
.............__~------------------
AB ü NE ŞARTLARI: 

1-.1 Hl..., 

3 
6 

12 

AYLIGl 

" ,, 

450 
850 

150(\ 

Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz bedel i ol 
~11Yan tediyat makbul de
iıldir . 

Yıl : ı Sayı : 176 

PİYASA 
~AB ERLERİ 

=~ · -t*+ • Ç: 

Paraların Sukutu 
tacatçılar. Türk parasına 
~·göre satış yapıyorlar 

d 1Yasada paraların sukutun
/11 ll'ıÜtevellit tereddüt al'an 
e\> • 

all'ı ediyor, ihracatçıların 

~ tacat işlerini ne suretle ya
hacakluı hakkında Ankaradan 
ilı:klenen emirler dünde gelme-
• 

1nir. Ve şimdilik ihracatçıla
~ 1'iirk parası esasına göre sa
~~lara devam ttme\eri tavsiye 

11 tıınaktadır. 
!\arşı memleketler ithalatçı-

atı d .. 
1 

a Türk parası esasına go-
Y Satışla rakabul etmektedirler 
b 11Inız. Alma1ıyanın yumurtayı 
~ Şekilde almak istemediği 
Q her veriliyor. Bunun sebebi 
~: Yumurta ithalatını bizzat hü
~ 11ltıetin yapıp Alman pazarla
'tıa yaymasıdır. Bununla bera
tt bu cihetin de yakında hal
'dileceği muhakkak addec!il
~tktedir. 

Borsada 
~ilrnbiyo borsasında dün frank 

liret üzerine muamele olına-
ltır. Merkez bankası sterline 
l.() 17 kuruş yeni fiat vermiş

~· Merkez bankası tahvilleri 
b· liraya kadar yükselmiştir . 
! 1~er milli tahvillerde normal 
auardan muamele görmüştür. 

Son yağmurlar pamuk 
mahsulüne ziyan 

Son birkaç gün içinde Ada
~~· Mersin hinterlandına hafif 
~~•ktarda yağmur yağması bu · 

daki pamuk ekicilerini endi· 
4t;-e d- - .. ..J • ~ uşurmuşse •ıe yagmurun 

b'~tekli olmaması mahsule hiç 
•r . t' :Zarar vermemış ır. 
f:sasen Tarsus alanından ia

~ttıirı yüzde 90 ı, yerli pamuk
I rırıın da yüzde doksanı top· 
aıı'l\ış bulunmaktadır. 
~ Çukurova ve hanlisinde de 
. -llluk kozalarının devşirilme-

:'.ne büyük süratle devam e
•lttıektedir. Daha şimdiden ia· 

~t ve kleneland yüzde yetmişi 
'1\dırı)mış bulunmaktadır . 

\\tkurovda ;::uk Satışları 
arttı 

İktisad vekaletine gelen 
~alfıınata göre, Çukurova mın
I ~asında pamuk üzerine yapı-
1-n nıuameleler artmıştır. Fiat
Qt da gittikee yükselmektedir. 
4~8•~a geçen hafta içinde 

bın kilo pamuk satılmıştır. 

Fındık fiatleri yüksek 
bi :on günlerde fındık fiatleri, 
~t~ ır sene görülmediği dere· 
dık e .Yükselmiştir. Borsada fın
lıt fıatleri 76 kuru~a çıkmış
bı.; Bunun sebebi Ingilterenin 
ııı sene fazla miktarda fmdık 
dillıası ve fiatları yükseltmesi
d:· Diğer taraftan Almanya· 

n d . 
A.ı a 11tek fazlalaştıgında n 
tttanyanın da fiatları yüksel

cıg, unıı.ılmaktadır. 
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İÇİNDEKİLER: 
Piyasa Haberleri 

ilanlar, Emirler. Tebliğler 
a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
Elektrik-Havagazı Kalorifer tesisat ve Ma1zemesi 

Matbaa işleri Kırtasiye - Yazıhane Lev .. zımı 
Kereste - Tahtav. s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 
- Müteferik 

2 Mültezimlik işleri 
3 Emlak 

ilanlar, Emirler, Tebliğler : 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Suriye menşeli olup bugüne kadar gümrüklerimize gelmiş bu
lunan ham derilerin ekspertizleri yaptırılmak üzere, bu derilere 
aid gümrük beyannamelerinin ve beyannamesi henüz verilme
miş ise konşimento veya ordino, fatura ve menşe şehadet~ame
lerln en son bu ayın 16ncı cuma günü saat 17,5 ğa kadar lstan
bul İthalat Gümrüğü Müdürlüğü Tetkik Servisine verilmesi ali· 

kalılara ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

Nafıa Vekaletinden müteahhitlik vesikası alan1arm 937 senesi 
başında vesikaları usulen yenisile değiştirilmek üzere vesika 
alındığı tarihten itibaren ne gibi işleri taahüt edip bitirdiğini ve
ya taahhüdünü ifada devam ettiğini iş sahibinin sarih adresi de 
zikredilmek şartile 1 teşrinisaniden itibaren bir istida ile Veka

let makamına müracaatlan. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

3018 numaralı kenun mucibince ihracatçı ruhsatnamesi almak 
için yapılacak müracaa~ların en son 20 teşrinievvel S36 tarihine 
kadar kabul edileceği iktisat Vekaletini!'\ işarına müstenilen tek· 
rar ilan olunur. 
=~ -

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

istanbul Harici Askeri Salınalma Komisyonundan: 

M. İlk 
Cinsi tutarı bedeli lem inalı Ek. şekli Tarihi S. 

Kilo Lira Lira 
Bulgur 37000 5550 ·117 Açık eksiltme 19· 10-93{) 14,30 

" 4150 ()23 -l7 " " ,, 15 
" 6800 1020 77 " " " 15,30 
" ()800 1020 77 ,, " ,, lf) 

