
ABONE ŞARTLARI: 

3 
8 

12 

AYLIÖI 

" 
" 

KURU~ 

450 
850 

1500 

GÜNLÜK 

Sayısı 5 kurut 
Resmt makbuz bedeli ol

llayan tediyat makbQI de. 
lildir. 'GAZETESi 

iÇiNDEKiLER: 
a) Milnaka11alar 

Enak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
lnpat, Tamirat, Nafia ifleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane levazımı 
Kereste - Tahtav. s. 
Mobilya, Ev ve Bilro eıyaları mu,amba halı v. ı. 

8 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
7 - - Nakliyat 
8 Matbaa itleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
8 Makineler, Mot6rlar, sair teferruatı. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamqır v. ı. 
Mnteferrik 

b) Milzayedeler 

MÜNAKASALAR 
zak, Zahire, t:t ve Sebze : 

lnanbul Kız Öğretmen Okulu Sabnalma 
Komisyonundan: 

llilııtarı 
Kilo 

5000 
0000 
1800 
800 

Mullw••• ilk 
Bedeli teminata 

Ura K. Lira K. 

MIO a98.25 
28-9-8.18 Pazartai •aat 10,30 da pazarlıkla 

aJOOO 8.10() 472,50 
28-9-9.18 Puarteai Aat 10,45 te pazarlıkla 

3000 
800 
350 
350 
700 
100 
100 
350 679, 75 50,98 

2&8-936 Pazarteai •aat 11 d-:..e:....:;p~az:...ar_b_k_la ____ _ 

iri taneli 9000 
iri taneli 25000 

IOtan 5000 1115 &1,8'l 
28-8-9.W Pazartui •Ut 11,15 te pazarlıkla 

------~~--~~~ -~ 
teker 4500 

teker 4000 2.D) 174,75 
7,8.8 9a& Puarteai •ut 11,30 da pazarlıkla 

P9piri 800 
ıae111ır 2500 1341 100,75 

28-9-9.18 PuartMi Hat 11,lO da puarbkla 

100 
3500 

Joturdu 3000 610 45, 75 
2&9-9.18 Pazartai ıaat 11,45 te puarblda 

2S) 

350 
900 
350 
400 
400 
100 
100 
100 
350 
500 

450 3.1,75 

500 1597,80 118,79 
»I B Çarpmba ıut 10 da::....:;;pa.;;;;zarl~,;;,,;,•k_•a ____ _ 

SALI 

Odun mete ve tGrıen çeki 800 1920 144 
30-9-9.16 Çarpmba •aat IO, 15 te pazarbkla -----------M an r a I kömüril Ki. 4500 135 10,12 
30-9-936 Çartamba Hat IO, 15 te pazarlıkla 

Blok maden kömiirü Ton 75 
TOvenan maden k6miiril T. 250 3575 268,12 

30-9-936 Çartamba •aat 10,30 da pazarlıkla -------Ki. 2'lOO 

" 2000 

" 350 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Ot " 400 136,50 10.24 

30-9-936 Çartamba saat I0,45 te pazarlıkla 

Yat •ebze 34 kalem Ki. 31210 
22000 adet ve 2900 clemet 2449,20 183,69 

30-9-936 Çartambu Hat 11 de pnarhkla 

1- latanbul Kız ôtretmen Okulunun yukarda yazılı yiyecek 
ve yakacakların 18 ve 21 9-939 günlerinde yapılan ebiltmeminde 
i•tekli çıkmadıtından on gün uzablarak yukarda miktarı, mu
hammen bedellerile ilk teminab ve ~ksiltmenin tiin ve aaatleri 
l•tanbul Kiiltiir Direkt6r16tii binasında Liseler Muhaaebecilifinde 
toplanan komi•yonda yapılacaktır. 

2- l•tekliler tartnamede yazılı kanuni vesikalardan batka 
Ticaret Oda•ının yeni yıl ve•ikuı ve ilk teminatlarnu belli rBn 
ve aaatte veya bir ıiln evvel Okul idare.inden alacakları yazı 
ile LiHler Muhaaebeciliti VemHine yatırmaları. 

a i•tekliler prtnameleri Okul idate•inden ılSrilp okuyabile
.cekleri ilin olunur. 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1- 380000 kilo kuru ot alı
nacaktır. Tahmin edilen bede
li 10872 liradır. 

2- Şartnamesi Selimiye A•
keri Sabnalma komi•yonunda 
herpn 16rGlebilir. 

3- Ebiltme 8-10-938 per
pmbe günG Hat 15 te Selimi• 
ye TGmen A•kerlik Dairesi Bi
n•ındaki A.keri Sabnalma 
komi8yonunda olacaktır. 

4- Ek•iltme kapalı zarf u
•ulile olacaktır. 

5- Muvakkat teminat 815 
lira 45 kuruttur. 

6- Teklif mektubları 8 bl
rincı tetrin 936 pertembe ,Onü 
Hat 14 de k-.dar Sabnalma ko
mi8yonuna Yerilmit olacakbr. 

1 - Şartnamenin 4cü mad
desine i8tenilen vatkalar mu
vakkat teminatın kondutu zarf 
içenine konulmut olacaktır. 

• • • 

1- 333000 kilo saman alı
nacaktır. Tahmin edllen bedeJi 
8757 lira 90 kuruftur. 

2- Şartnamesi Selimiye 
A.keri Satınalma komi•yonun • 
da herriln rlSrillebilir . 

3- Ebiltme 8-1()..936 per-
tembe filnG saat 11 de Selimi
ye Tüm A.kerlik Daire•i bina
•ındaki A•keri •abnalma ko
mi8yonunda olacaktır. 

4- Ek•iltme kapalı zarf u
•ulile olacaktır. 

5- Muvakkat teminat 656 
lira 84 kuruttur. 

6- Teklif mektubları 8 bi
rinci tetrin 936 pertembe gil
nü saat ona kadar Satınalma 
komisyonuna v•rilmit olacak
tır. Bu aaatten sonra mektub
lar kabul edilmez. 

