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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 
,, 
,, 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 ayh~ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbul değildir . 

Yıl: l Sayı : 248 
-- -- -= 

İÇİNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kereste - Tahta v. s. 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Müteferrik 

b) Müzayedeler 
Müteferrik: 

Emlak 

levazımı 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-İfaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 83 kalem göz laboratuvar! arı 
alatları ihale günü talihi çıkmadığından açık eksiltme ile 
ihalesi 18- t -937 pazartesi günü saat 14,30 da yapılacak
tır. Muhammen kıymeti 1639 lira 30 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. İstek· 
lilerin 123 liralık ilk teminat makbuz veya m,,.ı,. ... M .... a .. 
beraber ihale günü vaktü muayyeninde Fındıklıda Ko· 
mutanlık Sahnalma Komisyonuna gelmeleri. 

2-·Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levaz;m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 350 adet subay ve 1000 _adet 
erat battaniyesi t-2-937 pazartesi günü saat 15 te Istan
bulda Tophanede satınalma Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 24300 li
radır. İlk teminatı 1822 lira 50 kuruştur. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber teklif mektublarım ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

• • • 
Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve 900 subay 

hasta abalığı kumaş 1-2·937 pazartesi günü saat 16 da 
İstanbulda Tophanede satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacakbr. Hepsinin tahmin bedeli 

18000 liradır İlk teminatı 1350 liradir. 
Şartname ve. nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2400 sayılı hanunun 2, ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

3~Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

28· 1-937 de eksiltmesi yapılacak olan 221775, 15 lira mubam· 
itlen bedelli 65000 normal, 3825 makas, 3500 köprülük kayın tr~
"e.rsile 100 adet meşe traversin ekkiltmesi vakti ahara talik edıl
lllıştir. 

* * • 

28 l'vt\lhaınnıen bedeli 81000 lira olan 60000 adet çam travers 
ra~~·~37 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anka· 

B dare binasında sahn alınacaktır. 
k u işe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat teminat ile 

a.nun · 7 5-936 " 3297 un tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenın . ır.un 
No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıre11n-

