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Sayııı 7,5 kurut 

Resmi makbuz bedeli 
olmayan tcdiyat mak

bul değildir . 

'GAZETESi 
Pazardan başka her gün çıkar 

~====~-==================== 
Sayı: 56 PERŞEMBE 

SAYIN OKURLARIMIZA 
Gazetemi:, abonelerinin en mülıim bir ihtiyacım 

teşkil eden bilumum vergi işlerinde bir mali müşlwirl, 
!icrebiz olarak istişare için emirlerine amade kıldtğmı 
~rzeyler. 
istişare saatları talil günleri müstesna lıer gün lô-17. 

NOTA - Huıuıi "İstitare Kuponun ke1ip beraber geti
tilrnesi rica olunur. 

! .......................................... . 
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i Ç i N D E K i L E R: 

PIY ASA HABERLERi 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri. 

a) Münakasalar: 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 

2 - Nakliyat. 

b) Müzayedeler. 
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PİYASA HABERLERİ 
Ticaret odasında 

bir de sanayi şubesi 
teşkil ediliyor 

Öteden beri Ticaret oduının 
'a11 
~~f·"Yiciler ve sanayi işleriyle 

diğindon dolayı yapılan şikayet

ler senelerce sonra tesirini gös· 
termiş olmaktadır. 

Balkanlar İktisat konseyi 

Eski yirmi beşlikler 
tedavülden kalkıyor 

Eıki yirmi be1 kuruşluk ve 10 
kuruşluk bronz paraların Haziran 

936 tarihinden itibaren bir sene 
zarlıada tamamen tedavülden kal• 
dırılması karar altına alınmıştır. 

Buna binaen bu paralar mal .an
dıklarının eline geçtikçe tekrar 
tedavüle çıkarılmıyarak zarphane· 
ye gönderilmesi lüzumu alakalıl:ı
ra bildirilmiştir. Bu suretle teda· 
vüıden kaldırılacak olan meskfi· 
k.&tm yerine yeni ufaklık paraların 
tedavüle çıkarılmuı ve ufaklık 

para bultramna meydan verilme· 
mesi için Finans Bakanlı~· 11-
:umgelen tedbirleri almıştır. -

Sebzeciler birleşmek ve 
himaye görmek istiyorlar 

İstanbul civarındaki sebzeciler 
buhran geçirdiklerinden şikayet 

etmektedirler. Bu işle uğraşan 

bir bahçe aahibi şikayetini şu 
suretle izah ediyor: 

Adana ve Ege mıntakasından 

piyasaya bol miktarda sebze gel· 
melı..tedir. Bilhassa İzmirde seb
ze kooperatifi piyasada büyük bir 
mevki tutmaktadır. Bu vaziyet 
karşısında 1stanbul civarındaki 
küçük bahçivanlar, büyük serma· 
ye ile teşekkül edip Ege mtnta
kasındak:i şirltetlere rekabet ede-
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" POLİGLOT ,, 
T erceme Bürosu 

Billur sokak 17 Galata 
Tünel yanında 
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G0R0Ş0L0R 

Telgr.: lst. MÜNAKAS 
Telefon: 49097 

28 Mayıs 1936 

miyorlar. latanbul babçivanlarınlD 
da birlik olarak bir kooperatif 
yapmaları laxımdır. Eter böyl• 
bir kooperatif ve yahut adi bir 
şirket kuracak olursak Ziraat Ban· 
kuından borç para almak ta ka
bil olacaktır. Bugünkü şerait al· 
tında küçük bahçe sahiplerine 
kredi veren bir müessese yoktur. 

lstanbul civarmdaki sebze bah· 
çelerinde, sebzelere püsern has
talığ'ı iriz olmuştur. Bu da büyüle 
derttir. 