,, 6800 1020 77 ,, ,, " 16,30 
Yukarıdaki bulgurlar ayrı ayrı ihale edilecektir. Şartnameler 

her gün görülebilir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminat mektup veya makbuzlarile ve kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesikalarla birlikte Lülebıırgazda Tümen utınal· 
ma Komisyonnnda bulunmaları. 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen 

Kilo Çuval tutarı İlk teminatı 
350 Tuzsuz tereyağı 334,50 26 lira 

70 Toz şeker 1785 134 ,, 
Düşkünler evi için lazım olan yukarda cins. miktar ve tutar· 

ları yazılı tereyağı ve toz şeker açık eksiltme gününde isteklisi 
bulunmadığından pazarlı.ğa çevrilmiştir. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülebilir· istekli olanlar hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar 
ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 3-11 ·93H salı ıü
nü ~aal 1·4 <le daiı1'i endimendc bulunmalıdırlnr. 

Harici Askeri Kıtaatından: 

Cinsi Miktarı K. T. Bedeli 
L. K. 

30H6 

İlk teminatı 
L. K. 

Nolıul 25800 
28-10-936 günü saat 

232 20 
1-tte açık eksiltme 

Makarna 35l00 7722 579 15 
28- I0-936da saat 11 de kapalı zarf 

Zeytinyağı 15975 I0383 75 
23-10-936 saat 16da kapalı zarf 

Ra?akı üzüm 9450 2362 50 
27-10-936 saat 16da açık eksiltme 

Çorbalık pirinç 17250 3105 
27-10r936 saat 

Pi lıi.vlık pirinç 26700 
1 lde kapalı zarf 

5607 
Karmızı mercimek 22050 1336 

Yeşil mercimek 
Şeker 

Sabun 

26-10-936 saat 16da 

11550 
32850 

açık eksiltme 

3307 50 
9855 

29· 10-936 saat 14te kapalı zarf 
15300 6320 

23-10-936 saat 11 kapalı zarf 

778 78 

177 19 

232 87 

420 :52 
103 95 

248 06 
739 12 

409 00 

Kuru fasulya 61700 9255 69·ı 12 
26-l 0-935 saat 11 de kapalı zarf 

Tümen Birlikleri için yukarda yazılı erzakların hizalarında 
yazıldığı tarihlerde kapalı zarf ve açık eksiltmesi Çatalcada Tüm 

1 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri parasız Ko• 
misyonda görülebilir. Teklif mektublarmın ihale saatinden bir 
saat evvel Çatalcada Komisyona vermeleri. 

Hazattc Jandarma Seyyar 
Piyade Alayı Satınalma 

Komisyonundan: 

2 - Şartnameler 126 kuruş 
karşılığında komisyondan alına
bilir, 

3 Eksiltmeye girmek iste-
! - Tutarı 25200 lira tah- yenlerin ilk teminat makbuzu 

min edilen yüz seksen bin kilo : ve şartnamede yazılı belgeler 
un 17-10-936 Cumartesi günü içinde bulunduracak teklif mek-
saat 14 te Ho:zatta kapalı zarf tubunu eksiltme vaktinden bir 
eksiltmesile satın alınacaktır. saat evvel Hozatta Komisyona 
İlk teminat 1890 liradır. vermiş olmaları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Marmara Üısübahri komutanlığı Satıoalma komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Muvakkat T. Eksiltme şekli gün ve saati 
Lira Kr. 

Zeytin yağı 5000 225 00 pazarlıkla 16 10-936 lO 
11 
14 
15 

Zeytin 6000 135 00 " ,, 
Sabun 8000 228 00 ,, it 

Kuru üzüm 10000 165 oo ,, ,, 
Üssübahri emrindeki kara eratı için yukarda cins ve miktarı 

yazılı dört kalem erzakın Zeytin yağı ve zeytine talip çıkmadığın
dan (Sabun ve kuru üzüme)verilen fiatlar yüksek görüldüğün-1.en 
hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. iıtek· 
lilerin muayyen gün ve saatte Tersane kapısındaki komisyona 
müraeaatları . 

2- İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Merkez hal binası konulacak üç tane paratöner 
Haseki hasianesinin Nureddin Pavyonuna yapı
lacak havagazı tesisatı 

Tutan İlk temin . 
Hi6,01 12,45 

202,68 15,20 
Ramide yangın su deposile Cihangirdeki Kap-
tan Paşa camii sarnıcının tamiri 232.96 7,50 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı olan işler yaptırılmak 
üzore ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartname
leri encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında gösteri
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline 
kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık ~olacağı) 15-10-936 
perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Karacabey Harası 

Direktörlüğünden: 

25-9·936 cuma günü kapalı 

zarf usulilc eksiltmesinin yapı
lacağı ilan edilen Hara merke
zinde yeniden inşa edilecek 
Elit kısrak tavla~ına talip çık
ııuadığınJaıı yeniden kapalı ıarf 

ı 

1 
ı 

l 
1 

1 

usulile eksiltmeye konulmuş. 

tur. 
İhale 22-10·936 perşembe 

gunu saat 14te Bursa Baytar 
Müdürlüğü dairesinde yapıla· 
caktır. 

2 - Bu inşaatır. muhanırnen 
keşif bedeli 60082 lira 15 ku
ruş olup muvakkat teminatı 
4255 liı adır. 



Sayfa ?. MÜNAKASA GAZETESİ 

Hava Tehlikesi / 3 -Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Hava Tehlikesini bilenler- ' 

rin arasına katılmayanlar! a- { 
cele ediniz. Yurt sizi ödeve 
çağırılı yor. ı 

Hava filolarımız her gün 
bir az daha kuvvetleniyor. 
Bu gelişmeyi istediğimiz de· 
receye çıkarmak için Hava 
Tehlikesini bilen üye yazıl
malıyız. 

Türk ulusu el attığı her 
iti batarı ile bitirmiştir. 

