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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 850 

12 " 1500 
Ecneb" rnemleketler ıçin 

.! ıyl.ğı lı (' 

Sayısı uruş 

Günü a-eçen nushalar 

20 kuruıtur. 

ÇARŞAMBA 

HERGON ÇIKAR iKTiSADi. MALI. TİCARi VE ztRAI 

GAZETESİ 

6 Mart 194Ô 

iDAREHANE 
Galata, F ermenecller Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞAR l LAR! 

ldarehaıwmizde görüşülür 

.... c F""!' •f"J.ı~ 

Telefon: 49442 

1 Posta kutusu No. 1261 

.--.............................. ~~~-

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır · 

Ekonomik Haberler 
ir 

Zentinyağı talebi Zeytinyağ ihracatı Başladı 

'-Adresi aıağıda yazılı firma İzmirdea gelen haberlere göre 
~llıleketimizden Avusturalya iki gün evvel ihracı menedilen 

,,ı tijj sanayide kullanılmaya elve- ıeytiııyagınm bu kerre yeniden 
~ 

0 
o 1 2 veye 0 o 1 asidli zey· ihracına başlanmıştır. Satışlar 

'-ııa•tı mübayaa etmek arzu devam etnıektedir. Bürhırniyeden 
,ı it'*~ ~urnbull and Con Ltd. 1 İtalyııya külliyetli miktarda Pi- , 

29 Mincinsı Lan \ rinç ve yemeklik zeytinyatı yük· 
London, E.G 3.j l~nmektedir. Bc:ş. aa~tli yatlar~n 

41nıan Tüccarlarının faaliyeti kılosu 48 ~e bırmcı yemeklık 
>.\ti yatların kılosu toptan 52 kuruş· 

'.teaddit' Alman sanayi mÖ· tan satılmıştır. Dahili piyasalar 
11ller t · ı · Al ~ ı ve acır erı son • için normal kaliteler 42 kuruş-

CJ' tt~tı anlaımaıından istifade ede· tur. Fiyatların düşmemesi için 
~ laıal almak için piyasamızda ı Ziraat Bankası mühim miktarda 
t'll~tlarımı:ı.la bir çok temaslar zeytinyağı mübayaa etmektedir. 

alttadırlar. p· l d "b _ ıyasa ar a ı racat normal ola· 
lthal!t esyası rak devam etmek1edir. İngiltere-

a._ ~ kerre Romanya bandıralı ye bet vagon tiftik gönderilmiş-
4t '~"•bia vapurile sakız, boya, tir. İtalya ve Fransaya yüz bin 
't ~ır tfya, bam deri, pamuk liralık fındık, deri ve tütün sabl-
4t~Pliği, !:af!ıd, çay, felaketze· I mıştır. İtalyanların limanımıı:
~te yardım eşyası . Fran11z 1 dan aldıkları tori.kleri işledikten 
tt.~ıtah Baalbek vapurile kim· sonra Varna yoluyla Almanyaya 
' Ceza, terzi tebetiri, kahve, fÖnderdıkleri haber verilmekte• 
ilt? t, Çuval, makine ve aksamı, dir. 
~'~ile. tfya. Yunan bandıralı İtalya ile yeni yapılım anlaş· 
)' t~· vapurile de cam, cam eş· ma üzerine pi1asamıza yeni tek· 

' •ı:nyevt ıübre ıelmiştir. lifler relmektedir. italyan tüccar 
4ıııe ·k lar aldıkları permiler üzerine 

11 .rı aya Amerikan fıstığı ihracı memleketimizden külli1etli mik· 
'ttiıt .kilf ıenedenberi mewle· tarda mazı ve haşhaş tohumu 
~ .... llıııde yetişmeğe baılayan va kireç mDrekkebahudan iıte-
"'tr"lt ~ 1 •n fııhtından 25 • 30 ton mektedirler. 
~;ı ~iloıu 42 kuruştan Ame- 1 ---..-
~ ' •braç edilmiştir. lngiliz menşeli mallar takas 
•~rlarımız ihracat enası laiı- 1 uıulilı ithal olunacak 
b yamıyacak 

'~~ili ibtiyacatımıaı temioe 
~,il kifayet etmekte bulunan 
'il ~~larıınızan ihracat eşyası na· 
ltııı Çııı ecnebi ellere kiralanma· 
V,~~~nı bulmayan Münakale 
'i ttı Türk vapurlarının ec
•:ı .. •1.1lara sıitmelerio in mene· 
"'lllıtl' L . 
~Oje ,1 11akkında bir kararname 
>ttı11 li lıaı.ırlayarak Vekiller He· 
~t Vermiştir. 

'ıtı lta.taroame ile vapuriarı-
t~~llı~ıaadeaiz ecnebi ıulara 
~I ' 1 lbeuedilmekte, yalnız. 
~~kiralanan Yapurların mu 
~ iti müddetleri bitinciye 
llL.ı ._ '-ferlerine müsaade edil · 
~ .. d. . 
~ ır, ihracat mallarımızı 

~ tc ecek vapurlar da ııtanbul-
t-11 '-ltkül edecek bir komisyo· 
~k~iiaa.d. deıile hareket edebi· 
-..~~~tdit, 