•• 

'GAZ-=TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞEMBE 

ee alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

14 İkinci kanun 1937 

Şartnameler beheri 405 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay-
darpaşa Eskişehir ve İzmir veznelerinde satılmaktadır. jı 
~~~~~~~~~~~~ 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 

1000 Ton Bi sülfat dö sud 

Ambalaj, nakliy~ ve sair bilumum masrafı talibine ait 
olmak üzere Küçük Yozgat Bar!lt fabrikası dahilinde tes· 
lim şartile yukarda yazıh malzeme satılacaktır. İsteklile
rin 15-2 kanun-937 cuma gününe kadar mektubla veya 
bizzat Askeri Fabrikalar Ticaret kalemine müracaatleri. 

4 · Mahrukat - Benzin · Makine yağlan 
• 1 

ve saıre 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 3225 lira olan J5 ton Gaz, 29 
İkincikamın 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de 
açık eksiltme usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 241 lira 88 kuruş olup şartnamesi 
her gün komisyondan parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
müracaatları. 

vesaik ile ve 
komisyonumuza 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankara garnizon kıtaatı için 450 ton linyit kömürünün 
kapab zarfla eksiltmesi 27· 1-93 ' çarşamba günü saat 15 te leva
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Kömürün tutarı 6075 lira ohıp muvakkat teminah 455 li· 
ra 62 kuruştur. Şartnamesi hergün parasız komisyonda görülür. 

3- İsteklilerin kanunun 2 vü 3 maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

5 -Müteferrik 

Devlet Demıryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
ouı uı~ıı ıuzum uzerıne ıha lesi teshedilen ve bedeli 

5700 lira olan 6000 kilo antimuvan 1 ·2·937 pazartesi gü· 
nü saat l 5 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki l 
inci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 427 1 4 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaze
tenin 7-5-936 T. ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe ait şartnameler. komisyondan parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

* * • 
32 adet lito makinelerine ve mahsus kösele merdane 

alınacaktır. Bak İnhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeH 2052 lira olan 54,000 metre 2 inci mevki 
kordon yumak için açılan eksiltmede alınan son fiat haddi layı· 
kında görülmediğinden eksiltme 18-1-37 pazartesi günü saat lOda 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda 
yapılmak üzere 10 gün uzatılmıştır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 153 lira 90 kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği. vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komis} ondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

6 baş beygir satılacaktır. Satış günü 14-1-937 perşembe günü 
saat IOdadır, İstekliler hayvanları görmek için Harbiye Okulu 
Daire Müdüriyetine müracaat ve almak istiyen belli gün ve saa
bnda M. M. V. satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Çatalca Müstahkem Mevki Satınalm a Komisyonundan: 

Hadımköy Levazım ambarında mevcut 1350 çifı köhne kun
dura 26-1-937 salı günü saat 14 de istekliler arasında arttırmaya 
konularak sablacaktır. İsteklilerin ilk teminatı olan 8 liranın İs
tanbul Komutanlığı muhasebeciliği veznesine teslim ettiklerine 
dair olan sandık makbuzlarını ve muayyen günde Müıtahkem 
Mevki satınalma komisyonuna müracaatları. 

Be~iktaş İcra Dairesindt:n: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacza alınıp paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve halen bir karoserile n'lkunları bulunan bir mo
törden ibaret kalan Doç markalı otomobilin 18-1-937 pazartesi 
günü saat 14 den !6 ya kadar Beşiktaşta Şair Nedim caddesin
de 76 numaralı enkazcı Mehmedin deposunda açık arttırma sure
tile satılacağından talip olanların muayyen gün ve saatte satış 
mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Sinci İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesi kararlaş

tırılan buz yapmağa mahsus 2 adet büyük demir kazan, 20 met

re mikabında 2 adet büyük kazan borusu, 5 adet kısa boyda 

borular, 2 adet ayaklı büyük demir kazan, 40 adet buz kalıbı, 
20 adet kurda saçlı küçük kazan ve boru parçaları, 15 adet bo

m parçaları, 1 adet küçük tekerlekli adi kira arabası, 5 adet 

tuğla kalıbı, 1 adet 2 kanatlı tuğla halıbı ve demir çark ve 2 

ayağınd3n ibaret demirler Şişlide Hürriyeti ebediye tepesinde 
Bulgar hastadanesi arkasında 85 numaralı tuğla harmanında açık 
artırma ile satılacağından talip olanların 14-1-937 müsadif per

ş~mbe günü saat lO dan 12 ye kadar mahallinde hazır bnluna
cak olan memuruna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Belediye Sular İdaresinden: 

İdaremiz depolarında mevcut 20,000 aded boş çimento çuvalı 
açık arttırma ile satılacaktır. 

1 - İstekliler du iş için tanzim edilen şa·tnarn~yi paraııız ola
rak Levazım Servisinden alabilirler . 

2- Arttırma 25·1-937 günü saat 15 te Taksimde İdare Merkez 
binasında yapılacaktır. 

2-Emlak 

Cins ve mevkii 

İstanbul Defterdarlığından: 

Muhammen bedeli 