Havatehlikesini yok etmek 
için giriştiğimiz savaş ta za· 
ferle bitecektir. 

Türk Hava kurumu 

3- Bayındırlık genel şartna
mesi, mali ve fenni şartname
ler, plan ye mukavele projesin
den mürekkep bir takım mü
nakasa evrakı IO lira mukabi
linde Hara Muhasebesinden 
verilmektedir. 

4 Bu eksiltmeye girmek 
iıtiyenler 2490 numaralı eksilt
me kanunu mucibince ibrazına 
mecbur oldukları evrak ve ve
sikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 
numaralı Resmi ceridede ilin 
edilen talimatname mucibince 
Nafıa Vekaletinden almış ol · 
dukları müteahhitlik vesikasını 
ve teklif zarflarını 2490 numa
ralı kanunun tarifatına uygun 
olarak hazırlıyarak 22-10-936 
perşembe günü saat 14e kadar· r 
Bursa Baylar Müdürlüğü Dai
resindeki Komisyona tevdi et· 
meleri ve münakasa evrakını 
görmek istiyenlerin Bursa, An
kara, istanbul Baytar Müdür-

IGklerile Hara müdürlüğüne 

müracaatleri ilin olunur. 

Kars Nafıa Müdürlüğünden: 

1- ltdırda muhacir iskanı 
için yapılacak olan beheri 
"591,25,, liradan" 139530.28,, lira 
bedeli keşifli 236 evin inşası 

için 21-8-936 tarihinde yapılan 
pazatlıkta kimse talib çıkmadı-

tından bu inşaat ayni şeraitle 

yeniden kapalı zarf usulile IO 
birinciteşrin 936 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle müna• 
kasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltm~ 2-11-936 tari
hine müsadif pazartesi günü 
aaat 15 de Kars Nafıa Müdür· 
UltUnde toplanan Komisyonca 
yapılacaktır . 

3- Muvakkat teminatı I04fı4 
77 liradır. 

4- Şartname, plan ve keşif 
6.97 lira mukabilinde Kars Na
fıa Müdürlüğünden alınabilir. 
Bu hususta tafsilat almak isti -
yenler İıtanbul, Ankara ve İz
ınir Vilayetleri Nafıa Müdür
IGlclerinde mevcut musaddak 
evrakı görulebilirler. 
5- lıteklilerin Nafıa Veka

letinden muaaddak ebliyetna
nıelerini ve muvakkat teminat
larını muayyen saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reis · 
lifine makbuz mukabilinde 
vermit olmaları veya posta ile 
göndermeleri lazımdır. --
lıtanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 
Çenıelköyünde Kuleli lisesi

nin kalorifer mutfak ve hamam 
ocaklarının tamiri pazarlığı 
19-t()..936 pazartesi günü saat 
\4,aclda Topanede sabnalma 
lıolllisyonunda yapılacaktır. Be· 
de\ ketfi bin liradır. hk temi
ıı•b 75 liradır. Şartname ve 
ketif\ komisyonda görülebilir. 
isteklilerin ,artnamede isteni
len "O.l'kalarla komisyona gel
meleri· 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdiriyet binasında yeni yaptırılan ilave kat için kalorifer te
sicıah yaptırılması açık eksiltmiye konmuştur. 500 lira muham
men bedelin yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi olan 37,5 liralık 
makbuz veya banka mektubile yevmi ihale o' an 16-10-936 cuma 
günü saat 14 te Galatada Deniz Ticaret Müdürlüğü binasında mü
teşekkil komiıyona ve şartnameyi görmek istiyenlerin idare şu

besine müracaatleri ilin olunur. 

Bürhaniye Kazası Belediyesinden: 

Bürhaniye kasabasının elektrik tesisat; Nafıa Vekaletince tas· 
dik edilmiş proje daire-sinde ve 2490 sayılı kanun mucibınce ka
palı zarf usulile 10 birinciteşrin 936 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. Haddi layık görüldüğü takdir· 
de 10 ikinciteşrin 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 de Bür
haniye Belediyesince Encümen huzurunda ihale edilecektir. 

Bu işin keşif b.,deli 22727 lira 90 kuruş olup bunun yüzde 
7,5 miktarı olan 1704 lira 60 kuruşluk teminatı muvakkatenin 
nakten veyahut devletçe muteber bir banka mektubunu ve bu 
gibi tesisatı muvaffakiyetle yapmış olduğuna dair bonservisile 
Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhidlik ruhsatiyesinin musad
dak bir suretini eksiltmenin son günü olan IO ikinciteşrin 936 
tarihinden bir hafta evveline kadar Bürhaniye Belediyesine ya
tırmış olmaları ve isteklilerin proje ve şartnameleri İstaabulda 
Yağiskelesinde Yoğurtçu sokağında 9 numarada komisyoncu 
Bay Mithatın nezdinde görmeleri ilan olunur. 

* * * 
Haseki hastaneıi havagazı tesisatı yapılacaktır. Bak: "İnşaat,, 

sütununda İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzeme 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

300 adet olmak üzere bastırılacak beynelmilel deniz mevzua
tı kitabı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Bedeli muhammen 275 lira ve yüzde 7,5 teminatı muvakkate 
21 liradır. TaHblerin yevmi ihale olan 19 10-936 pazartesi günü 
saat 14 de Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğündeki Komisyona 
ve şartnameyi görmek istiyenlerin de Müdiriyet İdare Şubesine 
müracaatleri ilin olunur. 