7- Şartnamenin 4cG mad
desinde İ•tenilen ve•ikalar mu
vakkat teminatın zarf içersine 
konulmut olacaklar. 

2· inşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

inhisarlar Kocaeli Batmildilrlllğiinden: 

1- lnhi•arlar ldarHinln lzmltte Cedid mahalle.inde Deveba
tırtan mevkiincleki anıuına yapbrılacak olan tecrid, kaba barut, 
dinamit, kapsül depolarlle bekçi evinden miltetekkil rrubun in
taab açık ebiltmeye konulmut Ye talibi zuhur etmemit oldutun
dan 2490 sayılı kanunun 431ncG maddesi mucibince ek•iltme 10 
rfln daha temdid eclilmittir. 

2 Muhammen bedeli 8546 lira 77 kuruttur. 
3- Ekailtme 2-16-9.18 tarihine mu .. clif cuma rtlnG •aat 15te 

bmitte lahiurlar Bqm6dGrllt6 Merkezinde tetekkll edecek 
Komlayonda yapilacaktır. 

4 intaata ait projeler, fenni ve hu•ual tartDameler 43 
kurut mukabilinde lnbiaarlar Umum ve Kocaeli BqmGdlrllkleri 
lupat Şubelwinden abaabilir. 

5- Ebiltmeye iftirak etmek i•tiyenlerin muvakkat teminat 
akçe•i olan 841 lirayı veya bu miktan ihtiva eden hGkGmetçe 
muteber milli bir buakanın teminat mektubunu ve bu itlerle ut
ratbtanı bildiren reaml ••aiki bimilen mezkOr rOn ve •aatte 
Komi•yona mlracaatl•i. 

İDAREHANE: 
Y oturtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perıembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ldarehaoemizde görüşülur 

T elegr. : lat. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Poata kutusu N. 1261 

29 Eylül 1936 

Tarsus Belediye 
Riyasetinden: 

Birinci tqrinin on üçilacü 
aab filnÜ Hat on bette ihale 
edilmek üzere 1276 lira elli 
kuruş bedeli ketifli 3000 bin 
metre i8tasyondan lt Bankuı
na kadar olan yaya kaldırımı 
betonla yapbrılmak üzere açık 
arhrmaya çıkarılmıtbr. Buna 
dair olan teraiti anlamak ine
yenler TaHu• Belediyesine mil
racHt eylemeleri ilin olunur· 

Ankara Valiliğinden : 

Ketif bedeli 9a1 lira 40 ku
ruştan ibaret bulunan Çubuk 
baraj yolunun nihayetindeki 
meydanda ve ilti•ak yolları bq
larında yapılacak ufaltb kapla
ma intaab 29-10-9.16 •ah rGnl 
uat 15te lhale•I yapılmak Gze· 
re acele pazarlıta koaulmuttur, 
i•teklilerin 75 lira teminat mek· 
tup veya makbuzlarile birlikte 
ihale gün6 Ankara viliyet bi
nasında Nafıa Müdilrlütil oda· 
ııoda toplaııac:U. ebiJtme...ko
miayonuaa rehaeleri. 

Ve teraitini CStrenmek iizere 
Ankara Nafıa MüdGrlütüne 
müracaatları. 

-
Ankara Valiliğinden: 

Ketif bedeli 7 44 lira 69 ku· 
ruftan ibaret bulunan Ankara
Çankm yolu üzerindeki tecrü
be yolunun aHh •urette tami
ri 29 EylOI Hh rGoü ... t OD 

bette Vilayet binasında Nafıa 

Müdilrlütü oduanda toplana
cak komisyonda ihalesi yapıl

mak ilzere acele pazarlıta kon
muttur. 

Muvakkat teminatı 56 lira
dır. 

lneklilerin teminat mektubu 
veya makbuzlarile birlikte iha
le fiinG lcomi8yona relmeleri 
ve teraiti CSfrenmek Gzere Au · 
kara Naha mildGrlGtGne mG
racaatları. 

-
Ankara P. T. T. 
Batmtldilrltlğnnden: 

Ankara Telefon •antrah bi· 
nasında bulunan ambar iki,.. 
bölilnerek bir oda yapbralacak
br. Ketif bedeli 313 lira 65 
muYakkat teminat 2.l lira 52 
kunapr. e.- alt prtname 
yaza iflerl blromuada berrGn 
rörülebilir. lateldilerin alım •a
tım kanununda sözil edilen ve
Hik ve teminatlarile birlikte 8 
ilk tetria 9.18 pertembe rGnG 
8aat 15 de komisyonumuza mG· 
raca arlara. 



Sayfa ?. 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Edirne Kız Öğretmen 

okulunda keşif kağıtları ve 
tartnamesine göre yaptırılacak 

3813 lira lO kuruşluk taruinatı 
on beş gün müddetle açık ek-

siltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe ait keşif kağıt-

ları ve şartname şunlardır. 
1- Eksiltme şartnemesi, 
2- Metraj defteri, 
3- Silsilei fiat cetveli, 
4 - Fenni şartname, 
5- Mukavele projesi, 
6- Bayındırlık işleri genel 

•artnamesi, 
Bu şerait Edirne ve İstanbul 

Nafıa Müdürlüklerine müracat
la görülüp okunabilir ve is
tiyenlere parasız gönderilir. 

3 - Açık eksiltme 6-10-936 
tarihine musadif salı gunu 

saat on altıda Edirne Nafıa 

Müdürlüğündeki Komisyonda 
yapılacaktır. 

4 Eksiltmeye gireceklerin 
Resmi Gazetenin 7 Mayıs 936 
tarih ve 3297 sayılı nüshasında 

ya:zıh talimatnameye göre bu 
işe girebilmek için Edirne Na
fıa Müdürlüğünden alacakları 

vesikaları ve bu senenin Ti-
caret Odasına kayıtli bulun
duğuna dair kağıtları ve yüzde 
yedi buçuk nisbetinde 286 liralık 
teminatlarile yukarıda yazılı 

gün ve saatte Edirne Nafıa 

Müdürlüğündeki Komisyona 
müracaatlari. 

