l'lntendance Militaire 
d'latanbul a Tophane, lundi, Zl· 
7-936 a 15 b •. 

-4-

Combuıtible, Charbona, 
Carburant. 

lltalle pomr maclaiae il ıene., 
,_ ı. ....,... de lAnaport .ma· 
rit.iaae9. Priz ut • ..5789, caut. prov. 
435 L. Adi . .aou pli caclaete. 
Coa. d' Achat tlu Coaımandanat 
General d•tstanbal de 1a SancH
lance Douatüeııe, ... ecli 8ı3-9Bı6 
a 11 ı.. Cah. des eh. et echantil· 
loas a la dite ComiMion. 

VENDREDI 

Motorine 6500 kilos. Prix est. 
487 ,50, caut. prov. 73, 12 L. Adj. 
de grc a gre. Com. d' Achat de 

l'lntendance Militaire d'lstanbul, 
a Tophane, mercrcdi 29-7-936 a 
15 h. Cah. des eh. et echantiUon 
a in dite Comaıission. 

Coke 100 tonnes, pour les be· 
soirıs des Ecoles des Arts Mili· ı 
taires de Kir9kkale. Prix est. 3500, 
caut. prov. 262,50. Le prix de 
34,20 L. la tonne, offert lors de 
l'adj. du 3-7 936 ayant ete juge 
cleve, une nouvelle adj. ouverte 
est organisee, et qui aura \ieu le 
lundi '27·7-936 iı 14 h. ala Coın. 
d' Achat de l 'In tendance Militaire 

d' Ankara. 

Bois de chauffage (750 ~ı 1000 
L) 

Petrole (360 a 450 L.) 
Alc~ol denature (40 a 80 1 ... ) 

pour l'Ecole de Kizildjahamam (a 
Ankara). Adj. ouverte. Com. Per
manente <lu Vilayet d' Ankara, jeu
di 6·8-936 a 16 h. Cah. des eh. 
a la Direction de \'lnstruction Pu
blique clu Vilayet d' Ankara. 

5 -
~-----------

Travaux d'lmprimerie 
Reliure - Papeterie 

F 01..1rniture de Bureau 

Papier cellophane,dim.90 x lCO, 
feuilles 2500. Adj. de gre iı gre. 
Caut. prov. 7,5 pour cent. Com. 
d'Achat de la Direclion Generale 
des Monopoles a Kabataclıe, ven· 
dredi, 7-8 Q36 iı 15 h. Cah. des 
eh. et t;clıantillon a la dite Conı· 
misıion. 

(j -

Divers 

Couverture en laine 50 pie· 
ces. Prix est. 825 L. (a raison 
de 16.50 L. b piiıce). Cıut. prov. 
62 L. Adi. ouwrte. Com. Aaai-
9ietrative et deı f.Dcbereı, sie· 
pa-nt eu Rectoat de l'lnstitut 
Saperieur d'Apjaultwıe, .-eadse• 
di, 7-8-936 ir 16 b. Cah. •• eh. 
et echaatilleD A la Direeüoa de 
l'hıstitat • quest:ion. 

-
La Commi11ion d' Acbat de la 

Diııectioa Generale des Fabriquea 
Militairea tııelaeter.a., par voie d'a· 
cijudiati.on, lea fourn.itur.eı •ui
vanteı: 

1.- Ceruse pun 700 kiloı. 

C.nuıe ,..,...iftN flSO .Jnioa. 
Pt'ix .. t. 2132, oaat • .prov. 163,65 
L. Adi. ouverte. Lundi 17-8-936 
a ı4 h. 

2.- Soade35 tonnes. Prix est. 
5250, caut. prov. 392,75 L. Adj. 
ıous pli cachete . .fegdi, 13-7-936 
• ıs h. 

3. - Haile de lin brute 2500 
kiloa, Haile de lia eaglaise 
3830 kiloe ; naphte 7600 .Jtiloı ; 
Huile tle lin redistill~ 3200 ki· 

16 
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Lois, Decrets lois, Traites de 
Decret-Loi No 2 4839 

• ııoO 
La convention de clearing annexee, qui a ete elaborce ~ 1 

pour remplacer la convention de clearing turco•autrichie~ ~1 
aoüt 1934, et qui a ete signe en date du 1-6-1936, a ete r• 
le Conseil des Ministres en date du 17-6-1936, sur le teıker 
nislcre des AHaires Etrangeres date de: 16·6-1936 et s001

1 
10979 315, avec le consentement du Ministere des Financell 

0 

nistt:re de l'Economie. Le 17-6-936. 