5·Kereste, tahta ve saire 

İstanbul Belediyesinden: 
Adet 
700 Çidene tahtası beheri 120 kuruş 

70 Gürgen tahtası beheri 200 kuruş 
70 Taban ağacı beheri 160 kuruş 

200 Kol ağacı beheri 55 kuruş 
Balat atölyesi için yukarda cinsi, miktarı ve beherinin ~muham

men bedeli yazılı olan malzeme açık eksiltme gününde isteklisi 
bulunmac;lığından eksiltme 19· 10-936 pazartesi gününe uzatılmış
tır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 
90 lira 15 kuruşluk ilk teminat makbuz vt:ya mektubile beraber 
(bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık 

olacağı) yukarda yazılı günde saat 14 de daimi eacümende bulun
malıdırlar. 

İstanbul Belediyesinden: 

Karağac müessesesinf! lüzumu olan muhtelif boyda kereste 
açık eksiltme gününde isteklisi bulunmadığandan eksiltme 19-Bi 
rinciteşrin-936 tarihine uzatılmıştır. Bu kerestelerin hepsine 564 
lira 20 kuruş fiat biçilmiştir. Listesi ve şartnamesi Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. İı.tekliler 42 lira 32 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya :nektubile beraber "bir gün evveline kadar ilk 

teminatın yatırılması daha muvafık olacağı,, yukarda yazılı gün
de saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 40 tanesi Rumelihisarında, 20 tanesi Bakır 
köyünde ve 280 tanesi Üsküdarda teslim edilmek üzere kestane 
nevinden ceman 340 tane telgraf direği açık eksiltmiye konul
muştur. Eksiltme 2-11-936 pazartesi günü saat 15 te Galatasaı-ay
da lstanbul P. T. T. Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

. Muhammen bedeli 1700 lira, muvakkat teminat 127,5 liradır. 
isteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını ek· 
siltme günGnden evvel yatırmak üzere çalışma günlerinde Baş
müdürlük Yazı işleri kalemine müracaatleri. 

6-Müteferrik 

İstanbul Levazım Amb·liği Satınalma Komisyonundan: 

Eşya ambarı için 35000 metre kanaviçe 23-10-936 cuma ailnü 

saat 16da Tophanede Satınalma komisyonunda kapalı zarfl• 
siltmesi yapılacaktır . Tahmin bedeli beher metresi 16 kurd 
• • • 011 • ilk teminatı 420 liradır. Şartname ve nümunesı komısy ilt 
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile teklif mektublarılll 
saatinden bir sa.ıt evvel komisyona vermeleri. 

Bursa Ticaret ve Zahire Borsası Komiserliğinden: 
Borsamız için lüzumlu olan muhtelif tartma kudr.etill~ 

0 

altı aded el kantarile bir aded yedi yüz kilo kudretınde 1 
ve otuz sekiz pal"ça muhtelif aauhkta tarh ve hassas teras• 
bir takım bir kiloya kadar seri tartile iki takım yani l~ • 
kefe zincirinin satın a~ınması yirmi gün müddetle eksiltınıf 
nulmuştur. İsteklilerin eksiltme günü olan 3 ·11-936 sah 
kadar Borsamıza başvurarak fenni şartnameyi almaları "1 

için ayni gün saat 14 te Borsada bulunmaları ilin olunur· 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idare · 

Muhammen bedeli 264 lira olan 100 adet vagonlara -.:..r 
galvanize oluklu saç 16-10-936 cuma günü saat 10 da Ha~ 
şada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tar•~ 
açık eksilt:ne ile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiy 1. 
1980 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun t•.;
tiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar kolll 
müracaatlorı lazımdır. Bu işe ait şartname komisyondan 
olarak dağıtılmaktadır. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

30 bin metre tayyare kanat bezi ile 65600 metre tayyare 
nat şeridi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hepsine bi~J 
ederi 41 bin lira olup ilk teminat parası 3075 liradır. ihale•' 
kinciteşrin 936 salı günü saat 15 dedir. Şartnamesi 205 kll 
komisyondan alınır. Şartnameler bizzat komisyona müracaat 
derek alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. Eksiltmeye 
recekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddt-lerinde yazılı belgelerle Ankarada M. M. Vekaleti ıa 
ma komisyonuna ihale saatinden en az bir saat evvel t 
mektublarını vermiş bulunmaları. 

b) MÜ Z A 

1-Müteferrik 
İstanbul Gümrükleri Satış İşleri 

Münakasa, Haber ve Son Posta gaıetelerile birinciteşri 
14-15-16 ıncı günlerinde satılacak eşyanın ihaleleri bu ayıll 

uncu gününe bırakıldığı ve badema bu ayın ihalelerine saat 1 
da başlanacağı ilan olunur-

Akay İşletmesinden: 

Satılık hurda demir 

Kasımpaşada cami altında İdaremiz kömür ambarları Ö 

de takriben kırk ton miktarmdaki hurda demirler gümrük 
mile sair masraflar kimilen müşteriye ait olmak üzere açık 
tırma ile satılacaktır. İhalesi. 21-10-936 çarşamba günü saat 
altıda şefler encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 
buçuk pey akçelerile yukarıda yazılı vakitte encümene gelın• 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüz Beyoğlu 2 numaralı satış matazatl 
mevcut 1394 lira keşif bedelli 1731 şişe lavanta ile Baımüd"' 
ğümüz ambarında mevcut 1014 Jira keşif bedelli muhtelif c 
şampanya, likör ve kolonyalar açık arttırmaya konulmuştur. 
tırma 21-10 936 çarşamİ>a günü saat 14 de Kabataşta Başmii 
lük binasında yapılacaktır. Numuneleri hergün Beyoğlunda 2 
maralı satış mağazasile Kabataştaki ambarlarımızda ve bunl 
müteallik şartnameler Başmüdüriyet Muhasebe Şubesinde ı 

lebilir. 
İlteklilerin muayyen gün ve saatte yüzde 7,5 nisbetinde t• 

nat akçelerile birlikte Başmüdürlüğümüz Komisyonuna mürac 
leri. 