MalatyaUrayından: 
1 - Malatyada yapılacak 

49853 lira 45 kuruş keşif be
delli belediye binaşının in· 
şaatı 4 eylul 936 tatihinden iti-

baren yirmi beş giin müddetle 
ve kapalı zarf vsulile eksilt-

meye konulmuştur. 
2 - İsteklilerin bu binaya 

ait şartname, plan ve projeleri 
iki buçuk lira mukabilinde 
Malatya Belediye dairesile An-

karada Havuz başında Ragıp a
partımanında Mimar Bekir ihsan
dan alırlar. 

3 - Eksiltme 30 eyli'ıl 936 
çarşamba günu saat on beşte 

Malatya Belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 3739 
liradır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için aşağıdaki vesikaların bulun· 
ması lazımdır. 

A- Kanuni vesaiki haiz 
bulunmak. 

B- İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun F fıkrasında ve Na
fıa Vekaletinin 13-5-936 gün ve 
9184 sayıh emirnamesine bağlı 
talimatnamede gösterilen ehliyet 
vesikasını hamil bulunması. 

6- Teklif mektublannın 3 cü 
maddede yazılı ihale saatından 
bir saat evveline kadar Belediye 
Enceınenine getirilerek makbuz 
nıukıtbilinde verilmesi, Postaile 
gönderilecek mektubların dahi-
. Y~karda yazılı saate kadar yetiş-
tırılmiş olması ve 2 inci zarfın

mühür mumile kapatılmış ve 
mühürlenmiş bulunması la
zımdır. 

Haymana Belediye 
Reisi iğinden: 

Haymana Belediyesine aid 
kaplıcanın 890 lira bedeli mu
hammenli 2 odasının inşaatı 
kaprlı zarf yoluile münakasa· 
ya 1 onulmuştur. Şartnameyi 
Öğrenmek iatiyenlerin ve talip 
olanların 12-10-936 pazartesi 
günü saat 15 e kadar Hayma
na Belediyesine müracaatları 
ilan olunur. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

lstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden : 
İstanbul Yenipostane binasının çatı tamiratı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 12-I0-936 pazartesi günn saat 15te Gala· 
tasarayda P. T. T. Başmüdürlüğü Ahmsatım Komisyonunda yapı
lacaktır. Keşfi tutarı 950 lira 92 kuruş, mrıvakkat teminat 71 li
ra 32 kuruştur. 

İsteklilerin keşifname ve şartnamesini görmek ve muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere çabşma günlerinde Başmüdürlük 
Yazı İşleri kalemine müracaatleri. 

* * * Maltepe tütün Enstitüsünde yepilacak 375 metre tülündeki 
yolun inşaatı pazarlığa konmuştur. Bak; İnhisarlar U. Müdürlüğü 
Hanlarına. 

3-İlaçlar, Ki inik ve İspençiyari afat : 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme 

Komisyouundan: 

Haydarpaşa Nümune has

tanesi için lazım olan 64 kalem 

tıbbi alat ve edevat açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Mü<lürlüğü binasında kumlu 
Komisyonda 14-10-936 çarşam
ba günü saat 15 te yapılacak

tır. 

4·Kereste, tahta ve saire 

2 - Tahmini fiat: 1395 lira 

80 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: I04 

lira 69 kuruştur. 

4- istekJiler şartname ve 

listeyi hergün Komisyonda gö
rebilirler. 

5- İsteklilerin cari seneye 
aid Ticaret Odası vesikasile 
2490 sayıJı kanundll yazılı bel
geler ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya ban
ka mektublarile birlikte belli 
gün ve saatte Komisyona gel
meleri. 

İstanbul Liman işletmesi İdaresinden: 

İdare ihtiyacı için 200 m. 3 maşe kovuşu, 100 m. 3 çam ko
vuşu, 50 m. 3 gürgen, 100 m. 3 köknar, 30 m. 3 karaağaç, 1600 
fabrika tahtası, 500 tavanhk çırah, 300 kireçli çıralı, 2500 yolla
ma, 33 eğri meşe odunu, 25 ton ko şmalılr odun, satın alınad~k
tır. Bunların pazarlığı 2 teşrinievvel 936 cuma günü saat 10 da 
Liman hanında yapılacalrtır. isteklilerin fa:zla tafsilat ve şartna· 

me için hergün Leyazım Şefliğine müracaatleri ilan olunur. 

5-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
1- 21-9-936 pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üze

re münakasaya konulan Beykozda yeni açılacak orta okulun 1505 
lira badel içinde 125 adet dershane sırası, 8 adet siyah yazı tah
tası va 5 adet yemek masasının münakasası 2-10·936 cuma gü
nü saat 10 da pazarlıkla İstanbul liseler muhasebeciliğinde topla
nan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odasınm yeni yıl vesikasile bu gibi doğra· 
ma işlerini muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair resmi daire· 
lerden alınmış vesaikle h.omisyona müracaatleri: 

2- İlk teminatlarını komisyon başkanlığından alacakları yazı 
ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları: 

3 Şartname ve sıra resmini görmek isliyenlerin komisyon 
sekreterliğine müracaatları ilan olunur. 

6- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

Universite Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık 
Komisyonundan; 

Muv. teminat 
746 

Ton 
537 

Muham. fiyatı 
18,5 lira 

C!nsi 
Yerli kok kömürü 

Ünıversite merkezi ile fakültelerine alınacak olan kok kö
mürü Üniversitede 15-10-936 perşenbe günü saat 15 de ihale 
edılmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname her gün Üniversitede görülür. Zarflar ihaleden bir 
saat evvel Rektörlüğe verilmiş olmau lazımdır . 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Topçu abş okulu için 800 liralık benzin 30 Eyli'ıl 936 çarşam· 

ba <tünü saat 14,30da Topanede Satınalma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 34 kuruştur. İlk 
Teminatı 60 liradır. Şartname ve evaafı komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli saatte komisyoua gelmeleri. 