Bununla mücadele ediyoruz. 
Bu hastalık sebzelerin mahvına 

sebebiyet vermektedir. İstanbul 
sebzeleri evsa' itibarile diğer vi
layetlerden gelerı ııebzelerden 

daha iyidir. Bilhas•a İstanbul bal
kı, burada yetişen sebzeleri ter
cih ederler. Konaerva fabrikala
rı da lırtanbul bahçelerinin ıeb
zelerini alırlar. 

lstanbul sebzecilitini himaye 
etmek vazifesi, belediye iktisat 
müdürlüğünü alakadar eden bir. 
iştir. Çünkü İstanbul civarındaki 
sebze bahçeleri şehir iktisadiya
tında büyük bir rol oynamakta
dır. Her büyük şehirde olduğu 

gibi, İstanbulda da, şehrin etra· 
fınt sebze bahçeleri kaplamıştır. 

Bu bahçelerde çalışan bahçe sa
hiplerini muhtelif şekillerde hi
maye etmek lazımdır. Aksi tak
dirde bu bahçeler eski mevkile
rini kaybedeceklerdir. 

~ 1 derecede meşgul olmadığın
~l~ şikayet edilir. Odanın ismi 
t1ı •carct ve sanayi odasın oldu
'- ~alde Ticaret odasından sa
~tı . 

Balkanlar arası iktisat konseyi · 

nin deniz işleri komitesi bu gün 

Ticaret odasında toplanacaktır. 

Konseye iştirak edecek Romen 

ve Yunan murahasları şehrimize 
gelmişlerdir. Yugoslav murahas
larının da bugün gelmeleri bek
lenmektedir. Konseyin toplantı
sından maksat Balkan memle• 
ketleri arasındaki deniz nakliyata 
üzerinde tam bir birlik / husul 
getirmektedir. Bu suretle her tür
lü deniz rüsumları için tek usul 
kabul edilecektir . 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

\k tşlerile meşgul yalnız bir 
~Grk·•Portör vardır. Son yillarda 
l'ııld 1Yede yüzlerce fabrika ku· 
~iıı~ u~~ halde odada sanayi le 
tıt, hıçbir hareket yapılmamış-

'< tiıı i~Pıla~ şi~avetler ve .veka1e· 
ti l:ıı uzerıne odada bır sana 

Şllb " L 
l'tıiş eıı •rnrulması tekarrur et· 

f !)11111 Ve oda mccHsince bu lcabul 
llda llıuştur. Bunun için ticaret 
Ve •

81
nda şimdi mevcut "tetkikat 

t '•tihba t b · -d- ı- ıs--'cll ra şu esı mu nr u6un 
1 tıta~:~ Ve sanayi şubelerine ay-

bir Ve sanayi şübesinden 
--. müdürle · '-· .. ı-"'ll" ııı;.ı raportor va u-
Qll : kadar memur çatışacakbr. 
l' Utetle od .. l . 
~:tıllt amn sanayı ış erme 

gelen ehemmiyeti verme· 

Konsey içtimaında hükumeti· 
mizi temsil etmek üzere İktisat 
Vekaleti Deniz Nakliyat Umum 
Müdürü Aşir Altuğ ve Ecnebi 
Gemi işleri Müdürü Behçet şeh
rimize gelmişlerdir. Konsey ça· 
lışmaları on beş gün kadar de
vam edecektir. 

Türk -Lehistan Takas 
itilafnamesi 

(Dünkü saytmızdan devam) 

MADDE 5 - Leh Takas Ti
caret şirketi tediye emirlerini 
Türkiye Cumhuriyet Merke:ıı ban· 
kası Türk lirası ile muharrer o · 
larak yollayacaktır. 

Türk ihracatcılarının faturalan 
kendi milli paraları ile muharrer 
olmadı~ı taktirde, bu kabil dö
vizlerin Türk lirasına tahvili, Le
biatanda tahsilatın yapıldığı gün· 
de Londranın malam bulunan ıon 
kambiyo fiatlarına göre ve Türk 
Lirasının Fran ı :a frangına na
zaran resmi fii muadiline istina· 
den icra olunacaktır. (Halen bir 

Türk Lirası 12,06 Fransız fnn
gına müsavidir). 