~~le Vekiıleti Ereili ve 
"~aktan diter limanlarımı· 
\ ~l''-'lr taııyacak vapurlar için 
~ 'v ll~vlun tarif eıi hazırlaya
"\ ,_~killer Hey' etine vermiıtir. 
h "'tıf k ,., . ._.e ıt ve yaz olmak u-
._. 1' 1 t~ l lııd, \it üdür. Yaa meni· 
:~ - e.vvelce yaaılan fiatlar 
~' >11 dılecek, kıt gelince de 
~'ctlt ltaek bir tarife mer'iyete 
~-'-' tır. Kışuı fırtınalar yü 
"'t b,~1~8Pllrların Boğazda nÖ· 
(. litıı· ıyerek ve yahut rünler. 
t°''1:~erde kalarak vakit kay-
1\ı i._ 1 falla masraf yapmala· 
~ııı, .. ~ ettirdiğinden kıt na· 

tclu b.unun için yükaek ka
h:: Qaı"ir 1 - .. ,, 'I' • 

~ )Git ta~n bugünki1 oav
)'Pa 'eldıtı üzerinde tetkik· 

~p 0~ linıan reiıliti buna 
--~~k lccs r-._ıı kömür ocaklarıaıo 
l"· ı:nur verememesini ıör

~ it-,... ıı •v l 
b 11ıl._ ve ocaklarda teai1at 
,.._ '-ı da · 
"ı )olcta ~eap etmektedir. 
'kttclır, ela bır proje hazırlan-

1 Alınan malumata ıiSre Türki-
ı ye ile İuriltere arasında t ati 

olunan notalara naaarnn İnrilte
reden klirinsı yoliyle mal ithal 
etmek uaMIÜ kaldırılıyor. Bun· 
daa sonra, bu memleket men
teli mallar balen meri'yette bu
lnnan Türk • İngiliz ticaret an· 
latmaları hDkümleri dairesinde 
yalnız takas auretile memleke· 
timize ithal olunabilecektir. 

HAYVAN MAHSULLERi 

Di1nya boranlarında bazı hayvan 
ma!uulleri fiatları 

YUMURTA 

Berltn Boraaaı : 
ıo. :z. 1940 

s A B c D 
65 den 60-6.S 55-60 S0.55 45150 

yukarı 

ır. ır. fr. ır. gr. 
Türlciye tamtau 8 112. 8 7 1/4 6 1/2 

(ü. 1. tamtu:e) 
Bulgariıtan - 9 8 112 8 7 1/4 6 112 
Yuıo•lavya tam. 9 8 112 8 7 114 6 112 

BALMUMU 

Marstlya Boraası : 
12. 2. 1940 Frank 

Madsıulı:ar 

Fa• 
Tunu• 
Anadolu 

2200 - 2250 
2550 2575 
2550 2275 
2900 ::ıooo 

f'iatlar: 100 kito için Mar•ilya antrepoeu. 

Londra: 
8. 2 1940 Şilın 

Türkiye-şubat-mart itibarf eatıcı 140/
Kallcuta • • ., • 150/

Fiatlar : SO lcilo 800 jramlık İngiliz 
ölçü•ii ü:ı:erindea . 

HAM D
0

ERJ 

Marsilya Piyasası : 
12. 2. 1940 Frank 

Cer.air koyna deriıi 1200/1225 
Keçi deriıi 20 
Kuı.a, otlak darıi (1..-uı.• 20) oA"lalc 17) 
Ko)un barutı 

Fiatlar ı Cnayir koyun deriai .. t 100 
kilo Marailya rıhtımında 118lim, Cezayir 
keçi deriıi net lıııir iti~• Mauilya rıhtı
mıntia teslim, mımlılı:et kuzu ve oğlak 
dari•i (deri) batına, koyan barutı kali
tuine ıöre. 

-
M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

YARIN 7.3 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Çanakkale Belediysi : 
Harita tanzimi (No 1288) 

İnhisarlar U. Müd.: 
Kanavıçe ve çul (No 1331) • 

Ankara Vilayeti : 
Ben:ı:in, makine yağı ve ırret (No 1334) 

Malkara Belediyesi : 
Harita tan'llmi (Ne 1U34) 

İçel Orman Çevirge Müd. : 
Çam aıtacı {No 1334) • 

t Bayramiç Jandarma Alayı : 
1 Ekmek'ik an (No 1S43) 

Gaziantep Nafıa Mtid. : 
Yol allt ve t'devatı (No (13-3) 

İstanbul Komut. SAK : 
Sadeyaıt (No 1S44) 
Tevhit semeri {No 1347) 

T. H. K. Kütahya Şubesi : 
Kurban derıai (No 1344) • 

P.T.T. Umum Müd.: 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi: Otomatik aantralı ve telefon (No 13-45) 

Seyhan Vilayeti : Kitab tat.iyesi (No 1335) 

Ankara Dil Tarih Cotrafya Fa
küitesi : 

iskemle etajer v.ı. (No 1335) 

İstanbul Belediyesi : 
Yol ınş. (No 1336) 

Kırklareli Askeri SAK : 
Arpa (No 13S6) 

D. D. Yolları : 
Toprak küre~i (No 1336) 
Bulaarlı ıu'umba (No 1346) 

içel Defterdarlığı : 
Hülı:ümet konatı tamiri (N., 1337) 

Edirne Aıkeri SAK : 
Sade) afi', toı. şeker ve pirinç (No 1338) 
Saman (No 1347) 
Çuha ve y•lcıı işareti (No 1348) 
Pamuklu mıntan dilctirilmni (No 1345) 

lst . Deftedarlıtı : 
Mefruşat eşyuı (No IS41) • 

• • 

İ iç (No 1346) 
Hastane tnıiri (No 1346) 

Sivas Nafıa Müd.: 
Msktep binaları inş. (No 1346) 

Tophane Lvz. SAK: 
Yün ve tire iplik (No 1346) 
Ambalajl le kanavi~• {No 1347) 
Saraçhane binası tamiri (No 1'46) 
Kıınn (No 1348) 

M. M Vekaleti : 
Ya al.: (No 1S46) 
G\uıer n ya~ı (Ne 1348) 

Adana Aıkeri SAK : 
Pamuklu yap. (N., 1348) 

Ha"IliŞ : [ ] Tırnak içine alınmış nu• 
mııı alar, ııin haczi ııayılı jatetede oeır· 
olduğunu iÖıterir. 

