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bul değildir. 
'GAZETESi 

Pazar&an başka her giin çıkar 

ÇARŞAMBA 

SAYIN OKURLARlllZA 
Gazetemi=, abonelerinin en mühim bir ihtiyacını 
l eden bilumum vergi işlerinde bir mali müşaviri, 

retsiz olarak t.tlşare için emirlerine amade , kıldt{jını 
ıeyler. 

istişare saatları her gün 16-17. 
NOTA - Huauai Jlati...,. Kuponu,, keaip beraber pti• 

i riea ol•aur. 

............ 
I Ç 1 N D E K l L E R: 

PiYASA HABERLERi 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri. 

a) Mtınakasalar: 
1 - I~ {ahire, Et ye Sebze. 

2 - l .... t, T.,..ir•t. Nafıa itleri, M••e, ff•i\'· 
3 - Elektrik Teaiaab ve Maliemui 

4 - Mahrukat. 
5 - Matbaa itleri, Kırtasiye, Yuıhane Levazımı. 

b) ~~--~~-e'.~: ... •• •• •• •• .. •• .. ·-·· .... •• .ı 
PİYASA HABERLERİ 

ltçiik sanayicilerin 
temennileri 

it sanayi erbabı evelsi gün 
odasında bir toplantı yap

titr. 
toplanbda kiiçük. senayici-
4ertleri ve temennileri ko

f, bilyük sanayi erbabıSteş
.. nayi kanunu mucibince 

Sok teüliften muaf olduldan 
•ermayeai az olan küçük 
erbabıntn bu muafiyetin• 
f.de edemediklerini, bu 
ele b6yik sanayı erbabı
faızca rekabetleri altıada 
l'a ıaevzuu babsolmuştur. 

~eta büy6k. sanayıcılaran 
laezdiacle teşebbiiate bulu
lltçtk ıanayicilerden mu
._aiai abaması talebinde 

nan da bu hudutsuz 
~ . blebat1n arttıracafı ve 
~Jette klçik sanayicilerin 

116 
~ edilmiı olacak-

~-·· klçük sanayicilere 
• Yerfiai •uafi,etinin 

........ ve ba devlet bi-.. ,..._,l. 
4evamı için teıebüs· 

lerde bulunması k.ararlaşhrılnuş, 
bir de heyet seçilmiştir. 

Fındık ihracabmız 
Bir müddetten beri tevakkuf 

devresin<te olan fındık piyausı 
son günlerde yükselmete bqla• 
mıştır. Bu yükseliş geçen lıaafta 
başlamıştır. Piyasantn harareti 
şimdi kendini daha fazla göster• 
mektedır. Alakadar mahafilde bu 
yülı::s~lişe başlıca ae bep olarak 
Almandan yapılan talepler gös
terilmektedir. Bu taleplerde 1936 
hndık rek.olteeinin az olacara 
hakkında deveran eden bazı ha
berler amil olmuştur. 

Ba haberlere röre yeni yıl re
koltesi bava vaziyetinden bazı 
zararlar görmiştilr. E..•en bu yıl 
f ula olan mabsaltln öaüaizdelc:i 
yıl daha az olman bir tabii kaide 
telikki edilmeltedir. 

Son haftanın if fındık fiat va-
satisi 46 ve kabuklu &atı 26 ku· 
ruştur. Geçen Hne aynı haftada 
iç fındık. fiat vasatisi 56 kuruştu. 
Fakat geçen sene mahsul6n yok 
denilecek kadar u ol•p bunun 

imili olmqtu. Bu Haeld fa•ddt 
ihracatı•mn ise ticare• .ava
zeaeaiade ••mleketimize on •il
yoa liraya yakaa plir t••İ• e
decek bir yer itral edecefi mu
hakkak görülmektedir. -

Almaayaya yumurta ve 
barsak ibracab 

Tlrk Alman ticaret ko ... yi 
batkanı Say Ani ıehri•ize pl
.aiş, tetkikleriae baılamqtır. Bay 
Avni din Türk.ofiste banak ta
cirlerile görüşmüş, dileklerini din
lemiftir • .Bupa de yumurta ta
cirlerile ihraç şekilleri etrafında 
görilfecektir. 