Lira 

Galata Kapı içi mevkiinde eski Sultan Beyazit yeni 
Hacı Mimi mahallesinin eski topçular yeni Necati bey 

1 caddesinde 281 No.lu kapı içi karakol binası: 2685 
' Aksarayda Eski Katip Kasım yeni yalı mahallesinin 
• Katip çeşme&i sokağında eski ve yeni 7 kapı No lu 
' yarım kargir bahçeli evin tamamı: 2025 

Zeyrekte eski Hızır bey yeni Hac ıkadın mahallesinin 
Hacıkadın caddesinde eski 44 yeni 48 No.lu ahşap 
kahvehanenin yarı payı: 185 
Aksar ayda eski Katip Kasım yeni Yalı mahallesinin 
eski Yalı bostan derunu yeni kumsal sokağında eski 
98 yeni 215 kapı 840 oda ve 70 parsel No.lu arsanın 
tamamı: 180 

Yukarda ismi ve mevkileri gösterilen emlak açık arttırma 
suretile hizalarındaki bedeller üzerinde ayrı ayrı satılacaktır. İs
teklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 25-1-937 pa
zartesi saat 14te yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak müdürlü
ğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde;-I 
----------------------------------------------------

1- Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda tüylü, 
tüysüz 32. adet Lito makinelerine mahsus kösele merda
ne pazarlıkla satın alınacaktır. 

2.- Pazarlık 29-1-937 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde· 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olaıak her g~n sözü geçen 
Şu beden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. "205" 36 1·4 
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Senelik 
muhamen 
kirası 

Floryada Kalitarya mahallesinin Florya Lira 
sokağında 8 N. lı dükkan (teslim tari-
hinden itibaren 937 birincikanun sonu· 
na kadar) 
Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinin Köprü
başı sokağında 23 27 N. h iki kat dört 
odalı kagir ev (teslim tarihinden itiba-
ren 937 veya 938-939 seneleri Mayıs 

80 

itk 
teminatı 

Lira 

6 

sonuna kadar) 84 6 30 
Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile kira 

müddetleri yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzre ayrı 
ayrı açık artırmıya konulmuştur. Şartnameleri levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27· 1-937 çar· 
şamba günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

• * • 

(B) 25 

Vilayete bağlı mülhak dispanserle re lüzumu dan ecza 
ve sıhhi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Listesi 
ve şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. Bun· 
ların hepsine 2875 lira bedel tahmin olunmuştur. İstek
liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 215 lira 63 ku
ruşluk ilk teminat makbuz ve a mektubile beraber 
27 -1-937 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) 26 

Kanunlar~ Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

(dünkü nüshadan devam) 

Türkiye- İsveç Kliring Anlaşmaşı 

Türk Tarife No. 

106 b, c 
231 
306 a 
324 a 

b 

331 
337 
341 c 
447 a 

b 
529 c 
532 c 
5.33 
541 a 

b, c 

Senelik Kontenjan Kg. 

5 ()()() 
8 000 

12 000 
85 ()()() 
85 000 

?r.6 800 
6 000 

80 000 
60 000 
10 000 
70 ()()() 

400 000 
IO 000 

130 000 
20 000 

İhtiramatı faikamı liıtfen kabul ediniz, Bay Elçi. 

Bay O. W. Winther 
İsveç Elçisi. 

Türkiye Cümhuriyeti 
Hariciye Vekaleti 

Bay Elçi, 

Ş. Saracoğlu 

Ankara 14 1. kanun 935 

İki memleket arasında Kliring Anlaşmasrnın hini imzasında 
kendilerile benim aramızda işbu hususahn kararlaştırıldığını Zatı 
Devletlerine arz ile müftehirim: 

a) 1 temmuz 1934 dan evvel Nydqviıt ve Holm il~ münakid 
Devlet mukc.velelerinin infazı dolayısile tarihi mezkiirden itibaren 
Türkiyeye idhal edilecek malzeme bedelleri mezkur anlaşma ah
kamına tabi tutulmıyacaktır . Şurası mukarrerdir ki işbu anlaşma 
müddeti zarfında Türk Hükumeti tarafından münakid mukavele 
ile vaki siparişlere müteallik tediyat müesses kliring usulüne 
tabi olacaktır. 

b) Bugün imzalanan Kliring Anlaşması bilhassa, mer'iyeti 
Hnasında idhal olunan emtia için yapılacak tediyatı istihdaf et· 
mektedir. 8 haziran 1933 anlaşması ahkamile İcab eden karşılı
ğını bulmuş olan evvelki idhalata gelince, buna aid alacaklar, 
şüphesiz ki, mezkur 8 haziran anlaşmasile tesis edilmiş olan 
usule tevfikan tesviye edilecektir. 

c) Kliring Anlaşması eskisi gibi Türk Hükumetile İsveç firma· 
ları arasında vaki olabilecek anlaşmalara , bu firmaların mallub· 
!arının döviz olarak Türk emtiası ihracına mukabil, keza bu an· 
laşma ile müesses usule tebr.an veya müstakillen münakalesini 
teminen, mani teşk11 etmiyecektir. 

lhtiramatı faikamı lutfen kabul ediniz , Bay Elçi . 

Bay O. W. Winter Ş. Saracoğlu 
İıvec elçisi 

İsveç Sefareti Ankara, 14 1. kanun 936 
Bay Vekil, 

Zatı Devletleri bu günkü hrihle bana şu suretle muharrer 
bir nota göndermek lütfunda bulundular: 

"Bugünkü tarihle imzalanan Kliring Anlaşmasının 4 üncü 
maddesıne terdifen ve Zati Devletlerinin bana izhar ettikleri ar
zuyu intacen, faturalar İsveç kuronu veya Türk lirası olaı ak tan
zim edilmemiş olduğu taktirde tahıilatın , İsveç'de bahse mevzu 
~övizin Stokholm'daki bankalarca malum oıon rayiç üzerinden 
lsveç kuronuna tahvilinden sonra, rayıç Londra kotasyonuna tabi 