['} Sununda yıldı:ı: ışareti bıı.unan itler 
nıi"uyedeye aittir. 

UN AKA SALAR 
inşaat-Tamirat-NQ;ha işleri - Malzeme-Harita 

Eskiıehir Kor Satınalma Komisyonundan : 
Eskişehir garnizonundaki mües~esattan birinde Bremze binası

nın icşası pazarlıkla yaptırılacaktır. ihalesi 8.3.940 cuma ıünü sarıt 
11 de Eskiıehir Kor aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Keıif be· 
deli 17,438 lira 64 kuruştu~. Teminatı 2615 lira 80 kuruştur. Şartna· 
mesi komisyonda görülür. lıteklilerin kanunda yazılı vesaikle ve te· 
minat makbu:ılarile belli saatle komisyonda bulunmaları. 

Ankara V aliliiinden : 
Stadyom giriş mahalli ile etrafına döşenecek olan 13330 w' 

kum işi 11.3.941• pazartesi fÜnÜ saat 15 de vıliyet daimi encüme· 
ninde ıhalesi yapılmak üzere nçık eksiltmeye konulmutlur. 

Keşif bedeli 3999 lira muvakkat teminatı 299 lira 93 kuruştan 
ibarettir. 

İsteklilerin teıoinat mektup veya makbuzu, ticaret odası vesika· 
ıı ve nafıa müdürliltünden alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
sözü geç~n gün ve saatte daimi eacümene gelmeleri. · 

Bu işe ait mukavele ve tartnameyi jer i'İİn nafıa müdürlüQ'ÜD· 
de görebileceklerdir. 

Malatya C. Müddeiumumtliğinden : 
Malatya yeni ceza evi ikmal inşaatının ilin edilen kıamıa 4441 

lira 71 kuruıluk kanalizasyon kısmı 2490 sayılı kanun•n kükümleri 
daire.inde 13.3.940 çarşanba günü 1&at 13 de talibine Cumhuiyct 
müddeiumumilitinden müteşekkil mahsus komisyon tarafından iha
leleri yapılacaktır. 

Ekıiltmeye girmek iateyeıılerin evrakı müsbite ve Ulzamlu te
minatla birlikte mezkur zamanda hazır bulunmaları ve bu işe ait evrakı 
fÖrmek iı.teyenlerin Malatya Nafıa müdürlüğüne müracaatları. 

ilaçlar, l<linik ve lipe11piyari alat, Hastane Lvz. 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan : 
Bir kilosuna 70 kuruş fiyat tahmin edilen vasıflarına uywuo ve 

5 kilosu bir tenekede te.1limi meşrut IO bin kilo vazelin kapalı zarf 
uııulü ile 11. 3. 940 pazartesi günü saat onda satın alınacaktır. 

Şartnamesi par&11z komiıyoudan alınabilecek bu ekıiltmeye gir
mek istiyenlerin :'325 liralık temiııat banka mektubu veya vezne 
makbuzu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün saat Y a kadar komisyonumuza vermiş olmaları. 

Askeri FabrikalarUmum. Müdürlüğü Merkez Satmalma : 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 200.000 lira olan IOOO ton kükürt A• 
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma komisyonunca 
13.3.940 çarıamba i'Ünü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart. 
name 10 lira mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminatı olan 11250 ,lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki veıaikle komiıyoncu olmadıldarına ve bu ifle alakaclar 
tüccardan olduklarıoa dair Tıcard Oda11 veaik&1ilc meakur i'ÜD Ye 
aaatte komiıyoua müracaatları. 

itektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
l 205 kalem muhtelif elektrik malzemesi alınacaktır. Bak : Müte-
1 ferrik sitununda Askeri Fabrikalar U. Müıl. SAK iliaına. 

••• 
2000 adet kalo pili kurşunu ve 2000 adet kalo pili çinkoıu alı· 

nacaktır. Bak: Nafıa Vekaleti ilanlarına. --------·-------··----------
Mensucat- Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
3000 kilo kunduralıj'a elverişli kösele 8.3.1940 cuma günü saat 

14 de Tophanede Lv. amirliti aatınaloıa komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7200 lira kati teminata 1080 liradır. Nümunesi Topiıa
necle Lv. eşya ve teçhizat ambarında iÖrülür. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Aıkeri fabrikalar umum müdürlütü merkez satınalma komia
yonauH kumatları verilecek aatar ve aair malzemesi terziye ait ol· 
mak şartiyle 29 takım maappka talebe elbesiyle 13 adet kaput pa· 
zarlık suretile diktirilecektir. Taliplerin 8. 3. 940 cuma pnl Hat 
14 te mezkur komiıyona müracaatları. 

Orman Koruma Genel K. Satınalma Komisyonundan : 

Konya Valiliğinden : Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için iki bin 
adet mamul yazlık elbiıe kapalı zarf nsuliyle satan alınacaktır. 

Alqehir - Kouya yolunun 22 + OOO - 23 + 000 ıncı kilometre. İhalesi 21 mart 940 perşembe günü saat 11 de Yenişehirde Yük· 
leri aras111daki 18543 lira 68 kurut keşif bedelli 4200 metre tül 10· sel caddesinde genel komutanlık binasındaki komiıyonda yapılacak· 
ııe inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıka-

tır. 
rılmıştır . · 

Eksiltme 18.3 940 pazartesi ıünü saat 15 de vilayet daimi en- f bin 
cümeni odasında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli on dört bin bet yüz lira muvakkat teminatı 
ıeksen ıekiz liradır. 