MADDE 6.- Hak sahiplerine 
vaki olacak tediyat Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankasile Leh 
Takas Tic~ret Şirketi tarafından, 
ve bunlar arasında teati olunan 
ihbarnamelerin tarihleri sırasile 
ifa olunacaktır . 

MADDE 7.- iki memleket a
rasındaki emtea mübadelatından 
mütevellid olup Leh ithalatcıları· 
nın Lehistandaki mümessillerine 
medyun oldukları masraf ve ko
rnisyonlıır kliring tarikile tesviye 
r.lunacaktır. 
Şu kadar ki, her iki müeuese 

bu mebali~in mahiyetini ve cihe· 
ti istimalini, ve hakikaten yu-

• 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

karda zikri ge;;en masrai Ye ko
misyonlarının karşılığrnı teşkil 
edip etmediğinr tetkik ve müra
kabe etmek hakkını muhafaza 
ederler. 

MADDE 8. - işbu itilaf name 
Türkiye-Lehistan Ticaret atilafna
mesile ayaı zamanda mer'iyete 
girecek ve aynı müddetle mute
ber olacak.dır. 

MADDE 9- İşbu itilafname
nln inkizasmda Leh Takas Tica
ret Şirketinin hesabında gödk
mesi melhuz olan alacakh baki
ye bu itilafnamenin hükümlerine 
tevfikan kamileo tasfiye olunmak 
lhımdır. 

/ Kezalik, hu itilifnamenin mer'i-

' 

yeti müddeti zarfında veresiye 
idhal edilmiş bulunacak emtea 
bedelatının ldiring besabana ya
tınlmasma devam olunacakdar. 

Bu itilafnamenin inkizuında Leh 
Takas Ticaret Şirketinin mevcu
dat bulunmaması dolayııile icra 
edilmemiş bazı emirleri bulunduğ'u 
talc.dirde, Tfirk idhalatçıları mez· 
kur tediye emirleri için lazım ge
len karşıhğ'ı teşkil etmek üz:ere 
bu itilafname hükümlerine tevfi
kan idbalatları bedellerini mez
kOr Şirketin hesabına yatırmafa 

devam edeceklerdir. 

a) MÜNAKASALAR 
1-t:rzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Muhammen İlk 

Cinsi Miktarı bedeli teminatı İhale günü 
Kilo Lira kuruş 

Salça 500 100 750 12·6-936 cuma saat 15 te 
Pirine unu 1800 450 3375 ,, ,, ,, 
Mişasta 600 99 650 ,, ,, ,, 
Kuru üzüm 2000 350 2625 ,, ,, ,, 
Kuru Ka ys1 600 372 2790 ,, ,, ,, 
Makarna 1800l 

840 6350 
,, ,, 

Şehriye 10001 " 
Kuru bamya 50 45 350 ,, ,, ,, 
Soda 2500 125 950 ,, ,, ,, 

Gureba hastanesinin 936 senesi ihtiyacı için alınacak olan yuka
rıda cins ve miktara yazılı dokuz kalem erzak . ayrı ayn açık eksilt
miye konmuştur. lhalesi yukarıda yazılı rün ve saatte Vakıflar Baş 
müdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri 
lııergün Levazim kaleminde görülebilir. İsteklilerin teminat akçelerile 
birlikte ihale saatine kadar relmeleri. 

Selimiye Askeri Satınalma 
komisyonluğundan: 

1- Tüm Birliklerile Hadarpaşa 
hastahanesinin bir senelik ihti
yacı için evvelce kapalı zarf usu
lile münakasası 20- 22 Haziran 
936 ye talik kılman koyun ve sı
tır etlerinin münakasaları ya• 
pılıncaya kadar ihtiyad1 temin et
mek üzere 9000 kilo koyun ve 
15000 kilo sığır etinin evvelce 
mevcut şartnameye uygun ol· 
mak üzere açık eksiltme suretile 
29 5 936 Cuma giinü saat 15 de 
pazarlığı Selimiye Askeri Satın

alma komiByonunca yapılacaktır. 