ve tahavvülatı tabii hadler dahilinde kaldıkça, yapılabilecegini 
aize teyid ile müftehirim.,, 

MÜNAKASA GAZETESi 

Hükumetim namına kaydettiğim işbu tebliği aldığımı beyan 
ile müftehirim. 

İhtiramatı faikamı liitfen kabul ediniz, Bay Vekil. 
Bay Ş. Saracoğlu W. Winthcr 

Adliye Vekaleti 

Hariciye Vekaleti Vekili 

İsveç Sefareti Ankara, 14 1. kanun 936 
Bay Vekil, 

İki memleket arasında Kliring Anlaşmasının hini imzasında 
kendileri ve benim aramızda işbu huıusahn kararlaştırıldığını 

Zatı Devletinize arz ile müftehirim: 
a) l temmuz 93-l dan evvel Nydqvist ve Holm ile mi!n'akid 

Devlet mukavelelerin infazı dolayısile tarihi mezkurdan itibaren 
Türkiyeye idhal edilecek malzeme bedelleri mezkur anlaşma ah· 
kamına tabi tutulmıyacaktır. Şurası mukarrerdir ki işbu anlaşma 
müddeti zarfında Türk Hükumeti tarafından münakid makavele 
ile vaki siparişlere müteallik tediyat müesses kliring usulüne 
tabi olacaktır. 

b) Bu gün imzalanan Kliring Anlaşması bilhassa mer'iyeti 
esnasında idhal olunan emtia için yapılacak tediyatı iııtihdaf et• 
mektedir. 8 haziran 933 anlaşması ahkamilc İcab eden kar~ılı · 

ğını bulmuş olan evvelki idha\ata gelinde, buna aid alacaklar, 
şüphesiz, mezkur 8 haziran anlaşmasile tesis edilmiş olan usule 
tevfikan tesviye edilecektir. 

c) K\iring Anlaşması, eskisi gibi Türk Hükümetile İsve ç fir· 
maları arasında vaki olabilecek anlaşmalara, bu firmaların ınat

lublarınm dö,·iz olarak Türk emtiası ihracına mukabil, keza bu 
anlaşma ile müesses usule tebean veya müshkillen münakalesini 
temi nen, mani teşkil etmiyecektir . 

İhtiramatı faikamı lutfen kabul ediniz, Bay Vekil. 
Bay Ş. Saracoğlu W. Winther 

Adliye Vekili 

Hariciye Vekli leti Vekili 
İsveç Sefareti Ankara, 14-12-93ü 

Türkiye ile İsveç arasında 27 şubat 936 da imzalanan Tica ret 
Anlaşmasının 1· 1·937 den itibaren bir sene müddetle temdıdinin 

İsveç Hükumeti Kıralyesi ile Türkiy.! Cumhuriyeti Hükumeti 
arasında kararlaştırdığını teyid ile mübahiyim. Anlaşma , carı 

müddettin ink zasından üç ay evvel ihbar müstesna olmak üzere 
aynı müddetler için kendiliğinden uzayabilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki: 
Mezkur Ticaret Anlaşması ahkamına tevfıkan vaki mübadelat 

tediyatı bugün imzalanan kliring ahkamına göre yapılacaktır (.~ün· 
cü maddeye müteferrian) ve 

Kliring kontoret ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şeha
datnamelerin mühürlü nüshalarını bugün imzalanan Kliring An· 
taşmasının 5 inci maddesinde istihdaf edilerı tediye ihbarnamele· 
rine ilsak ile birbirlerlne mütekabilen mümkün olan süratle gön· 
dereceklerdir. (4üncü maddeye müteferrian) 

Keza şuraaı mukarrerdir ki, 27 Şubat 1936 Ticaret Anlaşma
sına bağlı 2 numaralı listede gösterilen kontenjanlar ( 1 O aylık) 
olduğundan 1937 !leneıi için berveçhiati miktarda tesbit edilecek-

tfli'rk Tarife No. ;,eneııK "011 Lt:llJdU 

106 b, c 
231 
306 a 
324 a 

b 
c 

331 
337 
341 c 
447 a 

b 
529 c 
532 c 

5.33 
541 a 

5.000 
8.000 

12.000 
85.000 
85.000 

360.000 
6.000 
6.000 

80.000 
60.000 
10.000 
70.UOO 

400.000 
I0.000 

130.000 
b, c 20.000 

İhtiramatı faikamı h1tfen kabul ediniz, Bay Vekil 
Bay Ş. Saracoğlu W. Winther 

Adliye Vekili 
Hariciye Vekaleti Vekili 

(Bitti) 
(3500 sayı ve 6-1-37 tarihli Resmi Gazeteden) 

PİYASA HABERLERİ 
:--?· ~··G>: 

Çamaltı tuzlasında tesisat 
Çamaltı tuz istihsal merke· 

zinin genişletilmesi suretiyle is· 
tihsalatın arttırılmasına karar 
verilmiştir. Çamaltı tuzlasında 
senede 120000 ton tuz çıkarıl
maktadır . Tüz merkezinin aari 
bir hale getirilmesi için yeni 
depolar inşaası, tuz ihraç ede
bilecek tesisat yapılması, nak
liyatı kolaylaştırmak için Ban
dırma demiryolunun Çamaltına 
kadar uzatılmasına düşünülmek
tedir. 

Konserve fabrikaları 
Şehrimizde yeniden balık 

konsen•e fabrikaları kurulması 
kararlaştırılmıştır. İktisad Ve · 
kaleti vaziyeti tetkik ettirmeK· 
tedir. İcap ederse Avrupa mali 
müessuelerindeki gümrük rea
mı ile tarife esaslarını tesbit 
eden talimatnam~ler getirile· 
cektir. 

Ticaret Odası, konserve fab
rikasında çıkacak diğer kon· 
servelik etlerin de konserva 
işlerinde kullanılıp kullanıl mı· 
yacağını tetkik etmektedir. 

Japonya-Mısır ticaret 
anlaşması 

Brezilya Japonya ile Mısır 

arasındaki tıcaret anlaşmasının 

temdit edilmemesi dolayısile 

Japonya bu yıl ilk defa olarak 

Brezilyadan pamuk satın almak 
mecburiyetinde kalmıştır. Di-

ğer senelerde Brezilya pamuk· 
larının başlıca alıcıları Alm~n-

ya, İngiltere iken bunların ye
rine Japonya geçmiş bulun· 
maktadır. 

Bu yıl zarfında Brezilya J•· 
ponyaya 170 milreis değerinde 
pamuk sevketmiştir. 

Japonyada ipek kozacılığı 

artıyor 

Jıponya ziraat ve orman ne 
ı.aretinin bir raporuna nazaran 
qu senenin ipek kozası istihsa· 
li 155.220.000 kilodur. Bu mik· 
dar geçen aeneki istihsal mik
tarından yüzde 6,3 nisbeUnde 
daha azdır. Fakat ipek fiatla· 
rının yüksek bulunması dola· 

• yısile Japonya ipeklerine ge
çen seneki kıymeti elde ede
bilmiştir. 

Aşağıdaki rakamlar Japon· 
yanın ı:ıon 5 sene zarfındaki 

ipek kozası istihsalini göster· 
mektedir: 