S., Avni bir kaç pn soma 
lsaire giderek bmada da tetkik· 
lerille devam edecektir. -Bu baJiliii 
LMı 1 • bmr.'\f4br.t' ........... 

yilifi içia. açalalı .,aa.U.. neti
celenmiştir. Talipler aruıada en 
miiaaid şart gösteren eski bayi 
Ömer Lütfi ve ortaklanna baş 
bayilik bet sene müclcletle ihale 
edilmittir. Yeni bayi, yapacatı 
mukavelede lstanbulun her tara• 
fında buz bulundurmata mecbur 
olacaktır. -Mektep kitaplarının satışı 

serbest olacak 
Kültür Bakanlıtı kitapların ser

best satılmasına karar vermiş ve 
bu karara bir tamimle tebliğ et• 

tirmiştir. 

Kültür Bak.anlığının son karan 
yalnız mektep kitaplarının değil , 
Devlet matbaasında tabedilen bü
tün "Kültür Bakanbtr neşriyah
nın,,da dotrudan doğruya kitap
çılar vasıtasile satılacağını bildir· 
mektedir. 

Mektep k.itaplannı peşin para 
ile taba alacak kitapçılara ytlzde 
14, banka ktedi mektoplarile sa· 
tın alanlara yüzde 12 iskonto ve
rilecektir. 

lıtanbul dıpndaki iskontolar 
ise sahiller için yüz.de 16, iatu• 
r yon pzerpbları için y6zde 18 

vapur ve tten bulunmayan yerler 
için yüzde 20cbr. Bakanlafın bu
auai nepiyatma aelince bualar 
için de yhde 20 iskonto yapıla
caldtr . 

Tek kitap sistemine relince, 

iDAREHANE: 

" POLIGLOT ,, 
Terceme BGro.u 

Billur sokak 17 Galata 
Tünel yanında 

iLAN ŞARTLARI 
(41>~ 

ITelgr.: lst. MmlAKASA 
'fetefon: 4M9'1 

27 Mayıs 1936 

H yal alfabe ile ilk mektepletde
ki Kıraat, Tarih ve Yurtbilpi 
bu sisteme tabi tutuı...tur. ilk 
mekteplerin diter kitaplar1aı JİH 
tabileri baaacaldardır ve tabi~ bu 
kitablar yiao kendil•ri tarafından 
tevzi edUecekler ve yine eaki 
fiatlarla aablacaklardar. Ancak 
ealti fiatlar di pahalı rörülmekte 
ve bwılarıa da bu yıl yeai bir ... 
ne sokulacata ümit edilmektedir. -

Balık mlbayede yeri 
çöküyor 

Yem it iskelesi ile Balıkhane 
arasında bir müddet evvel baş
layan inhidam devam etmektedir. 
Bu çöklntünün neticuinde, IOD 

pnlerde dört sene evvel yapalu 
Balakhanenin beton miizayede ye
rinde de, bazı çatlaklıklar cöril
••~ ~-ı..m.· 

8aWChaDe ıt'Ntri~i, burayı 
yeniden tamir ettirece~tir. Bu 
arada, miizayede yapılan yeria 
Ü);eriae, demir kafesler arasma 
camlı çata yapılması ve rıhhmm 
yeniden inşası düşünülmektedir. 

İngilizlerle yeni ticaret an-
laşmas, milzakeresine 

başlanıyor 
logilizlerle :tapılacak. yeni bir 

ticaret anlaıması müzakereleriıte 
bugün başlanacaktır. Müzakere
lerde bulunmak üzere üç kişi
lik. bir lngiliz heyeti bugünkü 
ekspresle şehrimize Sl'elmişlerdir. 

İlk arpa mahsuln 
Senelik ilk arpa mahıulü bu 

gün piyasaya geldi, beş kuruş

tan satıldı. -Sigortalarda teftiş 
T ahkikabn ilk safhası ·bitti 

Sigorta şirk.etlerinin vazi1et• 
leri hakkında yapılmakta olaa 
tahkikatın ilk safhası bitmiş, 37 
sigorta şirketinin on yedisindeki 
teftişlerin sonu alınmıştır. iktisat 
Vekaleti teftiş heyeti (reisi Bay 
Hüanü Yalman dün timdiye ka
dar yapılan tahkikata ait rapor
larla Ankaraya fitmittir. 

Fönika sigorta tirketinin yaa
ran poliçeleri ayni şirketin direk
törü tarafından idare edilmekte 
olan federal sirorta şirketine 
devredilmiştir. 
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Bu şirketin hayat sigortası kıı
mmın vaziyeti ticaret mahkeme
sinin verecofi karardan sonra 
anlaşılacaktır. 