"' • • 
İstanbul Kız Öğretmen Okuluna lazım olan yakacakların 18 

ve 21·9-936 günlerinde yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadığın
dan on üün uzatılmıştır. Bak: Sözü geçen okulu Satmalma Ko
misyonunun •Erzak,, hanesinde intişar eden ilanına 

lstanbul Türkofis Direktörlüğünden: 
Sultanahmedde Yüksek Ticaret ve İktiaad mektebi bitişiğinde 

29EY~ 

rte e~· 
kain Ticaret Müzesinin Ankaraya nakli açık artilrma usu 1 

siltmeye konulmuştur. . f" ·ııde 
Tu .. rko ısı 

İhalesi 9-10-936 cuma günü saat 14 te lstanbul 
yapıiacaktır. Şartname Oirektörlüğümüzden alınabilir . 

Muhammen bedeli 2547 liradır . . o 
b tayııı 

Taliplerin yüzde 7,5 muvakkat teminatlarile bera er 
lunan günde müracaatleri ilan olunur. 

8-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum İdaresinden: 

I.d · · 'ht" • · ı - d · b "ktar• ~ aremızın ı ıyacı ıçın o an a4agı a cıns e at ve mı ~ 
zıh matbaa kağıtları 9200 lira tahmin bedeli üzerinden S-l oJ 
perşembe günü saat l5te Haydarpaşada gar binası dahilill\O,. 
l ci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye 'il 
muştur. Bu işe girmek istiyenlerin 690 liralık muvakkat telll 1f 
vermeleri ve kanunun tayi:ı ettiği vesaikle birlikte teklif ~ıel1 
tublarmı aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine verll' 
lazımdır. tıl' 

olarak d•l' Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız 
maktadır. 

I0,000 tabaka klamaço kağıdı 75X 100 
300,000 ,, 2inci beyaz kağıt 63X 95 

38 40 Kg. 
17- 18 " 
21-22 " 
17 - 18 " 
14- 15 ,, 

100,000 ,, " " ,, " 
100,000 ,, ,, Krem ,, ,, 
100,000 ,, ,, Mavi ,, 57X 82 
100,000 ,, ,, Penbe ,, 63X 95 
250,000 ,, Duruk ,, 57X 82 
150,000 ,, Gu:ete kağıdı 63X 95 
100,000 ,, ,, Krem ,, 57 82 

17 - 18" 
11 - 12 ,, 
15-16 " 
14-15 " 

9 -Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

San' at Ol:ulu için açık eksiltme ile alınacak malzemd 
Cinsi Miktarı Tahmin İlk 

Motörlü zımpara 
Elektrik makkabı 

" ,, 
,, h:ıvyası 

Bir metrelik kollu makas 
Bir metrelik kenet makineıi 
Oluk kenarı kıvırma 

" 

1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

tutarı 

768 L. 
teminatı 

58 L· 

Zımpara taşı makinesi 
Demir marangoz iş sıkma 

vfdası 25 santim boy 

" 50 " " 
Yağ bileği taşı muntazam 

20 

IO 
ihale tarihi 8-10-~ 
Psrtembe saat 14 J 
Kültür DirektörlUf 

menşur şeklinde yekpare 
Şartnameıi Okulda mevcuttur. 

binasında. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

I•' 3- Şartname mucibince f 
ıız teklifler, kataloglar, br:
ler ve şemalar en geç e 
meden üç gün evvel İnbi•' 
Umum Müdürlüğü Tütün f• 
kalar şubesine verilmiş ol 

1- İdaremizin Cibali Fabri
kası için fenni şartnamesi mu-
cibince 956 lira muhammen be
delli 15 aded elektrik motörü 
pazarlık suretile satın alınacak
tır. 

2- Eksiltme 6-10-1936 tarihi
ne rashyan sah günü saat 14teo 
Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Ahm Komis-

yonunda yapılacaktır. 

icab eder. 
4- İsteklilerin şartna11'e 

görmek üzere hergün ve P! 
lık için de tayin olunan fil~ 
gün ve saatte yüzde 7,5 
venme paraaile yukardıl 1 

geçen Komisyona mürac•• 

1 O·-Mensucat · Elbise - Kundura - Çamaşır v .s 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tasınlanan 

tutarı 

Kolculara elbise 328 takım 4920 Lira 

İlk 
Teminatı 

369 Lira 
Vidala Fotin 328 Çift 
Kadın iskarpini 20 ,, 1551 ,, 117 ,, 

1 - Gümrük kolcuları için yukarıda yazılı elbise ve 
kapların 13· I0-936 salı günü hizalarında yazılan saatlerde 
eksiltmeleri yapılacaktır . 

2 - Şartname ve evsafları komisyonda dar. Görülebilir· 
3 - İıteklilerin kanuni vesikalarile birlikte komisyon• 

mel eri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatmdan: . ·ıi' 
30 eylul 936 çarşamba günü saat 11 de ihale edilecej'• 1 

dilen 11,200 metre kurşini kaputluk kumaşın ihale günü 10 
citeşrin 936 cumartesi günü saat 11 e bırakılmıttır. 
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tllt . un ulusların hava l:rnv· 
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Yıgıtieri bile başa çıka-

Ot, 
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~•bul Sıhhi Müesseseler 
tttırma ve Eksiltme 

. l<omisyonundan: 
lıt b A 

11 
an ul leyli Tıb Talebe 

tdu talebesi için mevcut 
~ llaınesindeki evsafa göre 
\t llded battaniye açık eksilt-