Şartnamesi para&ız olarak her gün komisyonda göriUebilir. 
Muvakkat teminat 1390 lira 78 kuruştur. 
Bu işe ait, keşif, husuıi ve fenni şartnamelerle müteferriti, 

fenni evrak her gün mesai saatleri içinde Konya nafıa müdürlütün
de görülebilir ve 3 lira makabUinde istiyeulere gönderilir. 

Tdiplerin ticaret odaaı kayıt vesikaııı ile l~i90 lira 78 kuruıluk 
muvaklrnt teminat mektubu veya makbuzunu ve ihale ıünüaden 8 
gün ev\'el Konya vılayet makamına müracaat etmek auretile ala· 
cakları ehliyet veıikalarile birlikte 2490 sayılı kanunun tarif ettiği 
şekilde hazırlayacakları zarflarını en geç ihale saatinden l ıaat ev· 
veline kadar ve makbuz mukabilinde vilayet daimi encümen ri1asetine 
tevdi etmeleri lazımdır. 

Posta gecikweıi kabul edilmez. 

• İstanbul Belediyesinden : 
Ketif bedeli ilk teminat 

400U 00 3 0.00 Karaköy klSprüıünin yaya kaldırımlarının 
asfalt tamiratı 

425l>.40 318,78 Haseki hastanesi tedavi kliniginin al· 

İsteklilerin t•rtnameıiode yazılı veıikalarla beraber teklif mek
tuplarını ihale aaatından bir saat evveline kadar komiıyona vermeleri 
ilin oluuur. 

Poliı Mektebi Müdürlüğiind en : 

Cinsi Miktarı 
Mub. fiatı İlk tem. 

lira kr. lira kr. 
20 35) Resmi polis elbiıesi 150 takım 

Şapka 150 adet } 5 75 ) 293 63 

Münakasanın 
tarihi ve sa. 

19.3.940 11 de 
Dahili pantalon 150 » ) 

Mektebimiz stajyer polislerinin ihtiyacından olup yukarıda cinı 
ve miktarile muhammen ve ilk teminatı ve münakua ginü yazılı 
elbiıe, ıapka ve pantalonlar açık eksiltmeye konulmuıtıar. 

Taliblerin muayyen gün ve 1aatte Beyoğlunda İstiklal cadde1in· 
de 349 numaralı İstanbul Liseler Muhaaebeciliti binasında toplanan 
komisyona tewinat makbuzlarile hal senesi Ticaret Odaaı veıikaaı 
veaair evrakile birlikte müracaatleri ve şartııameyi görmek isteyen 
taliblerio Poliı Mektebine gelmeleri ilan olunur. 

tında ve etrafında teraküm eden mo· 
101. ye toprakların kaldmlmaaı. 

Keıif bedelleri, ile ilk teminat mıktarları yukarıda yazılı işler M. M· Vekaleti Hava Satınalma KomiıYonundan : 
ayrı ayrı açık ekıiltmeye konulmaştur. Kctif ve prtnameler ve za- 500 metre &Ycı yeleği kumatı pazarlıkla 1atın alınacaktır. Mu-
bıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde ıörülecektir. ihale 20.3.940 bammen bedeli l.8j() lira olup kati teminat miktarı 2n lira 50 ku
çarşamba günü a .. at 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ruttur. Pazarlıtı 9.3.940 tarihinde cumartesi günü saat 11 de hava 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve ihaleden 8 gün evvel Fen aabnalma komiıyonunda yapılacaktır. İdari şartname ve eV1Jafı her 
i~leri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 1 gün öğleden sonra komisyondan alınabilir. İsteklilerin muayyen fÜn 
ait Ticaret Odaıı vesikalarile ihale (Ünü muayyen saatte daimi en. 1 ve 1&atle kati teminat ve kanuni belıeleriyle komiıyontla bulunma· 
oümeade bulunmalara. l ları. 

~ 
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A) l\1Unakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Bremze binası in,. paz. 
Stadyum giriş mahalli ile etrafına döşene· aç. eks. 

cck olan 13330 m' kum işi 

17438 64 
3999 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al:it, Hastahane Lvz. 