Türle.iye Milli sitorta şirketinin 
nziyeti henüz anla,ılmı1' değil
dir. Tiirki ye Milli, Anadolu si• 
gorta şirketile temaslarına devam 
etmektedir. Ha yat poliçelerinin 
büyiik bir ic11mımn Anadoluya 
devredildiği söylenmektedir. 

iktisat VeUletinin sig-orta şir
k.etlerinin vaziyeti bakında bir 
fiebliğ neşredeceği yazılmışhr. 

ôtrenditimize röre bu tebliğ, 
teftiş heyeti reiıinin • götürdtiğü 
Hporların tetkikinden ıonra ya
pılacaktır. -

Basılan gümş paralar 
Darbbanede basılmakta olan 

gümiiş para•ardan 12 mayon li
rahk ile.mal edilmış, bundan 8 
milyoıau liralık ve 4 milyonu da 
25 ve 50 kuruşluk olarak basıl
miştır. 10 paralık bronzlarrn da 
buılmasına Hazirandan sonra 
başlanacaktır. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahede Itri 
Türk·Lehistan Takas 

itilafnamesi : 
T&rltiye ile Lehistan arasmda 

19 Şubat 1936 tarihinde imza e
dilmiş itilafnamenin mütemmimi 
olmak üzere, Leh Takas Ticaret 
Şirketiyle Türkiye Cümhuriyeti 
Merkez Bankası, mezkür itilifna
mede musarrah bulunan emtia 
mubadelatından mütevellid mat
lubat münakalelerinin aşağıdaki 

hükümlere· tevfikan ifuını karar
la-?tırmışlardir: 

MADDE. 1- Türkiyeye ithal 
olunan bil'umum Leb emtiasının 

esaıanı Türkiye Cümhuriyet Mer
kez Bankasına tediye ve bu Ban
kaca Leh T akaa Ticaret Şirketi 
namına açılıp Türk Lirası ile tu
tulacak olan faiuiz bir hesaba 
matlub kaydolunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kaıunın tahvil rayiçleri, Londra
nın malum bulunan son kambio 
fiatlarına göre ve Türk Lirasının 
Fransız Frangına nazaran resmi 
fii muadiline istinaden tesbit o• 
lunacaktır. (Halen bir Türk lira
sı 12.06 Fransız Frangına aüsa· 
vidir.) 

Bu emteaya aid faturalar, Var
şovada Leh Takas Ticaret Şir· 
ketinin vizesini hamil olacaktar. 

MADDE 2.- Leh Takas Ti· 
caret Şirketi bu suretle tekevvün 
eden mevcudatı ancak Şubat 1936 
tarihinde imza olunan Türkiye-

Lehistan Ticaret ltilafnamesine 
tevfikan Türkiycden Lehiıtana 

idbal edilen emtea esamanının 

tesviyesinde kullanacaktır . 
MADDE 3. - Türkiye Cüm

huriyet Merkez Bankası yaptığı 

tahsilattan Leh Takas Ticaret 
Şirketini günü günü~e haberdar ede 

cek ve tabıil ihbarıaamelerıne dör
düncü maddede zikredilen menşe 
şehadetnamelerinin "B,, nü•haıııını 
raptedecektir. 

Diger taraf dan Leh Takas Ti
caret Şirketi, Lehistan• idhal edi
lerek: bedeli alakadar idhalatcılar 
tarafından keadisine yahni.mı~ 

olan emtia esmanını ~aviye et
mek üzere Türk lthalatcıları le· 
hine tanzim edeceği tediye emir
lerini menıe şehadetnamelerinin 
"8,, nüshası ile birlikte günü gü
nüne :fürkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasına gönderecektir. 

Leh Takas Ticaret Şirketinin 

emirleri Türkiye Ciimburiyet Mer
kez Bankası tarafından, bu Ban· 
kaca Leh Takas Ticaret Şirketi 
namına açılan he.a bdaki mevcu
data tevfikan icra olunacaktır . 

MADDE 4. - Her ilti tarafdan 
ihrac olunan emti.ıya, merbut nü
mune mucibince iki nüsha olarak 
tanzim edilmiş menşe şehadetna
meleri tetkik edilecektir. Bu şe· 
hadetnamelerin "B,, kısmı, idha
latı yapan memleket gümrüklerince 
damralanarak •lakadar tacire iade 
ve tacir tarafından de tcdiyatta 
bulunacağı müesseseye tevdi olu
nacaktır. 

Bu aenşe şahadetnameleri ü
çüncü maddede derpiş olunan 
eşkal dairesinde sevkolunacaktır. 