1931 de 166.520. 00 kilo, 
1932 de 161.846.000 kilo, IH33 
de 191.792.000 kilo, 19.14 de 
145.310.000 kilo. 1935 de 
l.f2 (l89.000 kilo, Hl36 da 
143.j77 000 kilo . 

Te'<irdağ şarap fabrikası 

Tekirdağ şarap fabrikas ı 

Fransa ve Romanyadan 450 
şarap fıçısı getirmıştir. Bu yıl 

fabrika bir milron kilo şarap 

imal etmiştir . G eçen sede ya· 
pılan şarap bir buçuk milyon 
kilo idi . 

Türk Maarif Ct!miyeli 
kongresi 

Türk Maarif cemiyeti 7 şu

battıı çekilmek üzere bir piyan
go tertib etmişti:-. 3000 liralık 
bir otomobil , biner lira kıyme· 
tinde 2, beşer yüz lira kıy-

metinde 3,ikişcr yüz lira kıyme· 
tinde 3 ve diğer muhtelif ik
ramyelerle birlikte ceınan on 
beş bin dört yüz lira ikram ıye 
dağıtılacaktır . 

Maden ihracatı 

B36 yılında Muğla ili içinde 
altı maden ruhsatnamesi . bir 
krom imtiyazı verilmiş , mem· 
Jek•t dışına 111 ,878 ton krom 
ve 12, 192 ton zımpara ve 500 
ton manganez cevheri sevke· 
dllınıştır. 

Zahire borsası komiserliği 
Şehir meclisi az:ısından Fe

ridun Manyas münhal olan za· 
hire borauı komiserliğine tayin 
edilmiştir. Bu itibarla meclis 
azalığından çekilecektir. ,Ken· 
disinin yerine Fatih mıntakaı;ı 
yedek azalarından en önde bu· 

lunanı g elecektir. -
Buğday satışları 

Senebaşından itibaren şehrı· 
mize gelen, ve bir kısmı a
tılmadığı için kayıklarda bek· 
letilen buğdayların evvelsi hepsi 
satılmıştır. Avrupa ve Ameri· 
ka fiatların<la bir değişiklik ol
mamıştır . 15-16 çavdarlı\ar 

6,25 6,27 buçuk, 20 25 çavdar· 
lılar 6,22 buçuk kuruştan mua· 
mele görmüştur. Bundan sonra 
piyasa hararetlenmiş ve Polat
lının ekstra m Harı 7 , 15 kuru· 
şa kadar çıkmıştır. Silolarda 
depo edilmiş olan tüccar malı 
arpaların :da mühim bir kısmı 
ihraç edilmittir. 

Avrupada zahire sıkıntısı 
var 

Ecnebi firmalarından bir kaçı 
memleketimizden yeniden za· 
bire almıya talip olmuşlardır. 

Avrupada zahire fiatları son 
günlerde yükselmiş, himayeli 
satı, yapan memleket fiyatla· 
rının bile fevkine çıkmıştır. 

Bu hal pek eııder vaki olan 
vukuatt ndır. Bu fiyatların da· 
ha bir miktar yükseleceği u
mulmaktadır. 

Avrupa piyasalarında stok 
mal bulunınadıgından fazla it· 
halat yapan memleketler yeni 
satıcı pazarlar aramıya başla· 

mışlardır. Bu meyanda Alma.1-
ya memleketimizden zahire 
mübayaa etmek istemiştir. Di· 
ğer taraftan külliyetli miktarda 
ithalat yapmak mecburiyetinde 
bulunan İngiltere de zahirele· 
rimize iyi bir fiyatla talip ol
muştur. 

1 t İkinci Kanun 

Türkiyenin bu seneki buğ· 

day rekoltesi geçen seneye na· 
zaran 500,0DO ton fazladır. 

Halen memleket ihtiyacından 

fazla bir milyon ton buğday ve 
bu miktarlara yakın arpa, yu· 
laf ve saire stokları bulun· 
maktadır. Maamafih tüccarlar 
ve hatta müstahsil malı elinde 
tutmakta, çok iyi bir fiyat bul
madıkça piyasaya arzetmem~k
tedir. 

Resmi ve hususi binalar 
Belediye imar müdürlüğü İs

tanbulun üç yakasını deniz 
kısmı, orta k ısım ve iç kısım 

diye üçe ayrılmıştır. Üç yaka
nın her kısmında mevcut res• 
mi, hususi ve bütün binaların 
irtifalarile kat adetleri mahal · 
lan ve birer birer tesbit ' edile· 
cektir. 

Y "pılacak cetveHcr şehirci· 
lik müt~hnssısı Prosta verile· 
cek ve şehrin denizden g üzel 
görünmesini temin için İ stan 
tanbul binalarının sahillerden 
içeriye doğru bir amfiteatr 
şeklini alması ica p ettiğinden 

bu cetveller üzerinde tetkikat 
yapılacak ve alçaltılmaları ve· 
ya uzatılmaları zaruri olan bi· 
onlara işaret edilecktir. Şehir 

planı ta tbik edilmiye başlanın· 

ca bu cetvellere göre bina sa
hiplerine tebligat yapılacak ve 
verilen kararlar tatbik cttirile· 
cektir. 

Kütahyada yeni bir meyva 
fidanlığı 

Kütahj a meyva istihsalıitını 

arttırmak ve meyva keyfiyet· 
lerini ıslah etmek için vilayeti 
dahilinde bir fidanlık tesisi Zi· 
raat Vekaletince münasip gö · 
rülınüş , bağçıhk ve bahçevan
lık enstitüsü direktörü profesör 
doktor Gleisberg bu maksatla 
şehrimiye gönderilmiştir. 

Mütehasıs yeni fidanlık için , 
vilayete aid fidanlık !le bunun 
yanındaki 100 dekar araziyi 
müna ip görmüştü r. 

Zir .... t VPkaleti . muhasebei 
'husus;ye aid fidanlığın devri 
ve diğer arazinın istimlaki için 
lazım gelen muamelelerin ya· 
yapılmasını vWyete bildirmiş· 
tir. 

Borsa - Piyasa 

13- 1- 1937 
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14 İkinci kanun 
MÜNAKASA GAZETESi -

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası fratelli S PEHCOı 
13-1-1937 

İthalat: 
B d · ı ~ 9() çavdar 27 yapak 24 mısır 18 bulgur yulaf 15 
uğ ay tı :.> arpa · k k k 

30 1 2 tiftik iç badem - mercıme - epe -fasulye suscım - un h 
. k 1r _ zeytinyağı 56 3 4 pamuk 2 susam yağı - no ut 

kuşyemı - pamu yaısı · 7 ı t 
· · ı· fı d k - Haşaş tohumu haşaş yağı - B. pey .ır ... 
ıç cevız - Ç n 1 20 k'I 

kaşer -kabuklu ceviz - keten tohumuton 1 afyon 1 ı o 

k l k d . _ kunduz - sansar - tavşan - tilki - varşak - zerdeva ça a - e ı 

- adet. 
İhracat : 

Buğday - arpa - çavdar - yapak 5t 
tiftik 24 l 4 razmol - fındık - Fasulye 

ketentohumu - iç ceviz B 
kabuklu ceviz IO ton. 

sansar - zerdeva tilki var.şak çakal tavşan adet 

2- Satışlar: 