2615 80 
299 93 

Mtınabn Guabnai 

Eakitehir Kor SAK 
Ank. Valiliti 

8-3-40 ll -
11-3-40 15 -

~~~~~--~~ 

Kiikürt: JOOO t. (şart. IO L.) paz. 200000 -
Vnzelin: 10 t . kapah z. k . O 70 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Elektrik malzemesi: 12 kalem 
Elektrik motörü: 2 ad . 
MuhteHf el..!klrik malzemesi: 205 kalem 

(prt. 195 kr.) (müteahhit nam ve he
sabına) 

paz. 

" 
" 

39000 -

Mensucat, Elbise~undura, Çamaşır v.s. 
Palto: 23 ad. 
Yazlık elbise: 2000 ad. 
Avci yeleği kumaşı: 500 m. 
Kaput diktirilmesi: 13 ad ·elbise maa şap· 

ka: 29 tak. 
Köı;ele: 3 t. 

aç. eks. 
kapalt z. 
paz. 

,, 

410 -
14500 -

1850 -

7200 -

IVatbaa işleri - K.rtasye-Yazıhene Levazımı 

11250 -
525 -

!92.5 -

30 75 
1800 -
277 50 

1080 -

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 

IDbiıarlar Umum Müdfirlütü 

" Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

13-3-40 14 -
ll-3-40 10 -

27-3-40 14 -
27-3-40 14 30 
14-3-40 14 30 

İnhisarlar Uınum Müdürlüğü 12-3-40 16 30 
Orman Koruma Gen. Komut. Ank. SAK 21·3-40 l 1 - -
M.M.V. Hava SAK 9-3-40 11 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 8-3-40 14 

Tophane Lvz. SAK 8-3 40 14 

--------
Pirinç defter raptiyesi (8 parçası 1 takım): paz. 

400 tak. 

Kereste, tahta ve saire 
Traver.s 15 S. en 10 cm. kalınlıkta kuru pa:ı. 

yontulmuş meşe: 15300 ad. 

Mahrukat, Benzin, Maki ne yağlara v. s. 

Odun: 400 t. 
Silindir yağı . 3 t. 
Madeni yağ: 5 kalem 
Benzin: 300 t 

Müteferrik 

Tevhit semeri: 1200 ad. 
Kamyon tamiri: 3 ad. 
Sürmeli kantar beheri 15\) kiloluk: 50 ad, 
Ba kül 500 kiloluk 
Gebre 
Gemici feneri 
Semer urganı 
Su fıçısı 
Yalak tulumbası teferrunlile 
İp yular başlığı 
Zincir yular başlığı 
Katana için keçeli belleme 
Yerli hayvan keçeli belleme · 
Kaşağı 

Katana yem torbası 
Yerli hayvan yem torba11 
Kıl kolan 
Fıçı tapası bezi: 250000 ad. 
İnce kınnap: 500 k. 
Zamk: 500 k. 
Muhtelif hayvan koşum levazımı: 13 kalem 
Muhtelif demir kürek: 5 kalem 
Ağaç malzeme~i . 4 kalem 
El arabası: 300 ad. 
Çadır: 5 ad. 
Çam: 10 aandık 
Pirinç ve bakır boru: 40 kalem 
Demir kurşun bakır boru: 26 kalem 

" 
malzemesi: 15 kalem 

Dekovil malzemesi: 11 kalem 
Çelik halat 3 4 pusluk: 400 m. 
Boya levazımı: 19 kalem 
Lokomotif malzemesi: 3 kalem 
Nikel: 25 t. (müteahhit nam ve hesabına) 

(tart. 313 kr.) 
Çelik: 25 kalem (müteahhit nam ve heaa

bına) ı ,art. 280 kr.) 
imalat çeliği: 75 kalem (müteahhit nam ve 

hesabına) (şart. 210 kr.) 
Kokil ve başlığı: 60 ad. (müteahhit nam 

ve hesabına) 

kapalı z. 
aç. elis. 
paz. 

" 

paz:. 
aç. ekı, 
paz. 

,, 
,, 
,, 
,, 
n 

" 
" .. 
,, 
" ,, 
,, 
n 

il 

aç. eki. 

" 
" paz. 

.. 
il 

n 

" 
" • 
il 

,, 
.. 
il 

il 

" 
n 

n 

n 

" 

6000 -
1350 -

12600 -

Beh. 35 -
2712 -

1500 -
500-

1000 -
1200 -
1500 -
2000 -

400 -
400 -

1000 -
1000 -

400 -
400 -
600-
500 -

3082 -
620-
600 -

62500 -

56000 -

42000 -

17010 -

Bitüm teshin kazanı: 20 ad. 
Büyük bez su kova11: 3500 ad .. küçük: 

1500 ad. 

k. z. in1 . 1. 3680 -
paz. 1700 -

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru fa.ulye: 144 t. (temd.) 
Sığır eti: 130 t. 

• Nohud: 108 t. (tcmd.) 
Saman: 225 t. n 
Sadeyağ: 25 t . 
Arpa: 6SO· 730 t. 
Yulaf: 200 t. 
Sadeyat: 1.2 t. (temd.) 
Bulgur: 27 t. (müteahhit naııı ve hesabına) 

B. U 7 a y e d e 1 er 
Füzel yatı: 4-5 t. 
Rakı ve baklıaliye eşyası 

Dikit makinesi Singer marka 
Köhne fotin: 1482 çift 

paz. 
kapalı z. 
paz:. 

,, 
" 
n 

" 

paz. 

paz. 
aç. art. 

" paz. 

28800 -
43200 -
15120 -
3375 -

k. 1 3j 
47085 -
24000 -
k. l 30 
4050 -

500 -

İst. Grupu Tapu Sicil Müd.Sultanahmed g.3.40 15 -

450 
101 25 

945 -

3150 -
406 80 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

Lüleburgaz Aık SAK 
İnhisarlar Umum Mfidürlüğü 

n 
Aık. Fabr. U. Mild . SAK Aok. 

lstanbal Komut. SAK. Fındıklı 
Kırklareli Askeri SAK 
Edirne Aslı.. SAK 

" 
" 
" .. 

,, 

n 
,, 
il 

,, 
n 
,, 

231 15 inhisarlar Umum MüdürUltG 
46 -
45 -

4375 -

4050 -

3150 -

1275 75 

" lat. P.T.T. Mtıd. 
lnhiıarlar Umum MQdürlOğit 

il 

" 
" 
il 

" ,, 
,, 
" 
" ,, 

" 
" Aık. Fabr. U. Mild. SAK Aak. 

" 

" 
• 

Nafıa VekAleti Malzeme MGd. 
577 50 Tophane Lvz. SAK 

2160 -
3240 -
1134 -
253 -

2531 25 
7062 75 
3600 -
117 -
607 50 

75 -

Lüleburıaa Aık. SAK 

" 
n 

lıtanbul Komut." SAK Fındıklı 
Eıkitehir Kor SAK 
Tekirdat Tümen SAK 
Yüksek Ötretmen Okulu SAK 
Ank. Lvz. SAK 

lohiıarlar Umum Müdürlüğü 
İst. 3 cü icra Beyotlu Tarlabatı 

Yeniıehir Cad. No 39 
Beşiktaf İcra Mem. İıt. Bedesteni 
Orman Koruma Gen. Komut. lst, 

SAK Sirkeci Demirkapı ve E· 
yüp talimiih depoıu 

27-3-40 16 30 

1~3-40 11 -
25-3-40 l& -
28·3·40 15 30 
11-3-40 11 30 

9-3-40 10 -
22-3·40 15 -
ı 3-3-40 15 ao 
13 3-40 11 -
13·3·40 10 -
12-340 10 -
12-3-40 11 -
12-3-40 15 -
12-340 16 -
13 3 40 10 -
13.3.40 10 -

13-3-40 10 -
13 3.40 10 -