Bu menşe şehadetnameleri elıı
teanm sevk limanlarındaki FOB 
kıymetini veyahut Lehistan hu
dudundaki Franko teslim kıyme· 
tini ihtiva edecek, ve şehadet
namelere bu suretle işaret olu
nan fiat}ar işbu itilafnamenin 1 
inci ve 2 iıaci maddeleri muci
bince yapılacak todiyata esas o· 
larak kabul olunacaktır. 

(Devamı var) 

a) MÜNAKASALAR 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Cinsi 

Ekmek 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Miktarı 

Kilo 
50000 

Muhammen ilk 
bedeli teminatı 

Lira Lira 
5625 422 

ihale günü 

Gureba haatanesi 936 aeneei içinde alıaacak 

10 6 936 çarşamba 

ıaat 15 te 
olan yukarıda ciu 

ve miktarı yazıla ekmek kapalı uzf uıulile ekstltmiye konmuştur. lbf 
lesi yukanda ynıh gün ve saatte . lıtanbul Vakıflar Başmidörllr 
binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. İetelclilerin teklif ~e~ 
tubları ihale saatinden bir aaat evveline kadar makbuz mukabilı• 
Komisyon Başlcanhğma verilmiş bulunması şarttır. Şartnamesi fıel 
gün Levazım kaleminde görülebilir. Posta ile l'önderilecelı: mektutıl1 
ihale saat\nden btr saat evveline lı:adar gelmiş bulunması la21ııodı' 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmex. 

Konya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
1- Konya Ce.ıaeviain bir yalhk ekmek ihtiyacı 25 5 936 güPİİ11 

den 9 6 936 gününe kadar 15 gün müddetle kapalı zarf usulile aıii11' 
kasaya konulmuştur. 

2- ihale günü olan 9 6 936 gününe musadif salı günü saat ~o' -~ 
kuzda Konya Cumhuriyet Müddeiumumiliti dairesinde ihaleıi ıC~ ~. 
kılınacakhr. . 1 

3- Talihler teldifnamelerini o güne kadar Komisyon Riyasetı0 

vermiş bulunacaklardır. elı 
4- Ekmek yerli unundan ikinci nevi olacak ve talihler bed 

muhammeneoin yüzde yedi buçuk kuruşu olan 2099 lira 52 kıır~ 
te•inatı muvakkatelerini teklifnameJerile birlikte Koaııisyoııa verece 
lerdir. 

h k V'orıY' 5- Faala iza at almak ve şartnameyi görme istiyenlerin ~ 
Cezaevi Direktörlüğüne müracaatleri ilin olunur. >~tı 

İstanbul Levazım Amirliği 
Sahnalma komisyonundan: 
Levazım amirliğine bat!. mües

seseler için 5000 liralık arpa 29 
Mayut 936 Cuma günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalma komis· 
yonunda pazarlık.la ahnacaktar. 
Arpamn beher kilo tahmin fiah 
4 kuruş 75 santimdir. Son temi
nah 750 liradtr. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

• * • 
lstanbul Leva:ıım amirliğine 

bağlı müesseseler için beş bin 
liralık yular 29 Mayıs 936 Cuma 
günü saat 16 da Tophanede Sa
tınalma komiıyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedel> yulafın 
beher kilosu 5 kuruş 25 santim
dir. Son teminatı 750 liradır . is
teklilerin belli saatte komi•yona 

zarfla eksiltmeye lconulmuştııt· 
Yumurtanın bir adedinin talıj:: 
fiah bir kuruş 40 santimdir. 
teminatı 488 lira 25 kuruıt111 

Şartnamesi k.o. da görülebilit 
İsteklilerin kanuni vesikalari~ 
beraber teklif mektublarını ib-1' 
saatından bir saat evvel ko. ~' 
vermeleri. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Kor kıt'atı ve müesseaatı 
80000 kilo sıfır eti kapalı 

usuliyle alınacaktır. Etin be 
kilosunun muhammen deteri 1 
kuruştur. ihalesi 4 Temmuz 9 
cumartesi günü saat 10 da 1

1 

palacaktır. ilk. pey parası 2 
liradır. Tt:klif mektupları ih~~e~ 
yapılacağı saatten bir saat oıı., 
ye kadar Kor satınalma kodl'r 

• • • yonuna tevdi edilmiş bulunac~ 
idareleri İstanbul levazım amir· tır. Şartname ve evsafını ;, ~~ 

gelmeleri. 

liğine bağlı müesseıeler için 465 mek isteyenler her gün ve . 
1 ~G 

bin aded yumurta 1 Haziran 936 leye iştirak edeceklerin bellı 
Pazartesi günü saat 15,30 da ve saatte Çorluda Kor satın•1 