İstanbul Belediyesinden: 
Haseki hastahanesincle mevcut olup satılmasına lüzum gör 

10 tanesi dağınık ve 3 tanesi de muntazam bir halde bul 
çini soba açık arttırma ile olduğu yere satılacaktır. Bu sob 
hepsine 50 lira bedel tahmin olunmuttur. istekli olanlar 15 
rinciteşrin 936 perşembe günü saat 1 O dan 1 l e kadar orada 
lunacak memura müracaat etmelidirler. 

lstanbul Altıncı icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz bu kerre paraya devrilmesi 1110 

rer pirinç zeytin, nohut ve saire gibi bakkaliye eşyası 17-1 
gününe musadif cumartesi günü saat 9-IO kadar Küçükpa• 
Ali paşa hanında ilk açık arttırma ıuretile ıatılacatından 
lerin yevmi mezkurda hazır bulunacak memuruna müracall 
ilin olunur. 



İstanbul Belediyesinden: 

İne 5.1 lira kıymet biçilen Fatih itfaiye MOdürlüğü bina
ındaki arsada bulunan muhtelif inşaat malzemesi satıl

lıere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi ve listesi 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 liralık ilk teminat 

1 veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk te-
11 yatırılması daha muvafık olaçatı) 22-10·936 perşembe gü-

14 de daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

İstanbul 4 üncü İcrasından: 

tuz 200 ihlamur kaselası 20-I0 -936 salı günü saat 10 da 
• kapıda keresteci Hacı Ahmet zade Kasımın mağazasın
İltci arttırma ve kanuni bedel temin edilmezse 26-10·936 

ayni yerde ayni saatte ikinci arttırma ile satılaca-

lstanbul Belediyesinden: 

Kadıçeşme.inde Medrese ıoka
• Muit Ahmet efendi medrese· 
il 

a Karabaş mahallesinin eski di
)eni Yalı sokağında beş N. h ve 
74 ve 74 mükerrer kagir evin 
1 

Karabaş mahallesinde eski Di
)eni Muhtar Palampo sokağında 
2,2 1 eski 136, 136 1 N. h kirgir 
n ve evin ankazı 
Karabaş mahallesinde eski Di 

)eni Yalı sokağında yeni 3 es 
~ ınükerrer No. la kagir evin 

Karabaş mahallesinin eski Di
}'eni İngiliz limanı sokağında 

Muham. bed. İlk temin. 

280 Lira 21 

200 Lira 15 

100 Lira 7,50 

120 Lira 9 

13 yeni 144 N. lı kagir ev ankazı 150 Lira 11,25 
Ukarda muhammen bedelleri ve ilk teminatlarile semtleri 

ev ankazı ıahlmak Gzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul
dır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek

hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubuile 
r (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha 

hlt olacağı) 26-10-936 pazartesi günü saat 14 Je daimt en
nde bulunmalıdırlar. 

Gilmrük Muhafaza Genel Komutanlığı Satınalma 

Komisyonundan: 

- Satılması icabeden Piripaşa ve Cilali Muhafaza kulübleri
~19-10-9.16 pazarfeıi günü saat 14 de arttırması yapılacaktır. 
·c- Tasınlanan tutarları 20 şer liradır. 
~t- istekliler ilk teminatlariyle komisyona relmeleri. 
~ Beher gayri mamul metre mikibın muhammen bedeli 
"taruıtur. 

Muvakkat teminat 386 liradır. 
Şartname ve mukavele projesini ıörmek isteyenler bu 

et içinde her 16n Boluda ve İstabulda Orman MüdGrlükle
ve Ankarada Orman Umum Müdürlütüne lnüracaat edebi· 

k-lngiliz Ticaret ve Tediye Anlaşması 

MÜNAKASA GAZETESi Sayfa 3 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma Genel Komutanlıtuıa ait Ariel marka evrak moto
sikletli 26-I0-936 pazartesi günü saat IOda açık artırma ile satı
lacaktır. Motörü görmek isteyenler her gün. artırmaya girmek is· 
tiyenlerin belli gününde komisyona baş vurmaları. 

1

Fratelli S PERCO 

P. T. T. F ahrikası Müdürlüğünden: 

Çinko Zenk hurdalarandan toplanmış ve dökülerek kalıp ha
line getirilmiş 2700-3000 kilo kadar çinko hurdaları pazarlıkla 
satılacaktır· Bu hurdaların beher kilosunun muhammen bedeli 
on üç kuruştur. İsteklilerin pazarlığın yapılacağı 16-10-936 tari
hine niüsadif cuma günü saat 15te 29 liralık teminatlarını vezne-

1 
ye yatırmak ıuretile komisyona müracaatları. 

2-- Mültezimlik işleri 
Konya-Akşehir Malmüdürlilğünden: 

Kazamız hududu dahilinde buluna n Küçük Hasan Namı diğe
ri Ak gölün balık avlama hakkı ile sazlık ve kıyılanndaki otla
nndan istifadesi mültezime ait olmak üzere 15 eylUI 936 tarihin
den 1 mayıs 939 tarihine l adar tahmin olunan 150 lira bedelle 
2 sene 9 aylığı 15 9-936 tarihinden 15-10·936 tarihine müsadif 
perşembe günü ihalesi yapılacağından taliplerin şeraiti anlamak 
ve pey sürmek üzere Akşehir Mal kaleminde müteşekkil komis· 
yonu mahsusuna müracaatleri ilin olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Senelik muh!lmmen kirası 1800 lira olan Köprü altında Kadı
köy iskelesinde 31-84 numaralı Jükkan teslimi tarihinden itiba
ren 937 veya 938-939 seneleri mayısa sonuna kadar kiraya veril· 
mek üzere açık arttırmaya konulnauttur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. lıtekliler 135 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber (bir giln evveline kadar ilk teminatın ya
tırılması daha muvafık olacağı) 22-10-936 per,embe günü saat 14 
te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

İstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden: 

278 Mezat kaimesi 1561 kilo 842-94 lira paslı demir kaşığın 
19-10-936 günü saat 14 de İstanbul gümrüğündeki satış ,salonunda 
açık arttırmaları yapılacaktır.Arttırmaya gireceklerinden yüzde 

bedibuçuk pey akçesi ve ünvan teıkeresi aranır. 

l-Eml4k 
Emniyet Sandığından: 

Büyükadada Cakomi sokatinda yeni 23-25 numaralı uki 
Venezya ve yeni Park Oteli namile tanınmış otel aşağıda yazılı 
şartlarla açık arttırmaya konulmuştur. 