2- Koyun etinin bedeli 4471 
lira 20 kuruş olup teminat akçesi 
335 lira 34 kuruştur. Sığır etinin 
bedeli 5340 lira olup tem;nat ak
çesi 400 lira 50 kuruştur. 

3-Taliplerin teminat akçelerini 

2-- Nakliyat: 

yevmi mezkıirda eksiltme saatin
dan bir saat evvel 33 Tümen Mu
basebeıti veznesine yatırmış olma
Jarı şarttır. 

4- Şartname komiıyoııda gö
rülebilir. 

Ankara Levazım Amirliği 
satın Alma Komisyonundan: 

Tüır.en birlikleri için 29750 
kilo sade yağı 15-6-936 saat on 
beşte kapalı zarfla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 19339 lira ilk 
teminatı 1451 liradır. Teklif mek
tupları saat on dörde kadar ka
bul edilir. isteklilerin şartname
yi görmek üzere her ırün ve ek
siltmeye iştirak için belli gün ve 
saatte kanunun ikinci v~ üçüncü 
maddelerindeki vesaikle birlikte 
Lüleburgaz tümen satın alma ko
misyonunda bulunmaları. 

Edirne İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Tekirdai Malkara arasında 936-937 senesinde yapılacak mamul 
tütün, içid, ispirto veaair eşyanın nakliyatı mevcut fartnamesi muci.· 
bince 15-5-936 tarihinden 4-6-936 tarihine kadar 20 gün müddetle a· 
çık eksiltmeye konulduğundan taliplerin ihale günü olan 4-6-936 ta· 
ribinde saat 14 te Edirne inbiıarlar baş müdür)üfünde müteşekkil 

h il h l d . - ti . · 1 • old" komisyona Ye ya ma a i in İsar ar i aresın e muracaa arı ı an 
nur. 

SiYas İnhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

1- Malatya ile ishuıyon, Ak
çadağ, Hekimhan, Araplur, Ke
maliye, Darende, Pötürge ve E
laziz ile istasyon Pertek, Hozat, 
Çimişgezek, Geben, Palo ve A
dıyaman ile Urfa, Adıyaman -
Kahta arasında mamul ve yaprak 
tütün, içki, tuz ve sair inhisar 
mevadmın kara yolunda taşıma 
işi 14 Mayıs 936 güniinden itiba
ren on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu taşma işi 937 senesi 
Mayısının 31 inci gününe le.adar 
devam edecektir. Eksiltme. kapa
lı zarf usulile yapılacaktır. 
3- ihale Mayısın 29 uncu Cu-

ma gunu saat 15 de Malatya 111 

hisarlar baş müdürlüğünde topla' 
nacak komisyonda yapılacaktır• 

3- Birinci kıaım Malatya .,rt 
mülhakatı uasındaki nakliyatıP 
muhammin bedeli (3500) lira olıl~ 
(% 7,5) teminat ak.çesi:· (262· 
liradır. 

İkinci lusım yani Adıyao»'~ 
nakliyatının muhammin bedel; 
(7000) lira olup bunun (yüzde 7, 
teminat akçesi (525) liradır. 

Üçüncü kısım yani Elaziz n•~ 
liyahnın muhammin bedeli (121

5 lira olup teminat akçesi (90,7 
liradır. 