13·3 40 10 -
13~40 10 -
13-3-40 JO -
13-3-40 lO -
25-3 40 15 -
25 3-40 15 30 
27-3-40 15 -
27.3 40 15 -
27-3 40 15 30 
27.3.40 16 -
28-3·40 14 -
28-3 40 14 30 
28·3·40 l:i -
28·3-40 16 -
28 3.40 18 30 
29-3-40 14 -
29-3-40 14 30 
29 3-40 J~ -
29-3 40 16 -
29-3 40 15 30 
14-3·40 10 -

14-3-40 10 30 

14-3-40 11 -

14.3.40 14 -

24.4.40 11 -
11·3·40 14 -

13-3·40 J l -
8-3·40 10 -

13-3-40 10 -
7·3-40 15 -

11-3·40 10 -
8-3-40 11 -

14·3·40 10 -
11-3 40 11 -
7.3.40 14 -

26-3-40 16 3~ 
12-14-3-40 16 -

lS.21-3-40 14 -
13-3·40 14 -

8 Mart UMO 

••• 
23 adet palto alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanları~ 

·~atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane lvz. 
"lstanbul fuupu Tapu Sicll Müdürlüğünden : 

Tapu idarelerine yaptırılan tapu kütüğü defterlerınin ciltleri~~ 
konulacak pirioclerden nümunesi veçbile dört köşe, iki dip .;e ~ 
yan olarak 8 parçası bir takım olmak üzere 400 takım pazarlık ,. 
retile yaptmlacağından 8.3.940 tarihine tesadüf eden cuma günil ~· 
at 15 de Sultan Ahmedde Tapu Sicil Mtidürlüğünde mütefeklı~ 
komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. 
-------~~--~~-------~-----~----~~-----------_,,,,,-

ah r u kat, Benzin, w1akina yağlar .v.r s 
Lüleburgaz Askeri Satınalma Komi yonundan : 

Kaynarcaya teslim suretiyle dörtyüz ton odun kapalı zarfla e~· 
siltmeye konulmu,tur. Tahmin bedeli alta bin lira ilk teminatı d6"d ~, 

b
• c 

yüı: elli liradır. Eksiltmesi 18 mart 940 pazartesi günü saat on ır 
Lüleburgazda askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şarttı•· 
mHi her gün komisyonda görülebilir Teklif mektupları belli g6' 
ve uattan bir saat evvel komisyona verilmiş veya poıta ile ,oııdl' 
rilmi' bulunacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satınalf1l• 
Komisyonundan : ı 

Tahmin edilen bedeli 12600 lira olau 300 ton benıı;io as1'~:n 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca ı ı.3.ıtr 
pazartesi günü saat 11,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartn•111~ 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teoıi11;1 
olan 945 lira ve 249() numarala kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
vesaikle komisyoncu olmndıklarına Ye bu i'le alakadar tüc~~ 
dan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkur ıön .;e ••' 

te komisyona müracaatlnrı. ~G 
--------------------------------~~---------------------------_.,/ ~ Uteferrik l qt 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Aşağıda yazıla ır:uhtelif malzemeler Edirnede mütiriyet dair.e5İ:. 

de satınalma komisyonunda isteklilerin komisyona getirecekler• 11 

munelerden hangisi beğenilirse o nümuııeden hizalarında yazılı P'r' 
ve adet kadar pazarlı ·la BBtın alanacııktu·. 

Alınacak miktar • Cinıi 
1000 liralık gemeci feneri 
1200 n 

1500 ,, 
2000 " 
400 n 

400 ,. 
IO O n 

1000 " 
400 n 
4 fi 

600 
500 

" 
il 

il 

ıemer urganı 

ıu fıçısı 

teferrüatile yalak tnlunıbaaı 
ip yular başhfrı 
zincir yular batlıfrı 
katana için keçeli belleme 
yerli hayvan keçeli belleme 
ka,ağı 

katana yem torb&11 
yerli hayvan yem torbuı 
kıl kolan 
ıebre 

beher 500 kiloluk baskül 

,ıı 
ihale gün ve ti 

12.3.940 {O 

,, 
,, 
" 

ıı 
ı5 
16 

) 

) 
) 
) 
) 13.3.940 10 
) 
) 
) 
) 

13.3.940 11 
1 

500 ,, 
1500 n 

5 ı adet beher 150 kiloluk ıürmeli kantar ,, 15,3° 4, 

Nafıa Vekaletinden: fıl 
24.4.1940 tarihinde çar,amba günü saat 15 de Ankarada N• , 

Vekaleti binası içinde Malzeme Müdü~lürlü~ü Oda1ıoda toptaıı~ 
Malzeme. Eksiltme Komisyonunda 4500 lngiliz lirası muhammen t6' 
delli ve lstanbul'da Cif teslim şartile 4 takım taşkırma ve tr•lı 
rün kapalı zarf u.sulıle eksiltmesi yapılacaktır. ar 

Eluiltme şartname ve telerruah parasız olarak malzame nıiid 
ütünden alıoabilir. . 

Muvakkat teminat ekıiltme günündeki kur üzerinden Türk ~' 
ra1ını tahvil edilmiş olarak 2490 sayılı kanunun J6 ncı maddel

111 ~ 
göre hesap edilerek verilecektir. ( i} 

İıteklılerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve tarto•°"or t~ 
sinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün ıaat 14 de kadar oı•1~ 
komuyoua makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

K~rklar.eli Aa~eri Satınalma Komisyonundan: ~ 
Bedelı ke,fı ~712 lmı olan 3 aded kam1on tamiri açık ell• 1 

meye konmuştur. ilk tmminatı 406 lira ı:!U kuruftur. İhalesi 22.3 9 p 
cuma ıfinü 1aat 15 de Kırklarelı askeri satıoalma komiı;yooıı" r 
yapılacaktır. Taliplerin bu işin ehli olduklarına dair ve kanuni',; 
ıikalariyle belli gün ve saatte komiıyonda bulunmaları. Şartu•"' 
komiıyonda görülür. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komlıyonundan: ~ 
Komisyonqmu~da mevcut ıartn mesine göre birlikler bayf• ıı' 

rınıo ihtiyacı için 1800 aded tevhit semeri pazarlıkla 1atıo •lı ( 
caktır. Münakasuına 9.3.940 cumarteıi günü ı:ınt 10 da bllt1'{ 