1 - İhale bedelinin 4 bin lirası peşin ve mütebakiıi de 5 mü
tebakisi de 5 müsavi taksitte ve 5 senede ödenecektir. 

2 - Taksit bedelleri gününde verilirse 1 gün faiz ve komisyon 
alınmıy11caktır. 

3 - ihaleyi müteakıp binanın ferağı yapılacak ve borc öde
ninceye kadar Sandık lehine birinci derecede ve birinci sırada 
ipotek konacaktır . 

Açık arttırma teşrini'evvelin 16 ncı cuma günü saat 14 den 
16 ya kadar Sandık binaenda yapılacaktır. 

steklilerin o ıün yüzde 10 pey akçesile müracaat eylemeleri. 
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B - Menşe Şehadetnamesi 
(ikinci nüıha) 

Galata Gümrükleri kar.ısında 
Hürdaverdiıir Han. 

Telefon: 4479'l 

Amsterdam · Kompani Ro 1'1 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

MEROPE vapuru 5·10 10-936 
tahmil 

CERES 15-17 lci Teı.-936 va
puru tahmil. 

BACCHUS vapuru 19-24 lci 
teş. 936 

ULYSSES vapuru 26-31 lci 
teşrin 936 
Nerlandez kompanyaıının 

nehri vapurları limanlar i ;in 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
1 ıındez Kumpanyuı ile anlqıl
mak suretile bütün dOnya li· 
mantarı için dojTu kontimen
tolar verilir. 

ITHALA T SERViSi 

Amıterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
MEROPE vapu u 6-10-936 
BACCHUS vapuru 19-10-9.18 
UL YSSES vapuru 20-10-9.18 

ltalyan Seyahat Kumpaıyası 

Dünya ıeyabat tetkilitı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryolları ,, 
Barajların •İl'ortuı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilit 

Galata GGmrülderi kartııında 
Hudaverclil'ar ban 

Telefon : 44792 
daFRATELLI SPERCO 
nea-clinde C. 1. T. ye mGra· 

caat olunur. 

imtiyaz aabibi ve yazı itleri 
Direktörü: lırnail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Buımevi 
Galata Billur sokak No. 10 
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(171 inci nüahadan devam) 

8 ncı maddenin 3 üncü fıkruımn merbutu 
, A Menşe ıehadetnamesi 

Gönderen 
İsim : iıim: 

Giinderilen : 

vel feahedilirse anlaşmanın meriyetten çıkbtı tarihe 
kadar), aıatıdaki fıkralar anlaşmanın 9uncu maddesi· 
nin linci fıkrasının iinci bendi yerine kaim olacakhr. 

"ii·(a) Zirde iii ve iv bendlerinde g6ıterilenler ha
riç olmak üzere, bilümum mebalitin yllzde 65i faiz· 
siz bir A tali hesabına tahıis edilecektir. Bu tili he
sabın kredisinde toplanan para, hususi hesaba tevdia
tı yapılnııt borçların tesviyesinde kullanılacaktır. Bu 
tesviye, tevdi tarihi sıruile yapdacaktıı. 

..... - Rih: 
~-: ~teanın cinai : 
~ baıajın tarzı : 
~•dedi: 

N.: 't Gayri 
ır. Safi 

(A.ıl) 
Ganderilen 

iıim: 
ikam•trih: 
Sokak: 

Kg. 
Kg. 

i:~et (fob): 
\' llı1at tarikı : _ 

, "1carıda l'Cisterilen emteanın Türkiye mahsulat 
, ~ .. nuatından olduğu ve bu ıehadetnamenin Tür
'- G111~uriyeti ile Büyük Britanya ve Şimali irlan· 
ı tlebid Kırallı arasında ticaret ve klirin1re müt~· 

Eylut 1936 tarihli anlaşma hükGmlerine tevfı· 
~~lldiji tasdik olunur. 

lfaretli menıe tehadetnamesinin numarasını ta· 
itbu tehadetn11me sureti, MGttehid Kırallık gOm
llee damıalandıktan ıonra, Kliring Ofia'e rön· 
kur.) 

ikametgah: İkamet1rah : 
Sokak: Sokak: 
Emteanın cinsi : 
Ambalijın tarzı : 
Denk adedi : 
Marka N.: 

Siklet gayrı safi Kg. 
safi Kg. 

Kıymet (fob): 
Sevkiyat tarikı : 
Yukarıda ı6tterilen emteanın Türkiye mahsulat 

veya munuabndan oldutu ve itbu ıehadetnamenin 
Türkiye Cümburiyeti HGkümetile Büyük Britanya ve 
Şimali lrlanda Müttehid Kıralbj"ı Hükumeti arasında 
ticaret ve kliringe mGteclair 2 Eyli! 1936 tarihli an· 
latm• hük6mlerine tevfikan verilditi taıclik olunur. 

Protokol 
Bu ıünkü tarihli ticaret ve ktirinre dair anlaşma

nın (bundan ıonra kıaaca "anlaşma,, denecektir) imza
•• anında, bu laususta usulüne uygun mezuniye e ma· 
lik olan zirde vatiOlimzr tam salihiyetli Murahhular, 
berveçhiati mutabık kalm•tlaadır. 