Buiday yumuşak kilosu h kuru' 32 

" 
sert 

Kızılca 

Arpa 
Çavdar 
Burçak 
Mısır Beyaz 
Mısır sarı 

Nohut Natürel 
Susam 
Yulaf 
Fındık içi 
Beyaz peynir 
Tiftik m~l 
Yapak Anadolu 

" ,, 
" 
11 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, Bursa ,, 

(j ., 25 

5 
5 

4 

1-12 
60 

" 
" ,, 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
" 

10 
35 

30 

20 
65 

,, Diyarbekir ,. 
Zeytinyağı yemeklik kilosu 59 " 

" Sansar derisi 
Zerdeva ,. 
Porsuk 
Tilki 
Kedi 
Çakal 
Tavşan 

" 
" 
" 
" 
" 

3- Telgraflar - 1 937 

çifti kuruştan 
,, 

" 
" " 
" " 
" ,, 
" adedi ,, 

paradan 

" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 

" 
• 
" 
" ,, 
" ,, 

" 
4000 

7 kuruş 
7 ,, 

5 
() 

4 

147 

" 
" 
,, 

" ,, 

" 
" ,, 

" 
" ,, 
,, 

" kuruşa 
" 
!t 

" ,, 

" 
" 

5 

12 1 2 

35 

20 

paraya kadar 

" " 
" " 
" " 
" 

,, 
" " ,, 

" 
" 

,, 
" 

,, 
" " ,, ,, 
,, ,, 

" " 
" 

,, 
,, 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro .1al 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 

1 kında hareket. 

1 

CALIPSON 
Neerlandez 

" 13 16 " 
konıpanyasının 

nehri vnpurları limanlar i ;in 
hususi ve seri seferler 

Bütün limanlar için Neer
hndez Kumpanyası ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li-

1 
manları için doğru 

tolar verilir. 
konşimen· 

İTHALAT SERVİSI 
Burgaz, Varna, Köstence için 
hareket. 

CAUPSO 
HERKULES 

13 2ci kan. 

20 " 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulm nsı 

Deniz yolu biletleri 

Hava yolu " 
Demiryolları ,. 
Baıajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdiıar han 

Telefon : 44792 

Londra Mısır Laplata 2 ci kanun tahmili korteri 23 Şi. 9 P. Ki 3 K•·· JS Sa. 
da FRATELU SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caet olunur. ,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 Ster. 5 Şi. ,. 7 ,, 48 ,. 
Anvers Arpa Lehistan ,. Şubat ,, 100 kilosu 120 B. Frank ,, 5 ,, 11 ,, 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 !ibresi 8 Şi. 9 3 4 P. ,. 6 ,, 03 ,, Nippon Yusen Kaisah Şikago ,, Harh inter ,, Mayıll ,, Buşeli 13-t l 8 sent ,, 6 ,. 21 " 
Vinipck ,, Manitoba ,, ,. ,. 128 l 6 ,, ,, 5 ,, 95 ,, 
Hamburg İç Fındık Giresun derhal tahmil 100 ki'.osu 160 R. Mark 

" " Levan ,, 
" 159 

" 61 
"80 

" 37 ,, 
,, 86 ,, 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören Maddeler.-

JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 1 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi, Ayçiçeği yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, 
Bulgur, Burçak, Ceviz, Çavdar, Darı, Fasulye, l'ındık, Haşhaş tohumu, Haşha 1 yağı, İpek, İrmik, 
Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır, 
Nohut, Pamuk, Pamuk tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol, Susam, susam yağı, 
Tiftik, Un (Buğday, Mı•ır) Yağ, Yulaf. 

arasında doğru seferler: 1 
Pire, Mars il ya, \' alnnsiya, Li

verpool için Hareket 

(doğru ve nktnrmnsı:r.) 

DAKAR MARU 18 2ci kan' 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

İstanbul, Galata, Mllhmudiye Caddesi Çil atrn:ıca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri .. art;ziyen kuyu 

takımlara a ve tesistı. Hernevi makinalar. 

-

Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 
kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatları taahhut edilir. 

imtiyaz sahibi ve yazı i~leri 

Direktörü: lımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 

Galata Billur sokak No. 10 

DELEGOA MARU 18 ,, 
-~-. 

(Suite de la 4eme pagc) 

B).- L'accord concernant le clearing, signt! au 
jourd'hui, vise tout particulierement, les payements 
qui seron~ffectues aÜ~ujet des marchandises impor- -
tees pendant •la mise en vigueur dudit accord. Quant 
aux creances relatives aux importations autecedentes 
de marchandises qui, confornıement aux dispositions 
de l'accord du 8 Juin 1933, ont trouve ' la compensa
tion requise. il est bien certail', qu'elles seront liqui
deeı d'apreı le systeme etabli par ledit accord du 
8 Juin 1933. --

C).- L'accord concernant le clearing ne doit pas 
eonstituer d'obstacle pour toute entente, qui pourrait 
se produire, comme auparavant, entre le ıouverne· 

ment Turc et les Firmes suedoises, tout en assurant 
le transfert des creances des diteı Firmeı, contre 
l' exportation des marchandises turques, a titre de 
devise soit conformemenl au systeme etabli par le 

' 
dit accord, soit independarnment. 

Veuillez croire Monsieur le Miniıtre iı ma conıi· 
' deration distingue. 

Monsieur O. W. Winther Ch. Saradjoglou 
Ministre de Suede. 

Legation de Suede. Ankara, le 14-12-1936. 
Monsieur le Ministre, 

Votre Excellence a bien voulu m'envoyer une note 
datee de ce jour et conçue ainsi: 

"J'ai l'honneur de vous confirmer, qu'en confor · 
mite de l'article 4 de l'accord concernant le clearing, 
et en execution du desir, qui m'a ete exprime par 
Votre Exellence, au cas oiı, les factureı n'auront paııı 
ete dresseee en couronne suedoise ou en livre turque, 
les recouvrements en Suede pourront etre effectues, 
en tant que, la devise en question, aprcs etre con