Tophanede st. al. ko. da kapalı komisyonuna müracaatları. ____________ _./_ lııı 

2 - İnşa_a,..._t .-T-a_m_i-ra-t--Nafıa işleri - Malzeme - Hai rı-
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

İdaresinden 
. Jt 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat m1ktarlan ve eks~ ~ 
şartları aşağıda yazalı melzeme 11 Haziran 936 Perşembe günU 
palı zarf usuliylc Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. . ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatlarile teklillefl 111 ~ı 
kanu.ıun tayin etliği vesikaları aynı gün sırasiyle saat 14, 14,.?0 t~ 
15 de Komisyon Reislığine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olar ak An karada Malzeme dairesinden 
Haydarpaşa.da Teıellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıhlmaktadır• 

Cinsi Muhammen Muvakkat Eksilt.., 
. fi 

bedelı teminatı tı3' 
1 Galvaniz/ oluklu saç 6808 lira 510,60 lira 1.5 

G 1 . 5940 ı' 2- a vanızc saç ,, • 445,50 ,, 6 
3 - Teneke Levha 540 ,, 40,50 ,, 1 

Konya Bayındırhk Direktörlüğünden : 
1- Eksiltmeye konulan iş (Konya - Beyşehir) yolunun 4-/." 

- 8 x aos) inci k.ilometroları arasında iki mcnfe.z ve dört istirıllt 
varı inşaatıdır. İnşaatın keşif bedeli ( 5887) lira 76 kuruştur. 
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a .. ite ait prta .. eler ve evrak .-ı.r.ıU'. 
i.biltme prtnameıi. 
Mukavele pr.ojeai. 
Nafıa iıleri teraiti umumiyeai. 
Te.viyei turabiye, fOH ve kirgir inpata dair fenni prtaame. 
Hu..i prtname. 
kqif cedveli, ıilsilei fiat cedveli, metraj ceı.eli. 

t Proje, rrafik. 
ealer bu ıartnaaeleri ve evrakı Naha dairesinde rörebilır 
at alabilirler. 
Ebiltme 8 6 936 tarihiatle Pazartesi rlnü ıaat 15 de Vili
i eaclmeainde yapılacakbr. 

EbUtme açık ebiltme uıulü ile yapdac.lı:br. 
Eksiltmeye girebilmek için iıteldinin 441 lira 5& kuruı mu· 

t teminat vermesi, bundu bqlta apfıdaki veliltayı haia olup 
· lizamd1r. 

a miidlrlliündea eksiltme paiadea 8 filJı evvel abamıı bu 
bilecekleriae dair ehliyet veaikuı. 

rlia Liman lıleri Laııf.an Ttirk A110Dİm Şirketi 
mlbayaa komisyonnndaa ; 

lltket at.&yeaincle kullanılmak Ozere çapalan ve Nyılar1 •tatula 
s1rab ça• kereate ıatın alınacakbr. 
20) Ade• ısx 18X400 2,160 · lıl M 
40) ,. 15xl8x400 4,320 " 
4) • ısx ısx400 0,432 .. 
3) • 15>st8x480 

10) • t2x24x400 
0,324 " 
1,150 " 

15) ,. 12X24X 400 1,725 " 
5) • 12x24x400 0,575 " 

"25) • 12x24x400 2,875 " 
S) .. 12:X24X 400 0,575 " 

24) ,. 1ox20xsoo 2,400 " 
2) • 20x30X700 0,840 • 
2) ,, 20x90x700 0,840 " 

ii,216 M 1ı1 ....... ...,..... t-- ... .... Jlllir .... 
936 talilıiae. m6ıaclef C....-tni tl•I aktaaıu.. kıMlar firkat 

k~i9yblluaa tekliflerini ve fiyatlanan •ektupla bildirm .. 
u il'8 olanar. 

ktrik Tesisatı ve Malzemesi: 
Ylet Demiryolları ve· Limanları lıletme Umum 

idaresinden: 
men bedeli 2400 lira üç ıafhadan mütetekkil mıa ~ik 

Komple 1 adet elektrik olan tevzi tabloıu 27·6·936 ça~pmba 
~t 10 da Haydarpaıada gar binuı dahilindeki 1 inci iıletme 

DU t.rafınclan açık eksiltme ile sabn ahaacakbr. Bu ite gir· 
~,..•erin 180 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanu-
,;n ettiti ve1ikalarla birlikte ebiltme ılnii saatime kadar ko· 

•lracaatları lizımdar. Bu işe ait prtnameler komiıyondan 
olarak daflblmaktadır. 