caktır. Beher adedinin muhammen bedeli 35 liradır. iık teminllt ,. 
r&11 3150 liradır. isteklilerin belli gün ve ıaatto Fındıklıda 1'0ı9 
tanlık ıahnalma komi&yonuna müracaatları. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund•": 
Aded 
3500 Kilçük bez ıu kovuı. 
1500 Büyük n ,, ,, tt' 
Yukarıda yazılı 5000 aded bez su kov&11 1 l.3.1940 pats'.,P 

rilnü ıaat 14 de Tophanede Lv. amirliği aatınalma komiıyoı>ıı li'' 
pazarlıkla alınacaktır. 'f ahwin bedeli 7700 lira ilk teminata 571 
50 kuruıtur. Şartname ve nümuneıi komisyonda görülür. 

Nafıa Vekaletinden: JI ~ 
24.4,40 tarihinde çar§nmba günü saat 11 de Anktıf8' J1 

nafıa vekaleti binası içinde malzeme müdürlüiü odıı•~"-~ 
toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 3680 İngtliı b' ı,t' 
muhammen bedelli lstanbulda Cif teslim ıartile 20 adel 11,· ' 
tüm teshin kazanının kapalı zarf usulile ekıiltmeııi re.P 
caktır· ıı>'t 

Eksiltme fartnamesi ve teferrüatı bedelıiz olarak 
zeme müdürlüğünden alınabilir. de9 

Muvakkat teminat ekıiltme günündeki kur azerfıı -i 
Türk paraıına tahvil edılmiı olarak 2490 sayılı kaııısı' 
16 ıncı maddesine göre heıap edilerek Yetilecektir· 



la lateklilerin teklif mektublarını muvakkat teminat ve 
k:~rıarnesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat ona 
it ar rnezkur komisyona makbuz mukabilinde vermeleri 
ıınıdır. 

'ııt .c\akeri Fa brik lar Umum Müdürlüğü Merkez Satl'· alma 
Komisyonundan : 

ciıı~~ıea:ıenin Muh. bed. Muv. tem. Şart. bed: 
e nıiktarı lira lira kr. lira kr, ihale tarihi saati 

~ ton nikel 62500 4375 3 13 14.3.940 JO ds 

1 kıalem çelik 56000 4050 2 80 14.3.940 10,30 
~ kal. imalat çeliği 42000 3150 2 10 14.3.940 11 

20s ad. kokil ve baılıtı 17010 1275 75 O 00 14.3.940 14 
kalem muhtelif 39000 2925 1 9S 14.3.940 14,30 
elektrik malzemeıi. 

,.. 

t, Cinı ve miktarlarile muhammen bedelleri yGkarıda yazıla mal
"-t~ ttıüteabhidleri nam ve beıabına hizalarında glSıterilen j'Ün ve 
( 0 ~rde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
ijıtlıısyonuııca pazarlıkla ihale edilecektir. Bunlardan 60 aded ko

dr t,~"e haşlıtının ıartnamesi paraıız ve diierlerinin ıartnameleri Jıi-
~rtndaki bedel mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin yu
>iııd ~.Yaı.ılı teminatlarla 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
'-rdc 1 Vcaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar ttic
"-t;n olduklarına dair Ticaret odası vesikasile mezkdr ıün ve 
~müracaatları. 

• 

~ Zahiııe, Et, Sebze v~ 
1\ Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan:: 

~ ~lk 'Palı zarfla eksiltmeye konulan 144 ton, kuru fasulyaya istek
llladığından bir ey zarfında intac edilmek üzere 12.2.940 dan 

~G ~n Paı.arlıiı çıkarılmıştır. Son pazarlığı 13 3.940 çartamba fÜ· 
lı,, l' t 11 de Lüleburgaz Aıkeri satınalma komisyonunca yapılacak
'tt ~bınio bedeli 28800 lira, ilk teminata 2160 liradır. Şartnamesi 

iun komisyonda görülebilir. 
siıı' " .,a· ltıllf~ " Yüzotuzbeş ton 11ğır eti kapalı zarfla ekatltmeye konul-
•" ~İıı'~· 1:_abmin bedeli 43200 lmküçbinikiyüz lira ilk teminatı 3240 

~ L ~I 1Yuz.lurk liradır. Eksiltmesi 8 mart 940 cuma günü aaat on 
,ıi 'lıtti ~ tbı.ırıu aıkeri ıatınalma komiayonunda yapılacaktır. Şartna· 

~Ui er gün komiıyonda ıörülebilir· Teklif mektuplara belli j'Ünde 
~oaı, ·~•ttan bir ıaat evvol komiayoo baıkanlıtına verilmit veya 

o 

ıle rönderilmiş bulunacaktır. 
' ~4ı~d" Kapalı zarfJa eluiltmeye konulan 108 ton nohuda iıteklj 

~tı:ı •tından bir ay zarfıuda intac edilmek üzere 12.2.940 dan iti· 
lttt 1taı.arlığa çıkarılmıştır. Son pazarlığı 13.3.940 çarıamba ıünü 
~•r. l' b d~ lüleburıazda Askeri sahnalma komiıyonunda yapılacak
"'t t~ Etıın bedeli 1512U lira ilk teminatı lıaıl liradır. Şartnameai 

lln ko · d ·· ül b'l' nıısyon a ıor e ı ır. 

• 
~'lıı '22s Eksiltmui on fÜD uzatılan Hayrabolu i'arniıonu hayvana-
l 'r,11 b· ton umanına istekli çıkmadıtıodan 19 Şubat 940 dan iti· 
'lı~i ır ay içinde neticelen dirilmek üzere puarlıta çıkarılmııtır. 
~"lıt~7bcdeli 3375 lira, ilk teminatı 253 lira 12,5 kuruttur, İlk pa_ 
·~,1 ttıart 940 pertembe günü aaat 15 de Lüleburgazda Aıkeri 
t, tti ~a komiayonunda yapılacaktır. Şartnamesi hor ~n komisyon. 

t\llebu· 
ır. 

,.1ı1 

ıs•' 30() l' ekfrdağ Tümen Satınalma Komisyonundan : 
~ ~~lıt, l ton yulaf yeni çuvallar içinde olarak pazarlıkla satın alına

lı ~tıd, .... u~arı 24ı0UO lira teminatı 3600 liradır. Şartnamesi komia· 
t 1'iitorutar. PazarlıA"ı 14.3.940 pertembe günü saat 10 da Tekir

l:llen •atınalma komisyonunda yapılacaktır. 

~ .liao . Eakiıehir Kor Satınalma Komisyonundan : 
t} tıith· • 730 ton ıArpanın pazarlığı 8.3.940 cuma (günü saat 11 de 
t •OıiS l~r l\or. satınalma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
~~~ •~a kati teminatı 7062 lira 75 kuruıtur. Şartnamesi komiı· 
~ •. aorülür. İateklilerin me:ı.kür ıün ve ıaatte komisyonda bulun· 