1 Anlatmanın meriyete ıeçtiti tarihten 30 bazi· 
ran 1937 tarihine kadar, {veya anlatma o tarihten ev-

(b) Zirde iii ve iv bendlerinde göıterilenler hariç 
olmak üzere bilümum mebaliğin 5 yüzde i faizsiz bir 
X tili hesabına tahsis edilebektir. Bu tili hesabın 
kredisindeki para, huıuıi hesaba tevdiatı yapılmq ve 
fakat hususi sebeplerle T6rk HGkGmetince A Wi be· 
sabı yerine X tili he•abınean tediyesine izin verilmif 
tediyelerde kullanılacaibr. Bu anlatmanın hitamında 
X hesabının krediıinde kalacak her banfi mebllt A. 
tili hesabı krediıine naklolunacakbr. 

2) Türk topraklarına 20 Haziran 19a5 tarihinden 
eyvel çıkardmıt ve o tarihte kODtenJ- yoldaj'a veya 
kiyafetaiditi yOzünden TOrk rilmrtllderladen çıbnl
mamış bilumum MOttellid Kırallık emteuının bu ut 
!aşmanın mer'iyete geçtiği tarihten itibaren 6 ay içir 
de Türkiyeye idhallerine müsaade edilecektir. An)u • 
manın 6 ncı maddesi ( 1) inci fıkrumda mezk6r '1 ı 11~ 
şe şehadetnamesi, bu emtea için aranmıyacakbr . kllll~ 

3) Anlaıma mer'iyete geçince, Terk Hiiltam,~ erı• 
(1) 4 Haziran 1935 t•ihli TGrk·lnriliz Tic• meye 

Tediyat Anlqmuı bGkGmlerine mulaallf olara• 
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ABONNEMENTS: 

Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 MUNAKASA 
ADMINISTRATION 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazat 
6 " " 850 

12 " " 1500 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite 11'adresser 

a l' Administration 

1 ere Annee No. 176 

.. 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. d'une etable pour poulains Elite (aj.) {cah. 
clı. L. 10. 

Installation de paratennerre aux Halles Centrales : 
Reparation d'un dcpôt d'eau et d'une citerne. 

60082 15 4255 - Pli cach. 

166 01 
232 68 

12 45 Gre a grC-
15 20 

" 

Dir. Vı'tPrinaire Boursa. 

Cum. Perm. Municipalile lslanbul. 

" 

Compt. Hara Karadjabey. 

T elefone: 42425 

Boite Po~ N. 1261 - . 
h. ue · Adresse Telegrap ıq 

.. AKASA lııtanbul - MUN ~ , 

22-lc-36 

t I 
15·10·36 4 

" 15-10 .36 
1 

Oir. Economal Municipal. lstanb. 
Dır. Econom. ,, 

---------------------------------------~·---------··---~---- -------- -~~~~--........... ~----~------- ... .... ...,,,,.__ ~---.._ __ ··--------·_,./ 
Installation et Materiel d'Electricite, 

de Gaz, de Chauffage Central 

Grue electrique mobile : 1 p. (ai.) 5000 - 300 - Publique Com.Ach.Econom.Monop.K.tache 
Oir. Commerce Maritime Galata. 
Com. Perın . Municipalıte lstanbııl. 

Municipalite Burhaniye. 

20-10-36 
16-10-36 
15-10-36 
10-11-36 

500 - 37 5 " Installation de caloriff>re au nouvel etage de la Dir. 
Installation de gaz a l'hôp. Hasseki . 
lnstallation electrique du bourg de Burhanit- . 

202 68 15 20 Grı~ a gre 
22727 90jl704 60, Pli cach. 

Sect. Admin. D. Com. Maritime. 
Dır. E.conom. Municipalite Istanb. 
B. Mit hat, r. Yoğurtçu 9-Yag-isk.lst. 

Travaux d'lmprimerie Reliure • Papeterie 
-F O!lrniture da Bureau 

lmpression de 300 livres. 275 - 21 Gri'.·~. gn: l>ir. Commerce Marilime, Galata. Sect. Adm . Oi.-. Com. Maritime. 19-10-36 

Bois de Construction-Planches, Petoaux ete 

Bois de charpente div. pr. atelier de Balat: 4 lots ı 
(970 p.) (aj.). 

1202 - 90 15 Pııblique C om. P ecm. M un; cip• liti· l•l •n bul. I D;'. Econo m • I Mu n ki p•I. l•ta n bul 

Com. Aelı. D. Gen. PTT. G.saray. St-crt'·tariat ıı. Gen. PTT. lsl. 

19-10-36 

Poteaux telegraphiques (en chataignier) : 340 p. (iı 

livrer a Roumelihis. Bakirk. et Uskud.). 
1700 - 1~7 5 

" 
2-11-36 

Bois de charpente diverses dim. pr. l(araaghatclı {aj.) 564 20 42 32 " 
Com. Perm. Municipalitt- lstıınbul. Dir. Econoııı. Mun. lstanbul. 19-10·36 

----------------------------------------~ ---------·------ ---~~- ---~---------~~--~~~ --------------·-----------·--
Divers 

Toile pr. l'Asile des Pauvres: 2175 m. (4 lots). 
Tôles ondulces galvanisees pr. wagons : 100 p. 

B) Adjudications a la surenchere 

Vieilles ferailles : 40 t. (a Kassimpacha). 
Bois de tilleul : 200 p. 
Les ventes annonceus pr. les 12-14-15-16·10-36 

rapportees au 19-10-36 a 13 h. 30. 
sont 

-
264 -

.. 
42 50 
19 80 

Publique 

" 

Publique 
Publique 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 
1. Com Expl.Ch. Fer Etal H.paclıa. 

Dir. E.xploitalion AKAY. 
Ayazma K.-Mag.Hac'tAhmet s. Kas. 
Dir. Ventes Douanes lstanbul. 