lzmir Belediyesinden : 
• raıı fabrikasının bir senelik ihtiyacı için beher tona 913 

43322 lira bedeli muham•enle 4745 ton Zonptdak Zero 
re -.clea kemQrü Baıkltiplikteki prtname veçhile 12-6-936 

t 8aı&t 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. iştirak için 1250 
~t temina• ıqakbuzu Ye ya banka teminat mektubile 

baunu tarifi dairesinde hazırlanmış teldifter o ıtn azami 
lsa4ar EncGmea Bqkaallflaa verilir. 

aatanalma komİlyoauda panrhk· 
la alınacaktır. Tahmin bedeli 
beher tonu 14 buçuk liradır. Soa 
teminatı 130 lira 50 kuruıtur. 
l.teklilerin kaauai vesikaları ile 
beraber beUi Hatte komiayonda 
bulunmaları. 

5 •• Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levuımı. 
lstanbul Belediyesinden: 

Kefil Mavakbt 
bedeli temiaab 

ilk mekteblere yapılacak bedeni terbiye aletleri 675 58 
Yukanda keşif bedelleri ve teminatları yazıh olan alet açık 

ebiltmiye kontibnuı, ihale pnünde firen buluamaaıı oldu· 
tundaa ekliltme 29·5·936 cuma giinlne uzatılmııbr. 

Şartnameleri ve ketif evraklan Levazım Müd6rlifiinde rö· 
nlür. EksUtmiye firmek iateyenler hizalannda rösterilea muvakkat 
teminat makbuz veya mek,ubile beraber yukarıda yuıb pncle saat 
OD bqte daimi Eaclmeade bulunmabclır. 

!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!e!l!!!l!lml--!!!!mm!!!m!191! 

( Suite de la premiere pap ) 

Plaque de fer a raie et ~al
vanise. Prix ut. 6808, caat. prov. 
510,60 Ltqs. 

Plaque de fer ı•l•aaili. Prix 
eıt. 5940, caat. prov. 445,SO Ltqa. 

T6le de fer blaac. Prix eat. 
540, caut. prov. 40,50 Ltqt. Adj. 
aoUI pli cachete. Cahiera de char
ge gratuiteaent au Service de 
materiel İl Ankara, oa a la Direc· 
tion det Livrailona et ~tion 
a Haydar pacha. A... Generale 
de• Chemim de fer et del P•b 
de l'Etat a Ankara. Jeucli, 11 juin 
936. 

-3-

lnatallation et Materiel 1 
Electri'lae• 

Tableau ele dlüribatioa elec
triqae, tripbue, complet, a'wıc 

drecli. Commiaaion Penaueate 
de la M.aicipalite d'lıtanbul. 

-4-

T ravaux d'lmprimerie 
Reliure • Papeterie 

F o9raiture de Bureau 

lutrumeab de IJIDautİ••• 
pour la F.colee Primaireı. Priz 
e.t. 675, caat. prov. 58 Ltq. 
Faule de aoumiuiomaaire a la 
ptemiere adj. celle-ci • ete re
miae au 29 5 936, vendredi. Com
mi .. ion Perma•ente de la Mui
cipalite d'lıtaabul. 

-5-

Co_.aetible, Cbanoaı, 
Carburaltt. 

- ~-:_-~ .lıii:ilı.U:ıi',t~"ll.'.:~~ 
miere S.Ction d'Exploitatiea de 
de I' Adm. Geaerale d• ChemiM 
de Fer de l'Etat a Haydar pacha. 
Mercredi, 27-6-936 a 10 h. -Lampea electriqueı a poser a 
l'exterieur de la nouvelle Halle, 
6 pieceı. Prix ..ı. 1662, caut. 
prQv. 125 Ltq. Faale de ıoumiı
aionaaire lora de l'adj. celle•ci 
a ete remiae au 29 5 936, ven-

Borsa - Piyasa 
26-5-1936 

Para Bona• 
Açılış 

1 S eril 625,-
1 Dolar ·~.-20 F ansı.z Fr. ı (;.\, 

20 Lır 100, 
20 Belçik Fr. 80, 
20 Drahmi 21, 
20 1svıçre Fr. 812, 
20 Leva 22,-

1 Florin B'l,00 
20 Çek kronu s.ı, 

l Avusturya Si. 22, 
1 Peçela 14,-
ı Mark 29,-
ı Zloti 21,-
1 Peogü 22.-

20 Ley rn,-
20 Dinar 48,-

1 Yen so,-
20 İsveç kronu sı,-

1 Türk altını \16'l,-
1 Banknot Oı.B. 2,-
~er 

Loıidra 
Alış 

627, 

Kapanış 
6'.?:>,-
126,-
166,-
196,-
84, .... 
28,-

82o, 
it, 
84,-
88,-
24,-
16,-
29,-
28,-
~.-
16,-
ırı.-
94,-
98,-

964,-
:MS,-

-Charboa la•e ..na 80 t.... 
nes. Prix eat. 14,50 Ltql. la toa
ne. Caut. defiaitive 130,50 Ltqı. 
Adj. de rre a rre. Coa. d' Achat 
de l'Economat d'latanbul a To
phane. Veadreai 29-5-936 a 15 h. 