1 
5- İıtekliler taşıma şartlar111 

. ·ıı· 
bu ilanın yapıldığı yerlerdekı 1 

hisarlar idaresine müracaatla öf 
renmelidirler. 

b) M Ü Z AV E D E L E f! 
Karacabey Haraıı Müdürlüğünden : 

Çiftliğin altı ~bin sekiz yüs on dokuz kilo safkan 

yapağısı ile 6116 kilo yarımkan y a p a ğ ı l a r t k•' ~ 
pah z°arf usulile arttırmıya konmuştur. Arttırma günü 16 haziran 9~ 
salı fÜnÜ saa.t on beştir. Muhammen kıymet olarak safkan Merirı 0 

yapağının kilosuna seksen, yarımkan Merinos yapa~ının kilosuna ye 
miş beş kuruş muhammen kıymet takdir olunmuştur. Her ilcisi için ye 
di yüıa elli dört lira muvakkat teminat alınacaktır. Artbrma yeri I(• 
racabey Harası merkezidir. İsteklilerin .arttırma günü teminatlarile '

1 

vesaiklerile birlikte Harada bulunmaJarı ilan olunur. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
Haranın yüz altını ş kilo Safkan ve altı bin yirmı iki kilo Yarı

kan ve iki bin ıelciz yüz yirmi dört kilo Kıvırcık yapağıları kili'' 
z:arf usulile arttırm1ya komııuştur. Arttırma günü 16 haziran 936 sı 
günü saat on beştir. Muhammen kıymet olarak Saf kan Merinos Y' 
pağısının kilosuna seksen, Yarımkan Merinos yapağ"JSının kilostl 
yetmiş beş, Kıvırcık yapağısmın kilosuna altmış kuruş muhamırıe 
kıymet takdir olunmuştur. Her üçü için "Dört yüz seksen,, lira ıJI 
vakkat teminat alınacakbr. Arthrma yeri Karacabey Harası merk~; 
dir. isteklilerin attırma günü teminatlarile ve vesaiklerile birlikte 
rada bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul gümrükleri satış işleri müdürlüğünden: 
M. K. N. Ağırlığı Değeri Eşyanın cinsi 

5509 609 
5510 610 
5511611 
5512 612 
3853 
3773 
3854 
5508 608 

K. G. L. K. 
1.020 73.44 ipek mensucat. 
0.750 54.00 " ,, 
19.00 79.80 Hamut bilatefferuaat. 

20.800 104.00 Müst. erkek elbisesi. 
2.650 190.80 Safi ipek örme caket, 
7.900 568.80 n " mensucat. 
0.880 52.80 ipek örme eşarp. 
6.00 288.00 ,, karyola örtüsü. J 

d ı ıı" t Yukarıda yazılı eşyanın 3·6-936 G. saat 14 e satış sa orı ~ 

açık arthrmaları yapılacaktir. İsteklilerin yüzde yedibuçuk pey • S' 
lerini yatırarak makbuz ve sair evrakile kanunen muayyen saatte: 
tış Müdürlüğ-üne gelmeleri ilan olunur. 

İstanbul 
M. K. N. 

5513 613 
5527 627 
5518 618 
5517 '617 
5516 616 

Gümrükleri 
A~ulığı 

K. G. 
168.00 
109.00 
131.00 

29.00 
62.00 

Se&tış işleri Müdürlüğünden: 
Değeri işyanın cinsi 
L. K. 
168.00 Pamuk asker çant•9' 

98.10 Hayvani yağ . ı 
1375.50 Masuraya sarılı ipek ıf' 
145.0 ı Müstamel yün elbi•e· 
62.00 Kokulu sabun. ..ıı 

~ ıus· Yukarıda yazılı eşyanın 1 6 936 G. saat 14 de satış müdur 
1
,, 

de ihaleleri yapılaçaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçe ,ı 
yatırarak makbuz ve sair evrakile muayyen aaatte satışa gellli 
ilin olunur. 
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"Münakasa Gazetesi,, Direktörlüğüne 
Hillıir sokak • .Yo. n· 
GALATA - lST AN BUL 

~ Gazetenize · 
ta ııe bedeli olan 
~ 11 derilmiştir. Çıkan sayıları 
llıan gönderiniz. 