Dir. Econom. Municip. lstanbul. 
-

~ 

3·11-36 
16-10-~6 

21-10 36 
20-10-36 
19-10-36 

l 
, 

10 / 

_/ ~ 
ıj 

6/ 
1 / 
ıO ,1 
J3 ! ~ 

d 
~ 
d 
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hid Kırallıktaki şahıslar tarafından Türkiyedeki şahıs
lara mezkur anlaşmanm tarihinden 20 Mart 1936 tari
hine kadar doğrudan doğruya yapılan tediyat iddiala· 
rının kat'i tasfiyesi karşılıgı olarak, B tali hesabından, 
bu hesabın i!ie yükü olarak tedricen 50.000 Sterlingin, 

il) 20 mart 1936 tarihli Türk Hükumeti kararname
sine ievfikan \'e bu kararnamenin mevkii meriyete 
şeçtiği 20 marı 1936 tarihinden itibaren Müttehid Kı· 
ralllga ihraç edilmi3 olup ta 4 haziran 1935 tarihinde 
Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeıi ile Mette 
hid Kırallık hükumeti arasında Ticaret ve Tediyata 
mütedair imzalanan anlaşmanın 7 nci maddesi \eç
hile tediyeleri Sterlin hesabına henüz yatırılmamış o
lan Türk emteasından dolayı, Türkiye Msakez Ban
kasınca alınmış ecnebi dövizleri karşılığının yüzde 
70 i, müteallik olduğu Türk emteasının Müttekid Kı
rallığa idhal edildiğini müsbit "Bill of Entry,, lerinin 
de ibrazı şartile, 

Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının 
ii bendinde mezkur A tali hesabına nakli esbabına 
tevessül edecektir. 

4 1 Akid Hükumetler, anlaşma hükümlerinin, 
Ankarada, 23 temmuz 1936 tarihinde, bir taraftan 
Türkiye İktisad Vekaletile Sümer Bank diğer taraf
tan Messrs. H. A. Brassert aod Company Limited a
tasında imzalanmış, iptidai anlaşmalara tevfikan ve 
1'iitltiyede bir Demir - Çelık fabrikası kurulması mak
sAdile·, biri Türkiyede diğeri Müttehid Kırallıkta teş-

- 41 -

kil edilecek olan 2 hususi şirketin muamelelerine tat
bik edilemiyeceğinl kabul ederler. 

il - Binnetice yukarıda mezkur iki şirketin çalış

ması anlaşma çerçevesi dışında kalacak ve Türk iye· 
deki şirketin, ajanı sıfatile, Müttehid K;rallıktaki şir

ket adına ihrac edeceği Türkiye menşeli malların ve 
Müttehid Kırallıktaki şirketin, ajanı sıfatile, Türkiye
deki şirket adına ihrac edeceği Müttehid Kırallık 
menşeli malların anlaşma hesabına katılmaması kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

111 · Şurası da ayrıca mukarrerdir ki, Britanya İm
paratorluğu ve Türkiye ile aralarında her hangi nevi 
bir ticaret anlaşması olmıyan memleketler maden pi
yasaları talebele.ini karşılamak için, Türk şirket tara
fından Müttehid Krallık şirket emrine ihrac edilecek 
Türk ham maden, ve konsantreler ve kereste satışla
gayrı safi tutarı, Müttehid Kıralhkta şirketin kredisi
ne geçirilecek ve sonra berveçhi ati kullanılacaktır: 

(A) İiki şirketin idare ve masarifi umumiyesi için, 
(B) Türk hükumeti tarafından akde salahiy~ttar 

teşkilat ile Messrs. H. A. Brassert and Company 
Limited arasında akdedilecek tafsılatlı anlaşmadan 
mütevellid tediyat için, 

(C)- Yukarıdaki (A) ve (B) tali fıkralarında göste
rilen mebaliğin, l sonkanun 1937 tarihinden itibaren 
her altı ay sonunda tenzilinden kalacak ve Müttehid 
Kıratlık Şirketinin, iki Hükumetçe tasvip edilmiş mu· 
rakıbları tarafından tasdik edilecek bakiyesi berveç
biati taksim edilecektir: 
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(a) yüzde 20si, anlaşmanın devamı müddetince ~ 

mezkur muraklbların tasdikinden itibaren l5 gün i';ı 
de 9uncu maddede gösterilen kliring hesabına ve ...., 
bu madde hükümlerine tabi olarak. ,, 

(b) Bundan evvelki (a) bili tıkrasında mezkur >:ile 
de 20nin tenzilinden sonra kalacak yüzde 80 bakı)~' l 
veya anlaşmanın (7)nci maddesinin ( l)inci fıkrasıll ilf 
zikrolunau hususi hesaba vaki mevduat bila teebb r 
transfer edildôği anda bu meblağın yüzde 1 OOü aŞ11 

daki şekilde kullanılacaktır . ~ı 
(i) yüzde 30u Türkiye Cümh uriyet Merkez 6 1111 

sımn serbestçe emrint" amade tutulacaktır. ~1 
(ii) yüzde 70i Türkiye Hükumetinin, Müttehid 11, · 

rallıktaki mubayaatından doğacak tediyat için ıı:ıı ı 
nılacaktır. bir : 

(5) Bu protokol, bu günkü tarihli anlaşmanın ~o' 
cüz'ü gayrı münfekkini teşkil eder, fakat bu prot0 jıı' 
luo anlaşmanın bir cüzü olarak bitişi, anlaşma. I~ ,~ 
ci madde mucibince hitam bnlduğu takdirde, 4 ııılbd 
flkrası cereyanının devamına tesir etmiyecek ~e.~~ 
fıkra (ili) ( c) (a) nüshasına, 31 ilkkanun 1944 tarı 
ne kadar c{e·v-am edec.!ktir. .-ı 

Londrrda, 2 eylul 936 tarihinde her 2 metin ·f ;,r 
derecede muteber olmak Üzere Türkçe ve ınft 1 1 

2 nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
(Bitti) 