vertie en couronnes suedoises, au dernier cours connu 
par les banques de Stockholm, le dit cours sera as
sujeW a la quotation de Londreı et ses" changemenls 
resteront danı des limites naturelles.,, 

j'ai l'honneur de \'OUI accuser reception de la SUS· 

dite communication, dont j'ai pris bonne note, au nom 
de mon Gouvernement. 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, ama consi· 
deration distinguee. 

Monsieur Ş. Saracoğlu W. Wenther 

Ministre de la Justice 
Ministere des Affaires Etrangeres 

lntcrimaire 

Sayfa 3 

Legation de Suede, Ankara, le 14 Decembre 1926 
Monsieur le Ministre, 

j'ai l'honneur de ·porter iı la connaissance de vo
tre Excellence, que les faits sovs-mentionnes ont ete 
arretes, entre votre Excellence et moi, lo. s de la si
gnature de I' Accord concernant le Clearing entre nos 

pays rcspectifs : 
a)- Par su ite de la mise en application des con · 

trata d'Etat conclus n\8nt le l er Juillet 1934, • 
avec la Nydquist et Holm, )es contrevaleurs 
des materiaux, qui seront importes en Turquie a par· 
tır de in dile dnte, ne sercmt pas assujetties nux dis
positions de l' Accord precile. il est entendu que, les 
payements relatifs aux commandes faites c'>nforme
ment au contrat conclu par le Gouvernement Turc, 
pendant la durce du dit Accord1 seront assujettis au 
Systcme de Clearing etabli. 

b) - L'accord concernant le clearing, signc aujour 
d'hui, vise tout particulicrement, lcs payemcnts qui 
seront effectues au sujet des marchandise.; importees 
pendant la mise en vigueur dudit accord. Quant aux 
creances rclatives aux importations precedentes de 

- marchandises, qui, conformement aux dispositions de 
l'accord du 8 juin 1933, ont trouve la compensation 
rcquise il est bien certain qu'elles seront liquidces 
d' aprc le systeme ehbli par le dit accord du 8 juin 
1933 -

C- L'accord concernant le clearing ne doit pas 
constituer d'obstacle pour toute entente, qui pourrait 
se produire, comme auparavant, entre le gouverne· 
ment Turc et ı~s Firmes suedoises, tout en assurant 
le transfert des creances des dites Firmes, contre 
l'exportation de marchandises turques, iı titre de de
vise, soit conformcment nu systeme etabli par le dit 
accord, soit indcpendamment. 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, a ına consi-
deration distinguee. 

Monsieur Ch. Saradjoglou 
Ministre de la justice 

W. Winthf'r 

Ministre des Affaires Etrangeres 
lnterimaire 

Legation de:_Suede Ankara, le 14-12-1936 
Monsieur le Ministre, 

j'ni l'honneur de vous confirmer que par la Conven• 
tion Commerciale signce entre la Turquie et la Suede 
en date du 27 fevrier 1936, a ete decide entre le gou· 
vernement du Royaume de Suede et le gouverne· 
ment de la Republique Turque. de la prolonger d'un 
an, iı partir du 1 er janvier 1937. La convenlion 
sera prolongee automatiquement aux-memes durees 
ıauf denonciation trois mois avant l'expiration de la 
duree en cours. il est entendu que: 

Le payement des echanges effectues conforme· 
ment aux dispositions de la dite Convention Com
merciale, sera fait en vertu des stipulations du clea
ring signe aujourd'hui (se refcrer iı ı· article 3); et 

Le clearing kontoret ainsi que l;ı Banque Centrale 
de la Republique Turque, en annexant les exem· 
plaires scelles des certificats aux avis de payement 
enonces dans l'article 5 de l'accord concernant le 
clearing signe aujourd'hui, se les feront reciproquement 
parvenir le plus tôt possible. (Se refcrer n l'article 4). 

De meme, il est entendu que, les contingentements 
iadiques sur la liste No. 2 annexee a la convention 
commerciale du 27 fevrier 1936 etant Ctablis pour 
( 10 mois), leur quantite en 1937 sera determinee 
comme il elll ci·bas mentionne: 
No du Tarif Turc Contingentement annuel Kg. 

106 b, c 
231 
306 a 
324 a 

b 
c 

331 
337 
341 c 
447 a 

b 
529 c 
532 c 
533 
541 a 

b, c 
Veııillez croire, Monsieur 

deration distinguee. 

5000 
8000 

12000 
85000 
85000 

360000 
6000 
6000 

80000 
60000 
10000 
70000 

400000 
10000 

130000 
20000 

le Ministre, il ma consi-

W. Winther 
Monsieur Ş. Saracoğlu 
Ministre de la Justice 

Ministre des Affaires Etrangeres 
lnterimaire (Fin) 

Müessesatı Tüccariyeniı1 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebaşının yaklaşması dolayısile müessesatm ya

pacakları senelik ilan mukavelelerinde HABER ve 
KURUN gazetelerine verilecek ilanların yalnız Servi

simiz tarafından yaptırılacağı ve bilvasıta· ilan alın mı · 

yacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Vakıt: Propaganda 
Servisi 
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Tableau Synoptique des Adjudications 

1 Objet de l'adjudication IPrix est. ı ~r~:: 'd'~l~~~c . Licu d'adjudication. ı Cahier des Charges · 1 Oate - ! Heure
1 

ı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

A) Adjudications au Rabais 

Produits Chimiqucs et 
Pharmaceutiqucs - lnstruments 

1 Sanitaircs - F ourniturc pour Hôp. 

! 

lnatrument!I pour le laboratoire oph
talmolorique de l'armee: 83 lota. 

Bois de Construction