İsmi 
(Okunaklı) 

Adres 

27- 5- 1936 

\lı ~ Satı~ 

ü:!5,- Ô~>.-
1:1:3,- 12\i,-
lttt, ifil), 

1!12. - lflfi,-
f-0, H'ı, 

:.w .• ;o :..~,-

812,- ~~u, -
~.- 2'ı,-

82,!)() 4.-
1'4, H._"i,-

~. ~.-
H, ili,-

28,- ·~ı. -

21,- 2.1,-
22,- 2-+,-
ı:~. rn.-
IB,- .ı~.~ 

:;u,- :~ı.-
:lu,- :~J,-

\f6.t,- !lljti,-

:!!t:~.-

Açıl ıs Kapanış 

621,2.:") ıj;-!ıJ 

41, 'i~t..\ıı ıı,IHı:I 

12.'lli 12.0:1 
w,ıım:-, Lt 1,0H ili 
ı. m~ ıo 4,li'11i'ı 

i'-l,4t>1U b4, 2i 14 
2,~~10 :!,4:l20 
fı3. j".'jj";.! ti:UiOLO 

ı, 1 i5<) ı. 172.'J 
1!1.111[> ı~ ı . to 
·ı.~411 ~.21:ın 

5.b"2 5,b082 
ı,~ır:ı-, 1,nli.':i4 
~. 2..!40 ~.21:ın 

'ı , :!ü:l8 4,25:ıa 
HIB,()7:..~ı 107,HO:iH 
:ı4~~1~7 '~ :li,8o:i8 
'.!, 72 :!, ıı:-ıtı 

:! ..j' 87ri4 2:1. !13i!i 
:1,(ı\tlfl :l,Ob·Hİ 

ı.:bcMt İKTiDARA 
'l()b . 
'tt rtMOBIN 
1'11f~ ~RLIGı YOK EDER 

lat: Galata P. K. 12.55 

aylık abone olmak istiyorum. 1 
kuruş bugün posta havalesile 
aşagidaki adresime munta-

f ratelli SPERCO 
Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 44792 
Amsterdam - Kompani Royal 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers , Rotterdam, A · 
mıterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

ORESTES vapuru 
25 ila 30 Mayis tahmil 

Nerlandez kompanyasının 
nehri vapurları limanlar için 
hususi ve ıı eri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
landez Kumpanyası ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru konşimen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSİ 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 30 Mayisa doğru 

Amsterdamdan yakında hareket 

HERCULES vap. 20 Mayisa doğru 

Nippon Yusen Kaisha 
' JAPON VAPUR KUMPANYSI 

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

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 
(doğru ve aktarmasız) 

LIMA vapuru 18 Mayisa doğru 

TOYOKA MARU 18 Hazirana n 

DAKAR MARU 18 Temmuza n 

Italyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilab 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 

Hava yolu n 

Demiryolları n 

Baırajluıo sigortası 
İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
neadinde C. 1. T. ye müra -
eaat olunur. 

c .. . 

SATİE 1" ~ 

Yol ve inşaat müteahhidi erine 

Granit Parke ve Bordür Taşı 
İstenilen ebadda en uygun şeraitle senede 600.000 

verilebilir. Müracaat: G. Marmara Han N 4. Tel. 49210 

\ DENİZ POSTALARI 
, 

Galata, Merkez Rıhbm Han, Tel. 44870·7-8-D 

Hareket edecek vapurlar 
C A M P 1 D O G L 1 O - Perşembe 28-5 saat 17 de: 

Pire, (Patras), Napoli , Marsilya ve Genovaya. 
A S S 1 R 1 Y A - Perşembe 28--5 saat l 7 de: 

Kavala ' Selanik, Volo Pire, Patras, Santico, Brindizi, 
. Ankona, Venedik ve Triesteye. 

C E L 1 O - Cuma 29·5 saat 9 da Galata Rıhtımından: 
Pire, Brindizi, Venedik ve Triesteye. 