1•uretile satın ahnacaktır .. 
~~b Eksiltme: ~ağaloğlu; Is· 
tıı uı Sıhhat ve içtimai Mua· 
~~~.t Müdürlüğü !>!nasındaki 
~t ~•uonda 14 10-936 çarşam· 
~1lunu saat l 4,30 da yapıla-

it, 

\~~ ......... Muhammen fiat: l aded 
''niyenin fiatı 11 lira 25 
~thır. 

....... Muvakkat teminat: 126 

4 
56 kuruştur. 
....... istekliler şartnameyi 
~berlitaş civarında Fuadpa
litbesi kuşısındaki Leyli 
l'alebe Yurdundan parasız 
~'k ~labilirler. 

t - isteklilerin cari sene· 
- t ~İd Ticaret Odası vesikası 
r ~ı~ il işe yeter muvakkat te· 

\~'l, makbuz veya banka 
~~ lı.btarile birlikte vaktinden 

ti Komisyona gelmeleri. 
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l 11-Müteferrik 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin Muvakkat Münakasa gün 
Kilo bedeli teminatı ve saatı 

lira Lira K. 15-10-936 

Yün fanila ipliği 2000 
Yün. çorap ipliği 1500 

5000 
3300 

Tire çorrp ipliği 1250 2000 

375 00 

397 50 

perşembe 14te 

15-10-936 
perşembe 15te 

Yukarda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvakkat 
teminatları yazılı olan üç kalem eşya hizalarında gösterilen gün 
ve saatlerde kapalı zarf usulile alınacaktır. 

Bunlara ait şartname komisyondan her gün parasız Yerilir. 
İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi ka
palı zarfı belli gün ve saatlerden birer saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan Komısyon Başkanlığına vermeleri. 

Deniz levazım Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdar Tahmin Muvakkat gün ve saati 

kilo bedeli teminatı 
Lira K. Lira K. 

Kundu-
ralık 12000 18000 1350 00 14-10-936 Çarş. 14 

Vaketa 7000 1:ı300 997 50 ,, ,, Çarş. 15 
Yukarda cins ve miktarlarile tahmin bedelleri ve muvvakkat 

teminatları yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen gün 
ve saatlerde kapalı zarf usulile alınacaktır. 

Her ikisinin şartnamesi ayrı ayrı olup komisyondan her gün 
parasız alınabilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
kapalı zarfı belli gün ve saatlerden birer saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satıaalma Komisyonundan: 

1- Gümrük Muhafaza örgjtü için 662 tane bez yem torba· 
sının 29-9-936 salı günü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 Tasınlanan tutarı 920 lira 18 kuruştur. 
3- Şartname ve evsaf ve örnek komisyondadır. Görülebilir. 
4- lsteklilel' 70 liralık ilk teminatlarile komisyona gelmeleri. 

!"!!"!!!!!!P 

b) M Ü Z A V E D E L E R 
1-Müteferrik 

İuhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
6.664 adet ıskarta çul: Paşabahçe Fabrikasında 

7.625 kilo yamalık kaneviçe 
9.496 kilo ıskarta kanaviçe 
1.625 kilo yamalık çul 
1 .267 kilo ıskarta çul 
4.384 kilo ıskarta ip 
2.440 kilo ıskarta kınnap 
1.111 kilo ıskarta çuval 

336 kilo ıskarta G. mamul kıl çul 
! .200 kilo çinko: Karaağaç fişek depomuzda 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı ıskarla malzeme 20 10 936 
tarihine rastlıyan salı günü saat 1 Oda pazarlıkla satılacaktır. İs
teklilerin malları görmek üzere her gün Ahırkapı Bakım evine 
ve pazarlık için de tayin oluna~ gün ve saatte yüzde 15 güven· 
mc paralarile birlikte Kabataş inhisarlar Levazım ve mübayaat 
Şubesi Müdürlüğündeki Satış komisyonuna müracaatları. 
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Sayfa 3 

Antalya hattı inşaat baş müdürlüğünden; 

Afyon-Antalya hattı inşaat baş müdürlüğüne ait 193.t model 
bir adet ford otom~bili açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Artırma Afyon 1zmir istasyonda baş müdürlük binasındaki 
komisyonda 7 teşrinevvcl 936 Çarşanba giinü saat 15 de y•pı· 
lacaktır. Muh"lmmen bedeli 600 lira olup muvakkat teminat 45 
liradır. Talipler muvakka teminatlariyle birlikte ihale günü dai-

j reye müracaatları. Görmek isteyenlPr pazardan maada her gün 

1.:aire~m!11 ~c!1at e!:!!:!:r·www-=• _ *' •w• w;;; -=-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 

1 - Şartname ve keşifnamesi mucibince 2021 lira 
48 kuruş keşif Bedelli Maltepe tütün Enstitüsünde yapı
lacak 375 metre tülündeki yolun inşaatı pazarlık suretile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14· I0·936 tarihine raslıyan Çarşamba 
ğünü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübabaat Şube
sinüeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin plan ve şartnamesini görmek üzere 
hergün ve pazarlık için de tayin olunan güu ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda ismi ge-
çen komisyona müracaatları. (1694) 292 1-4 

f ratelli S P [ R CD' 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

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

GANYMEDES vapuru elyevm 
limanda. 

HERCULES vapuru 13-Hl Eylul 
tahmil. 

Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
1 andez Kumpanyası ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru !..:onşimen· 