Planchcs, Potcaux ete 

• 
L'adjudication relative aux 65000 tra-

verses de hetre normaleı : 3825 
pour aiguilleı, 3500 pour ponts et 
100 traverse• en ebene (voir notre 
Numero d'hier) a ete remiıe a une 
date indcterminee. 

Traverses en bois de sapin : 60000 
pieceı (cab. eh. P. 405). 

Habillemcnt- Chaussurcs- · 
Tissus-Cuirs. 

Couvertures pour officiers : 350 pie
ces- Pour ıoldats : 1000 piece9. 

Etoffe pour robes de malades: pour 
ıoldatı : 4500 metres- Pour offi
cien : 900 metres. 

Combustible - Carburant- Huilcs 

ı Petrole : 15 tonneı. 
Lignite : 450 tonnH ( pour la ırarni· 

ıon). 

Divcrs 

Antimoine: 6000 kilos (aj.). 
Cordon en pelotes pour wagonı de 

2me claııse : 54000 metres. 
Rouleau en cuir pour machines iı litho· 

~apbier : 32 pieces. 

(B Adjudications a la surcncherc 
1 

Vieilles chaussureı : 1350 paires 
(a Hadimkeuy). 

Bisulfate de aoude : 1000 tonneı (fa
brique Kutchuk Yozgad). 

1639 30 123 - Publique Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 

81000 5300 - Pli cach. Admin. Ch. de Fer Etat Ankara. 

24'i00 - 1822 50 Pli 1..ach. Com. Ach. lntend. Iıt. Tophane. 

1scoo - 1350 - " 

3225 - 241 88 Publique 
6075 - 455 62 Pli cach. 

" 

Com. Ach.lntend. Mar. Kassim pacha. 
Com.Ach. Dir. lntendance Ankara. 

5700 - 427 50 Pli cacb. l.Com.Fxpl.Ch.Fer EtatHaydarpacha 
2052 - 153 90 Publique " 

Gre a gre Com.Ach.Econom. Monop.K. ta ehe 

8 - Publique Com. Ach. Place Forte Tchataldja. 

Service Commercial Fab. Militaireı. 

Caisses Ankara, H pacha-l1mir. 

18-1-37 

28-f-37 

1-2-37 

1-2-37 

29-1-37 
27-1-37 

1-2-37 
18-1-37 

29-1-37 

26-1 -37 

jusqu' au 

14 30 1 

15 30 

15 -

16 -

14 ~ 

15 -

15 -
10 -

16 -

14 -

1 

15-1-371 

1 

J 

J 4 JANVIER J 937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

V endredi, l 5 Janvier 1937 

Construction hangar a Guebze : (division l:zmidtJ. 
lnstallation laiterie (Haras Karadjabey) . 

,, fabrıque glace (Municipalite Kilis). 
Tr.:ınsport 2000 tonnes effets (lntendance Ankara). 

,. viande abattoir (Municipalite Ankara). 
30000 metrt:s toile pour ailes ri'avion (Defense Natio 

na le). 

Bandes Saxonia : 8000 metres Öouchons 5 millionS 
( M onopoles). 

6 auto bus complets (Municipalite lzmir). 
Aciers divers: 16 lots (F~briques Militaires). 
Bois de chauffage : 2317 tonnes (division Kirklare lı). 

Viande de bouef- Savon- Foin (Vize). 
500 grilles en bois: (Exp. serv. port lstanbul) 
6 lotıı de provisions (lentilles, beurre, poivre, savon ete • 

Fabriques Militaires.) 
Reparation Konak Gouvernemental de Samoutlon (Di 

rection Biens Polatlı). 

Samedi 16 Janvier 1937 

Coke indigene : 400 tonncs (lntendance Anknra). 
Etablis d'atelier: 30 pı cces (Ministere Travaux Publics) 
Orge : '.l50 tonne.s - Raisin sec : 9 tonnes (Diviıion 

Kirklarcli). 

Lundi 18 Janvier 1937 

Construction de l'immeuble de la Oirection des Mono 
poles a Afion (Monopoleı) . 

Reparalion Konak Gouvernemental de Zir (Vilaye 
Ankara). 

Construction trottoir pour monument Ataturk Silifke). 
Transports divers (SAT. F'abriques sucre • 
Materiel pour Tchanakkalc : 15 lots (Command. Is 

tanbul Findıkli . 
lnstallations dans un four (Corp.s Armee Tchorlou). 
lnstallation electrique du preventorium de Maslak (Com 

rnand. lstanbul Findtkli). 
Boites de diıtribution de cable : 10 lots (PTT. Ankara) 
Foyers de locomotives en cuivre (Chemins de Fer Eta 

Anknra). 
Reservoirs aluminhım pour Az 03H concentrc (Fahri 

que Militaıre). 
Barornelres metalliques: 37 pieces - Havresacs: 815 

pieces- Sacs a pain : gso pieces (Mınistere De 
fense Natıonale). • 

Foreuses, ete. (Minislere lnstruction Publique). 
Machine a experimenter Universelle (Acadcmie deı Beau" 

Ar!s). 
Arseniııte de plomb : 50 tonnes. 
Cartouches de Hora: 100.000 pieces- App. ld: 10 O pit' 

ces (Ministere Agriculture). 
Carac eres d'imprimerie : 852 kilos (lmprimcrie d'Etat). 
Filmı Roentgen 72 douzaines- Papier Id : 12 douıaineS 

(V ııkoufs lstanbul). 
Benzine: 100 bidons (Municipalite Samsoun). 
Mazout : 600 tonnes (Fabriqueıı Militaires) . 
Savon : 3716 kilos (Vize). 
Savon: 8 tonnes (Tchorlou). 
Pain : 120 tonneıı (Selimie). 
Frangeoles : 6000 kilos. Poules : 3600 pieces (lntenclance 

Ankara). 
Cordon en p~lotes pour wııgons de 2me cinsse : 54000 

metres (Cheminı de Fer Etat). 
lnstruments pour laboratoire ophtalmologique : 83 !ot 

tCommand. Istanbul Findikli). 

Lois, Oecrets lois, Traites de Commerc~ 

Decrct No. 5752 
(Journal Officiel No. 3500 du 6-1-1937) 

Accord Concernant le Clearing Turco-SuedoiS 
(Su ite) 

A) Par suite de la mise en application des coıı· 
trats d'Etat conclu§ avant \e 1 er Juillet 1934 avec 
la Nydqvist. et-Holm, les contrevaleurs des materiau1' 
qui seront importes en Turquie a partir de la ditt 
date, ne seront pas assujett;es aux dispositions dt 
ı'accoıd precite. il est entendu que, les payements 
relatif aux cammandes faites conformemcnt au cotı' 

trat conclu par le gouvernement Turc, pendant l• 
duree du dit accord, seront assujettis au y teme de 
clearing. 

(Lire la ıuite en 3eme page) 