Convention de Clearing Turco-Autrichienııe 

Le Gouvernement de la. Repu· 
blique Turque et le Gouverne
ment Autrichien sont convenus 
de rcgler les payements entre la 
Turquie et l' Autriche conforme· 
ment aux clauses et stipulations 
designt;es ci-apres: 

ART. 1.- Tout payement pro· 
ven ant d. cchanges de marchandi
se, d'excursions, du service deı 
in~crcts des bons emis par l'un 
des deux Hautes Parties contrac
tantes et ı;e trouvant entre les 
mains deıı sujets de l'autre p:ıys, 
ainsi que ele tous autres cas, sera 
reglt'.· par voic de compensation 
indiquee dans les articles sui
vants. 

ART. 2.- Les creances tur· 
queıı en Autriche relevant des 
cas mentionncıı a l' article 1, se· 
ront n;gll-es, oontre payement des 
ııommes dues ~ı l:ı Banque Natio· 
nale de l' Autriche. 

La Banque Nationale de l' Au 
triche creditera' pour loute soın
me encaissee, la B:ınque Centrale 
de la Rl:publique Turque, a.u nom 
de laquelle elle aura ouvert un 
compte commun sans inh;ret, iı 

raison de "Livre Turque". 

ART. 3.- Leı cre:ınces de 
l' Autriche en Turquie relevant 
des cas mentionnes a l'article 1, 
seront rcglees, contre payement 
dcs sommes dues u la Banque 
Centrale de la Republique Tur
que. 

La Banque Centrale de la Re
publique Turque creditera, pour 
to.te aamme encaiuee, la Baa
qu Natienale de l 'Autrichıe, au 
aom de laquelle eüe awa ouwrt 
un eompte commua •u• iateret, 
a raison de "shillinr Autrichien,,. 

ART. 4.- Pour tou• encaiue· 
menta et pour touteı rem;seı qui 
Ht:ont effectueı par la tleux ban· 
queı d'eai-.ion, ı. Cftrs de la 
livre turque par ıapport au ıhil· 
linr autrichiea 19ıa determine d'a· 
pres le dernier ı>rix connu et ap· 
plique danı le1 payementı au 
Clearinr Autrichien prive ıur Pa· 
ria, ainıi que ıar base de l'eqai· 
valent officiel du franc fran~ia p~ 
rapport de la livr, turq~ (actuM'
lement UH livre turque equivanf 
a 12,06 francı françai.s). 

La Banque Nationale 1'.utri· 
chienae mettra tous les i oun te
ıe,ı-aphiquemeat au couunt la 
Buque Centrale de la R6publi-
que Turque des courı .da ıhilli.ıag 
autrichieD par rapport cm franc 

outre que la livre turq~ı 
shilling autrichien, seroft' 
verties d'abord en fraPC la 
sur le prix clôture de t'd ·s v 
dans la Bourse de Pat• İı\ 
leurı contrevaleurs en . b 
que ou en shilling ııutr_ıc it 
ront dct~rminces d'aP~e5d•" 
du meme jour applique ııtf'I 
payementı au clearing • ~~ 
prive sur Pnris, ainsi ~ıı~ d~ 
se de l'cquivalent offic1~ 1' 
fra.nçais par rapporl 11 

turque. de~ 
La Bnnque Centra~ 

publique Turque et la 
1
, 

Nationnle Autrichienne c 
tront mutuellement 311 

jour par jour, de tout~ f• 
' q ui leur seront effectıı -e 

I . d ıneııt 
.eıı nvıs e paye Jit' 

indiquer la. somme ele 0 
ques et sur .equivaleıt.1 ıJ 
l. . i • h' irıSI q 
ıng autrıc ııc ıen, a 

11
; 

mention contribuant • lf 
ciers a effectuer des coll 

mentıı. . rı'' Au cas oü, unc cre..a 
conquo n'est pas det~ 
. · ı· tur'l etre paye<> en ıvre 11 
shilling autrichien, le ı;ııor' 

. se 
la devise en queıtıon dıt ı 
ment indique dans le 1 

Para Bonaıı 

1 Sterttn 
1 Dolar 
~.Fraa11z Fr • 
20 Lire 
a:> Belçik Fr. 
_2') Drahmi 

20 ilsvçre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Çek kronu 
ı Avusturya ŞI. 
ı Peçeta 
1 Mark 
1 Zloti 
1 Pengn 

il) Ley 
Dinar 

l Y.en 
lııveç kronu r01 ~~r;ı~ .altını 

·.ı,w,ıl.ıilr.ıot Oı B. 

Çekler 

(iı '" 

fr-.Dı;aia, comme ılı l\U'.QDt det.,... .-.Lilflilııtk 
~ s pour l• ~~ ".illM-••"''"'·!: 