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 12 Eyllıla 
doğru Amsterdamdan yakında 
hareket ORESTES vap. 8 

Eyliıla doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yolJarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
da FRA TELLi SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra· 

caat olunur • 

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) 
DUR.BAN MARU 19 A2'ustosa,, 
DE.LAGOA MARU 19 Eylula ,, 
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lurk-lngiliz Ticaret ve tediye Anlaşması MADDE 3 
mer'iyele vaz'ından sonra Türkiyeye ihraç edilecek o· 

Müttehid Kıralhk Hükumeti, Türkiyenin her nevi lan bilcümle Müttehid Kırallık emteasına, işbu anlaş
zirai mahluünün Müttehid Kırallığa vaki idhalat mikda· maya merbut nümuneye tevfikan iki nüsha olarak tan-Kararname No. 2 5329 

Resmi Gazete No. 3418 

- }ilrkiye Cümhuriyeti Hükumeti ile Büyük Britan
~~ Şiınali İrlanda Müttehit Kıralhğı Hükumeti iki 

lıtıı ~ket arasında ticari münasebatı kolaylaştırmak ar-
ıle, berveçhiati mutabık kalmışlardır: 

MADDE 1 

ıt,:l 8u anlaşmaya bağlı 1 nci listede sayılı Müttehid 
~-ı ık emteası mikdar itibarile bila tahdid Türkiyeye 
hl edilebilecek, ve bu anlaşmaya bağlı 2nci listede 
~.t~ ~iittehid Kıratlık emteası mezkür 2nci listede 
Gt~t•len her maddeye aid kontenjan mikdarı dahilinde 
2rey~ idhal edilebilecektir. 

l ictı. Muttehid Kırallık emteası Türkiyede mer'i umu· 
~l rejiminden dahi tamamen istifade edecektir. 

MADDE 2. 

·~ji~! l'ürkiye emteası Müttehid Kırallıkta mer'i idhal 
~ 2)tıde~ tamamen istifade edecektir. 
'-t· llt tMut~ehid Kır allıkta idhalat üzerine mikdar iti· 
~ '~•-ı <1kyıdat konduğu takdirde Türkiyede yetişen, 
~'t-k veya imal edilen emteaya denk muamele ya

tır, 

rını kontrola karar verdigi takdirde, müsaade oluna~ zim olunmuş bir menşe şehadetnamesi terfik 
cak. ecnebi i~halatında Türkiyeye muhik bir hisse ayır- olunacaktır; bu şehadetname bir Ticaret Odası 
m~k A mak.sadıle mest>leyi münakaşa etmek fırsatını Türk veya Müttehid Kırallık Hükumeti tarafından salahiyeti 
Hukumetıne evvelce bahşetmeden idhaline müsaade o- müessese veya şahıs tarafından verilmiş ve Müttehid 
lunan emtea yokunu üzerinden memleket başına kon-, Kırallıktaki bir Türk Konsolosu tarafından vize edil-
tenjan tahsis etmemeği kabul eder. miş bulunacaktır. 

2) Menşe şehadetnamelerinin bir nüshası Türk güm

MADDE 4 

Türkiye HGkiımeti veya Türkiye Vilayat veyahut 
Belediye daireleri tarafından satın alınan Müttehid Kı
rallık emteası, me ... 'i bulunan idhal rejimile işbu em
teanın idhaline memnuiyet vazedilmemiş olması ve 
icab eden her hangi müsaadenin Türkiye Hükumeti 
alakadar dairesinden önceden istihsal edilmiş bulunmasi 
şartile, mikdar itibarile hiç bir tahdide tabi tutulmak
sızın Türkiyeye idhal edilebileçektir. 

MADDE 5 

Bu anlaşmaya bağlı 3üncü listede sayılan Türk em
teası, nereden gelirse gelsin' Müttebid Kırallığa idhal· 
lerinde mezkur listede gösterilen rüsum veya mükelle
fiyetlerden başkaıına veya daha fazlasına tabi tutula
mıyacaktır. 

MADDE 6 

1) Bu anlaşmanın mer'iyete girdigi tarihte veya 

rükleri tarafından damgalandıktan sonra Türkiye Cüm
huriyet Msrğez Bankasına gönderilecek (bun fan sonra 
kısaca "Merkez Bankesı denecektir). ve o da mezkur 
nüshayı Müttehid Kırallık Hükumeti tarafından tesis 
edilecek Türk-İngiliz Kliring Ofisine (bundan sonra kı
saca "Kliring Ofis" deDecektir) aşağıdaki IO uncu mad
denin 1 inci fıkrası mucibince gönderilmesi İcab eden 
tahsilat bordrolarile biriikte sevkedecektir. 

3) Bu anlaşmanın mer'iyete ğirdiği tarihte ve me
r'iyete vazından sonra Müttehid Kırallığa ihraç edile
cek bilumum Türk emteasına, işbu anlaşmaya ilişik 
nümuneye tefrikan iki nüsha olarak tanzim edilmiş bir 
menşe şehadetnamesi •erfik edilecektir; bu şehadetna

me Türkiyede bir ticaret odası taraiından verilmiş ve 
Türkiyedeki bir İngiliz Konsolosu tarafıddan vize edil· 
miş bulunacaktır. 

4) Menşe şehadetnamesinin bir nüshası Müttehid Kı
rallık gümrükleri tarafından damgalandıktan sonra Kli
ring Ofis'e gönderilecek ve o da mezkur nüshaya aşa· 

(Lütfen çeviriniz) 



•• ABONNEMENTS: 

Vil1e et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 " ,, 850 

MUNAKASA 
ADMINlS TRATION 

Y oghourtchou fla~ 
ler Etage, N. 3- r 

Galata, Perchenıbe Baıa 
12 " " 1500 

Le No. Ptrs. S GAZETESİ 
T elefone: 42425 

- 2()1 
Boite Postale N. l - ' h. u•. Pour la Publicite • 'adresser 

a l' Adminiıtration Journal Quotidien des Adjudications 
ıl_ 

Adresse T elegrap ıq 
latanbul - MÜNAKASA 

1 ere Annee No. 162 

SOMMAIRE 

A) Adjudications au Rabais. 

l - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete. 
2 -Produits Chimique et Pharmaceutique · lnstruments Sanitaires · 

Antiquites ete. 

3 - Tissus en tout genre • Habillement • Llngerie • Chaussures ete. 
4-Ameublement • Mobilier pour Habitation et Bureaux • Tapisse. 