Beklenen vapurlar 
C A M P İ D O G L İ O - Perşe~be 2&5 saat 7de: 

Tuna, Köstence, Varna ve Rurgazdan. 
A S S İ R İ A - Pcrtembe 28-5 ıaat 17 de: 

Tuna, Kö.tence, Varna ve Burgazdan. 

imtiyaz sahibi ·e Yazı işleri 
DirektörG: İımail Girit. 

,,....---...,,,....,...,,,,,=-
Basıldığı yer: AR TUN Buımevi 
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NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

~--

No. 56 JEUDI 

A Nos Lecteurs 
Nous informons nos lecteurs que nous avons 

assurt! la collaboration d'un conseiller fiscal experi
mente, qui se mel a la disposilion de nos Abonnes, a 
titre gracieux, pour toute consullation et questlon li
ti9ieııses fiscales. 

Consultations chaque jour sauf Samedi et Dimanche 
de 16 li 1i iz. 

N. 8.- Priere de se ı:aunir du "Coupon de Consultation,, 
publte plus loin. 

ı· ................ ··-···· .............................. --........... , 
t SOMMAlRE: 

Lois, o.;creta lois, Traites de Commerce 

A) Adjudications au Rabais. 

- Comestible (Denree alimentaire, Viaade, Leguıne, L•it ete. 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

Accord de Commerce entre 
la Turquie et la Pologne 

(Suite et fin) 

ARTlCLE 5.- La Societe Po· 
lonaise pour le Commerce d~ 
Compensation transmettra a la 
Banque Centrale de la Republique 
de Turquie ses ordres de paie
ment libelles en Livres turques. 

Au cas oiı les factures des 
exportateurs turcs ne seraient 
pas libelles en leur monnaie na
tionale la conversioo de ces de
vises en Livres Turques sera ef
fectuee d 'aprea les derniers cours 
connus de Londreıı le jour de 
l'encaissement en Pologne et sur 
base de &a parite officielle de la 
Livre turque par rapport au 
Franc français, (actueHement une 
Livre turque cgale n,06 Francs 
français). 

ARTICLE 6.- Les paiemeots 
•ux ayants droit seront effectues 
par la Banque Centrale de la 
Republique de Turquie et par la 
Societe Polonaise de Commerce 
de Compensation en suivant l'or
dre chronologique des avis echan
ges a cet effet entre euıt. 

ARTICLE 7.- Les fraiı et 
commissionı dus par les expor
tateurs polonais a leurs repre
sentants en Turquie, ai_nsi que 
les frais et commissions dOs par 
les exportateurs turcs a leurs re
presentanhı en Pologne, resultant 
des echangeıı commerciaux effec
tueı entre les deux pays, seront 
regles par voi~ de clearing. 

Toutefois, les deux institutions 
se reservent le droit de verifier 
et de contrôl"" la nature et l' em
ploi de ces sommes, et si eBes 
reprcsentent reellement la contre
valcur des frais et des commis-

sions ci-haut mentionnes. 

• 
ARTICLE. 8. Le presımt Ac-

cord entrera en vigueur simul-
tanernent avec l' Accord commer
cial Turco-polonais et aura la 
meme duree. 

ARTICLE. 9. Le solde ere· 
diteur que pourra eventuellement 
prcsenter le compte de la Socie
te Polonaise pour le Commerce 
de Compcnsation iı. l'expiration 
de cet Acı:ord devra etre totale· 
ment liquidc conformement aux 
sti pul ati ons du present Accord. 

De meme, les contrevaleur9 
des marchandises importeeııı a 

credit au cours de la validite du 
preaent Accord continueront a 
etre versees au compte du clea
ring. 

Au cas oıi certaina ordres de 
paiement de la Societe Polonaiae 
pour le Commerce de Compen1a
tion resteraient non executes f aute 
de diıponibilites, a l'expiration 
du present Accord, lcs importa
teurs turce continueront a verser 
au Compt& de Clearing de la di
te Societe, la contrevaleur de leurs 
importations, conformement aux 
stipulations de cet Accord, en 
vue de constituer la couverture 
necessaire pour le reglement des 
susdits ordres de paiement. 