Nev York 
Parıs 

Milano 
Brüktıel 

Ati na 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Vıyana 

Madrıd 
Bertin 
Vartova 
Budapeft 
80kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

0,794tl 
12,06 
10,0965 
4,6900 

84,51>\IO 
2,457i) 

68,8182 

1,1760 
19,1742 
4,2280 
i) 82 
1,97'~ 

4,Z?*> 
4,0075 

108,2.516 
00,0'J 

:.= 
3,oeal> 

0,7Yı8 

12,08 
10,0625 
4,6850 

s.,stw 
2,4512 

68,66 

l,1717 
19,1265 
4,2176 
5,&JOO 
1,9675 
4, 176 
4,:wıö 

107,0088 
84,9888 
2, 7168 

24,W40 
8,0822 
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l' oıır la Publicıt ı~ s"ad· 
resser il l"Adminislralion 

jouroal Quotidien des Adjudications 

NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

No. 55 MERCREDI 

A Nos Lecteurs 
Noııs informons nos ı lecleurs que nous avons 

assurt; la collaboration d'un conseiller fisca.l e:rpt;ri
menfr, qui se mel d la disposition de nos A.bonnt;s, <İ 
litre graciell.r, pour iOlde consullalinn el <ıuestion li
ligieuses fiscales. 

Consultations chague joıır de u; <t fi h. 
N. 8.- Priere de se munir du "Coupon de Consultation,, 

publie plus loin. 
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Lois, Decrets-loi, Traites, des Commerce 

Accord de commerce entre la 
Turquie et la Pologne 

En compll-ment de l'accord de 
de Commerce signe le dix-neuf 
Fcvrier 1936, entre la Pologne 
et la Turquie, la Societe Polo
naise pour le Commerce de Com
pensation et la Banque Centrale 
de la Republique de Turquie ont 
convenu que les transferts des 
creances provenant des Pcbanges 
de marchandises speci fit-es dans 
l' Accord en question soient reg· 
les conformement aux dispositions 
suivantes : 

ARTICLE 1.- La contreva
leur de toutes les marchandises 
polonaises importees en Turquie 
sera versee a la Ban4ue Centrale 
de la Republique de Turquie qui 
la portera au credit d'un compte 
sans interets qui sera ouvert par 
ses soins au n.:>m de la Socic
te Polonaise pour le Commerce de 
Compensation, et tenu en Livres 
Turques. 

Les coura de conversations de 
la Banque Centrale de la Repu· 
blique de Turquie seront etabli• 
d'apres les dernieres cotations 
con nues de Londres et sur baae 
de la parite officielle de la Livre 

1 

Turque par rapport au Franc fran
çais, (actuellement une Livre Tur

que cgale 12.06 Francs français). 
Les l:ıctures afferentes a ces 

marchandises doivent etre mu

nies du visa de la Societe Polo
naise pour le commerce de com
pensation, a Varsovie. 

Article 2. - La Socictc Polo
naise pour le Commerce de 
Compensation n'utilisera les dis· 
ponibilitı'.·s ainsi constituces que 
pour le reglement des contreva· 
leurs des marchandises turques 
importees en Pologne, conformc· 
ment a l' Accord de Commerce 

ı turco-polonaise signe en date du 
· 19 Fevrier 1936. 

ARTICLE 3.- La Banque 
Centrale de la Rcpublique de 
Turquie avertira au lour le jour] 
la Societe Polonaise pour le 
Commerce de Compensation des 
encaissements quelle aura eff ec
tucs en joignant aux avis d'en
caissement l'exemplaire "Bn des 
certificats d'origine dont il est 
fait mention a l'article 4. 

De son côtc, la Societc Polo
naise pour le Commerce.de Com
p'!nsation transmettra au jour le 
jour a la Banque Centrale de la 

Republique de Turquie, les or
dres de payemeot accompagnce 
de l'exe111plaire "B,, des certifi
catı d'origines, en faveur des 
exporlateurs turcs en reglement 
des marchandises importees en 
Polongne et dont la contrevaleur 
lui aura ete versce par les impor
tateurs interesscs. 