rie · Lino1eum, Tapis ete. 
5 Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour machine. 

6 - Bois de Construction, Planches, Pcteaux ete. 

1 - Combustible - Charbon • Carburant. (Benzine, ete.) 

A) Adjudications au Rabais 
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Construction - Reparation 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Constructio l d 'un groupe de 
batiment a Ismid, quartier Dje
did, pour le compte de l'Adm. 
des Monopoles et consistant en : 
un pavillon d'isolement, des de
pôts de poudre brute, de dinami
t e et de eapıule et d'une maison 
de g-ardien. Prix est. 8546, 77, 
caut. prov. 641 L. Seconde adj. 
ouverte, faule de soumissionnaire 
lors de la presenle. Com. speeia
le siegeant a la Direction Princi
pale de!t Monopoles a lsmit, ven· 
dredi 2-10 936 a 15 h. Cah. des 
eh. a la Section des Construc
tions de la Direetion Generale a 
Ankara ou de la Direction Prin
cipale d'lzmit, moyennant 43 P. 

Conatruction de l'Hôtel de 
Ville de Malatia. Pri x est. 
49852,45, caut. prov. 3739 L. 
Adj . sous pli e;ıchete. Com. Per· 
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manente de la Municipalite de 
Malatia, mercredi 30-9-936 a 15 
h. Cah. des eh. chez l'arch . Be
kir Ihsan, Appt. Rag-hib , Havouz· 
baehi a Ankara ou a la Muniei· 
palite de Malatia, moyennant 250 
P. 

Reparation de la toiture de la 
Nouvelle Poste d'lstanbuı.: Prix 
est. 950,92, caut. caut. 71,32 L. 
Adj . ouverte. Com. d' Aehat et 
Vents de la Direction~Principale 
des P. T. T. d'lstanbul a Galata
saray, lundi 12-10-936 a 15 h. 
Cah. deı eh. au Seeretariat. 

Reparations a l'Ecole Norma· 
le des jeunes Filles d'Edirne 
Prix est. 3813,10, caut. prov. 286. 
Adj. ouverte. Com. d'F.neherefde 
la Direetion des Travaux Publics 
d'Edirne , mardi 6-10-936 a 16 h. 
Cah. des eh. grat. aux Directions 
dcs Travaux Publies d'lstanbul et 
d'Edirne. 

Construction d'une voie de 
374 metres de long. a l' lnstitut 
de T abae de Maltepe. Prix est. 
2021,48, caut. prov. 7,5 pour 
eent. Adj. de gre a gre. Com. 

MARDI 

d' Aehat de la Direction CTenerale 
des Monopoles a Kabatache, mer
eredi 14-10-936 a 14 h. Cah. des 
eh. a la Commission. 
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Produits Chimiques et [ 
Pharmaceutiques - lnstru-

ments Sanitaires - F our- j' 
niture pour Hôpitaux 1 

lnstruments et appareils me· 
dicaux 64 lots pour l'Hôpital Nu
moune de Haydarpaeha. Prix est. 
1395,80, eaut. prov. 104,69 L. 
Adj. ouverte. Coırı. d'Ench ere des 
Etablissements Sanitaires d'lstan· 
bul, siegeant a la Oirection de 
l'Hygieue et de 1' Assistance So· 
eiale d' lstanbul a Djag halog-lou, 
mercredi 14-10-936 a 15 h. Cah. 
des eh. et liste a la dite Com
mission. 
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Habillement - Lingerie 

Chaussures ete. 

Habits pour les g-ardiens de 
douanes 328 eostumes. Prix est. 
4920, caut. prov. 369 L. 

Chaussures en euir de peau 
de veau 328 paires . 

Escarpine pour femmes 20 
paires . Prix est. 1551, eaul prov. 
117 L. 

Adj . ouverte et separement. 
Com. d' Aehat d ' Istanbul de la 
Direetion Generale de la Surveil
lanee Douanıere, mardi 13-10-936 
respeetivement a 11 h. et a 15h. 
Cah. des eh. et eehantillon a la 
dile Commission. 

**• 
L'adj. relative a la fOurniture 

de 11200 metres d' etoff e pour ca· 
pote, qui devait avoir lieu le mer· 
credi, 30-9 936 a ete remise au 
10-10-936, samedi a 11 h. 
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~ 
29 SEPTEMBRE 1 ~ 

,,,lı 
~ ............................. .,.~.s 

Accord de Commerce Clearing Turco-Angıaı 
N om; donnons aver le N o. d' aujourd' Jwi erı s · 

plhnent graluit ci nos le le.ı:le cfr ~et Accord. tı-D 
tion française. . ır s 

Pou r les non abnı11u:s le pri.r esi de 50 fıas eıı • 
En vente: Dans nos bureau.r, d Galata. Perı 1! 

ht; Pa::.ar, rogour//wu Han, No. 3-1. Tel .. 1242; r 
A l L 'b , . H I . l . . . [\ti a ı raıne ac ıtlle, <l lrı .,1braırre 1 

Beyoglou Tune/, <İ la Librairie Rohen Sör, prı'5 ~ 
Tıınnel, <i Beynglou acı cc Talili Giş€' >> f(arakell!/· 

1 

2 (cm coin de la rue) . 
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Ameublement Mobili er 
pour Habitation et Bu

reaux Tapisserie- Lino· 
leum, T apis ete. 

Lit double en fer, 50 paires, 
pour le Konak Militaire d' Ankara. 
.\dj. de g-re a gre. Com. d'Aehat 
de l'lntendance Militaire d' Anka
ra, mereredi 30-9-936 a 15 h.Cah. 
des eh. et modele a la Commis- · 
si on. 

* • * 
L'adj. relative a la eonfection 

de 125 bancs d'eeolier, de 8 ta
bleanx noirs et de 5 tables a 
manger pour l'Ecole Secondaire a 
inaug-urer a Beykoz, et qui devait 
avoir lieu le 21-9-936 ete remise 
au vendredi 2-10-936 a 10 h. (De 
gre a gre). 
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Machines, Moteurs, Acces· 

soıres et Huiles pour 