Fait en double a Ankara, 
le 2 Avril 1936 

Societe Po lonaise 
pour le commerce 
de compensation 

Signe: 
Banque Centrale 
de la Republique 

de Turquie 
Signe: 

A) Adjudications au Rabais 
-1-

Comestible (Denree alime;ıw 
taire, Viande, Legume, Lait 

1 ete. 

,1\. L. 
Sauce 500 100 
Poudre de riz 1800 450 
Amidon 600 99 
Raisin sec 2000 350 
Abricot sec 600 372 
Macaroni 1800 ) 840 
Vermicelle 1000 ) 

Combeau sec 50 45 
Soude 2500 125 
L' adi. des fournitures ci·haut 

necessaires pour l'hôpital "Gou
reba ,, aura lieu le vendredi, 
12-6-936 a 15 h. a la Commission 
de la Oirection Principale des 
Vakoufs d'lstan bul. 

Beurre k. 29750. Prix est. 
19339, caut. prov_. 1451 Ltqs. 
Adj. sous pli cachete. Com. d' A
cha t Militaire de Lulebourgaz, 
15-6-936 iı. 15 h. 

Viande de mouton 9.000 k. 

AD MINISTRA TION 

"POLIGLOT 
Bureaux de traductioll 

t{ııe Hillur l'i. 1-;-, GaialB 

T elefone: 43097 

Adresse Tclı~graphique: 

latanbıal - M0NAKAS1' 

~~~~~~~-___.,,.-

28 Mai 

Prix eli. 4471,20, caut. 
335,34 Ltq•. 

Viande de boeuf 15,000 k· 
est. 5340, caut. prov. 400,50 ~ 
Pour l'hôpital Militaire de 
dar pacha. Adj. de gre a 
Com. d' Achat de Selimiye. ıJ 
dredi 29-5-936 a 15 h. i 

B) Adjudications 

Laine de Mer;nos pur ~ 
160 kilos, prix est. 80 Ptrs. le 

Laine de Merinos demi·• 
6022 kilos, prix est. 75 Ptr~· it 

Laine "Kivircik" 2824 ~il 1 , 
prix eıt. 60 Ptrs . le k. Caut. pr 
pour le tout Ltqs. 480. Veli 
la surenchere ıou9 pl; cac 
Direction du haras de Karadi• 
ma!di, 16-6-936 iı. 15 h. 

Laine de Merinoı pur 1 

6819 k. prix est. 80 Ptrs. le~ 
Laine de Merinos denıi·•' 

6116 k. Prix est. 75 Ptrs. le ~1 

Caut, prov. 714 Ltqs. Vente 1 

sunnchcre aous pli cachete· 
rection du haras de Karadi•lı' 
Mardi, 16·€-936 iı. 15 h. 

e 
Divers articles d'habilJell' 1 

et autres, se trouvant daıı5 

dcpôts des Douanes d 'fst•~ 
seront vendus par adj. a I• ı1 
renchere, le 3-6-936 a 14 lı~, 
dans la salle des ventes 
Oirection des ventes des O 
nes d'lstanbul. (Consulter I~~ 
tie turque, sous rubrique " 
yedeler ,,). 

Havresae, poids 168 k· 
p 

168 L. rft 
Graisse nimale, poids 1 

Prix 98. 10 L. 

Fil en se>ie en navette. p" t 
131 k. Prix 1375,50 L. 

1 
lı r 

Habits confectionnes eıı 1' t, 
poids 29 k. Prix 149 L. 6ı ~ 

·d• ~· 
Savon de toilette, poı pi' '~ı 

Prix 62 L. Caut. 7,50 %· d •t 
tion des ventes des DouaneS ~ 
tanbul, le 1-6-931) a 14 h· bıı 