Les ordres de la Socicte Po
lonaiae pour le Commerce de 
Compensation Se!'ont exccutes 
par la Banque Centrale de la 
Republique de Turquie selon les 
disponi bilites du compte qu' elle 
aura ouvert au nom de la So
cietc Polonaise pour le Com
merce de Compensation. 

ARTICLE 4 - Les marchan
dises exportces de part et d' au
t re seront accomparnees de cer· 
tifi.cats d'origine ctablis en 
double exemplai:-e suivant la mo· 
dele ci-indus. 

La Partie "B,, de ces certificats 
sera estampillce par les douanes 
du pays importateur et rendue 
au commerçant interesst; qui la 
remeltra ~ı l'Etablissement ou il 
aura a effectuer le versement. 

Ces certificats d'origine seront 
transmis dans les formes prcvues 
a 1' Article 3. -

Ce5 certificals porteront la 
valeur FOB dcs marclıandıses 

au port d'expedition ou franco 
frontit~re polonaise, et lcs prix 
ainsi marqucs sur ces certificats 
seront acceptt;s comme base pour 
les versements qui seront eff ec
tues conformtment iı l'Article 1 
et 2 du present Accord . 

(a suivre) 
""'""* MWWW# A .. 

A) Adjudications au Rabais 
-1-

Comestihle (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Viande de boeuf 80,000 k. 
Prix est. 30 Ptrs. le kilo, caut. 
prov. 2000 Ltqs. Adi. sous pli 
cachete. Com. d' Achat du Corps 
d' Armee de Tchorlou, samedi 4 
juillet 936 a 10 h. 

Pain, kilo 50,000 pour les be-

• 

AD MINlSTRA TION 
"POLIGLOT ,, 

Bureaux de traductioll 

RuP Hillıı r N. 17, C;ıl:tUI 

T elefone: 43097 

\dre~,.e Tl-lı;graphıque 

lstanbul - MÜNAKASı' 

27 Mai 1936 

soins annuels de l'hôpital "G 
reba ,,. Prix est. 562S, caut. pr0 

422 Ltqı. Adj. sous pli cacb' 
Com. d' A.chat de la Oirectı 
des Valcoufs d'lıtanbul, mercr 
ıo-6-936 a 15 h. -Pain de seconde qualite. P 
pare par du ble indigene, 
les beıtoins annuels de la Mai 
d' Arret de Konya. Caut. pt0 

2099,S2 Ltqs. Adj. sous pli 
chete. Procureqr Gene.al 

Konv•, mardi 9·6-936 a 9 h· 1 
Avoine d'une valeur de 

Ltqs. Prix est. S,2S Ptrs. le t 
Caut. definitive 750 Ltqs. > 
de grc a gre. Com. d' Achat 
l'Economat d'Istanbul a Toph1 

vendredi, 29·5-936 a 16 h. 

Oeufs 465,000 pieces. 
est. 1,40 ptrs. la piece. C I 
prov. 488, 25 Ltqs. Adj. soıı5 ı 
cachete. Com. d' Achat de l'~ 
nomat d'lstanbul, ~ı Tophane ~ 

di' 1 6 936 iı 1 S h. 30. 

Orge pour un valeur 
Ll4s. Prix ı>st. 4, 75 Pts. le 
caut. ddinitive 750 Ltq. Adi 
gre a gre. Com. d 'Achat de 
conomat J."lslanbul iı Toph' 
vendredi, 29 5 936, iı ıs h. 

-2-

Construction- Reparati 

Travaux Puhlics,Matf·ritd 
Construction Cartogral' 

Constructic.n de deux 01' 

tures et de quatre murs de 
forts sur la route de Kony:ı· 
chchir. Prix esl. 5887 ,76, 
prov.441,58 Ltqs. DirectioP 
Travaux Publics du Vihıye 
Konia, oi.ı on peut consuJtef 
documents afferents a ceS 

vaux. Lundi, 8-6-936 a ıs h· 

Planches en sapin resi ıl 
155 pieces de dimensions 
rentes, metres cubes ıs,216 
vrables aux ateliers de la S· 
du Monopole des AHaires dıJ 
de Mersine. Adresser off, 

· · l C · · d'Acb prıx a a ommıssıon . ıl' 

cette Societc jusqu'au soıt 
medi, 30-5-936. 

(Lire le suite en troisieıne 