Machine 

* • * 
La Direction de 1 'lnstn.ction 

Publique d'Edirn e a mis en adju
dieation la fourniture de diverses 

maehines et outtls, (d'ı.111 .,,1 
s'' global de 768 L.). Neces ~ 

l'Ecole des Arts de cet1~_, 
Voir liste et conditions I ı 
parlie turque du iourıt3 ,, j 
rubr . "Makineler, Motörter· 
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·oO· Bois de Constructı 1 
Planches, P~ 

• ,. ,. el 
L' Adm. de l'Exploit311 

Port d' lıtanbul a mis en ' 
eation la (ourniture de ch•1 

bois et planehe de diff· 
pour ses besoins . CorıS 

partie turque du jourıı-1 

"Kereste ... " 

_______ 7 - ......./ 

Combustible, Charbl 

Carburant. (Benzineı t 

Benzine pour l'Ecole 
1 

d'artillerie. Prix est. 800 
son de 34 P. le kilo). Caııt C 
60 L. Adj. de gre a gre· 
d' Achat de l'lntendance p,4ı 
d'lstanbul a Tophane, ıııe 

de• 
30-9-936 a 14 h. 30. Cah· 
a la Commission. 

- 6-

ğd~ki 10 uncu maddenin l inci fıkrası mucibince ğön- suretle Türkiyedeki borçlu, borçlu olduğu Sterling mik· 
derılmesi icab eden tahsilat bordrolarile b' l'kt Mer. 

(bundan sonra kısaca "Klising hesabı,, denecektir 
lubuna kayd olunacaktır. ır 1 e tarını ve borç Sterlingten gayrı bir para ile ifade edil· 

lkez Bankaaına sevkedeccktir. · · M k B k d' · · Kl' · Of' mış ıse, er ez an asının te ıye emrını ırıng ıse 

(5 Bu maddede zikredilen menşe şehadetnameleri , gönderdiği tarihteki kurlara istinaden, bu paranın Ster-
ernteanın f · o. b. kıymetini gösterecektir. 

1 

ling mukabilini tamamen tediye etmiş olacaktır. 
3) Türkiye Cümhuriyeti Hariciye Vekili ile Haş

metlu Kıral Hazretlerinin Ankaradaki Büyük Elçisi a
l) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında mevzuubahis rasında teati ohman 1 nisan 935 tarihli notalar mün

borclar müstesna, Türkiyedeki şahisların Türkiyeye ih · dericatına tevfikan 148 numaralı Türk kararnamesine 
raç edilmiş Müttehid Kırallık emteası bedellerinden 1 merbut A listerinde münderiç eşya sınıflarına dahil 
dolayı Müttehid Kıralhktaki kimselere borçlu oldukları 1 olup 15 şubat 935den evvel Müttehid Kırallıktan ihrac 

Ye işbu anlaşman an mer'iyet mevki ine girdiği tarihte edilen müttehid Kıralhk emteası için tediyesi icab eden 
va~eıi gelen veya tahakkuk etmiş olan ve vadesi bu bakiye müstesna 20 haziran 935 tarihinden evvel Tür -
~arıhten sonra hulfıl edecek bilumum meblağlar Türk kiyeye ithal edilen Müttebid Kırallık emteası bedelle· 
ırası 0 larak Merkez Bankası nezdindeki hususi hesaba rinden mütevellit borçlardan, bedelleri 20 haziran 1935 
(b~ndan sonra kısaça "hususi hesap,. denecektir) tevdi tarihinden evvel hulul edenler, 4 haziran 935 tarihin· 
edıle~ektir. den evvel mevcut rejimden istifade edecektir.I 

u suretle hususi hesaba yatırılan meblağlardan 

MADDE 7 

2) Türk lirası ile ifade edilmiş boçlar Merktl 
kasınca Kliring Ofis'e bildirilmiş ve muamele 
Müttehid Kıralhkta neşredilmiş kurlara iıtinadt~ 
ling olarak ödenecektir. 

Türk lirası veya Sterlingden gayrı bir para j)I 

edilmiş borçlar, bu para üzerinden tanzim edilıilU 
zında tediyeli seııedler için tediye günü Londrll f 
sında cari satış fiatlarına istinaden, Sterling ol' 
denecektir. 

3) İşbu madde hükümlerine tevfikan yapıl•" 
ler borçluyu tekabül eden mikdar için borcundJ~ 
e-der. 

4) Merkez Bankası aşağıdaki 10 uncu 
1 inci fıkrasında mevzuubahis tahsilat bordrolat~ 
ğında kliring heaabına yat,rılmış meblağların 
rası mukabillerini müstehikkına tediye edecektirı 

borca tekabül eden kısım, bu anlaşma hükümlerine tev· MADDE. 8 
fikan tediyat yapılıncaya kadar, Müttehid kırallıktaki MADDE. 9 
müstehlikler lehine bloke kalacaktır. 1) Müttehid Kırallıktaki şahısların Müttehit Kıral· ı ı 

2) Merkez Bankası aşağıdaki 9uncu maddenin ı ncj lığa idhal edilmiş Türkiye enıteası bedellerinden dolayı 1) Kliring hesabı matlubuna kaydolunan 
111 

fıkraaında mevzuubahis tali hesaplar kananle, Mütehhid aslen Müttehid Kıratlık haricinde ikamet eden veya meb!ağl~r~ aşağıdaki ş~kilde taksim edile.ce~tir· 1j 
Kırallıktaki alakadarlara icab eden tediyeleı-i yaptır· Müttehid Kıratlık haricinde iıcrayi ticaret eden kimsele- ı· Bılumum meblağların o o 30u faızsız 8 
dıktan sonra , hususi hesaba tediyat yapıldığı tarih ile \ re borçlu oldukları ve işb!J anlaşmanın mer'iyet mev- sa.bına tahsis olunacaktır. B tali hesabı matlııtı 
aş~ğ.ıdaki !Ouncu madden.in -~üncü .f~~rası. mucibince kiine girdiği tarihte vadesi gelen veya tahakkuk etmiş mıktarlar serbest olarak Meakez Bankası ernri

11
e 

Klırıng Ofıse tediye emrinı gonderdıgı tarıh arasında olan ve vadesi bu tarihten sonra hullıl edecek bilumum de bulundurulacaktır. 
a haHül etmiş her hangi kurfarkını Türkiyedeki borç- meblağlar Sterling olarak ödenecek ve Merkez Banka· 
Utnun zimrnetine veya matlubuna kaydedecektir. Bu sının Kliring Ofiı nezdindeki faizsiz kliring hesab ı (Devamı ~ 