!,~ 
tlbı.ı K 

İ\ıı 1\0~. ornutanlığı Satınalma Komisyonuadan : 
,('c1 i 

1~1onumuzda mevcut evsaf ve ıeraitine ıöre birlikler 
'-- ''-•ı Çın 25 bin kilo sadeyaA'ı pazarlıkla satın alınacaktır. Mü· 
~~lııı ll:ı 11~ 11.3.940 pazartesi saat IO da baılanacaktır · Beher kilo· 
~ '1l1tt,ltİ &ttınıen bedeli 135 kurut ilk teminat paraıı 2531 lira 25 
~' ı •teldilerin belli gün ve aaatte Fınkıklıda komutanlık aa· 

"Ottı• ' ııyonuaa mGracaatları. 

~k .. 
l~ 11\tGt,ab '. levazım Amirlili Satanalma Komisyonundan: 
),;(O •a bıt namıheıabına 27 ton bulıurun paaarlılda ekailtmesi 

l,~kt't 14 da Ankara Lv. amirlitı satınalma komisyonunda 
~ılıb ır. 

'ıtı,'*tıııtıen bedeli 40511 lira kat'! teminatı 607 lira 50 kuruştur. 
"• ııümuoeıi komisyonda ıörülilr. 

l tı. • * • 
~~ •c; t 
'-....ııt.:ı.:::,?1•t abnaoakb'" Bak: Yük.ak atratm•n okulu 

,~· 
~Uk -.-----------

Sek Oğretmen Okulu Satmalma Komisyonu 
·~ h. Reisliğinden : 
"il) "'lıelc Ô 
~~ ~~tıq la ~retmen Okulunun ihtiyacı olan ve beher kiloıu 

~ııı~ı:ın •aat hının edilen (1200) kilo aadeyat için 29.2 940 pertem· 
l 1 11 ı:ı ele •

1 
il de yapılan açık eksiltmeye hiç bir istekli çıkma· 

111
1 de :•ktıne IU gün temdit edilmiıtir ve 11.3.940 pazartesi 
' t e rar l k •· tr:ııi yapı ac.a hr. 

'41
1 
~İtıaıınatı 017) liradır. Eksiltme Caialoalunda lıtanbul Erkek 

ı "attıia Yanında Yükıek Mektepler Muhasebec::ilitinde toplanan 
t&ltLı Yon" 

~il . "iler· nca yapılacaktır. 
-~ ;ıt birli~ Ticaret Odasının yeni yıl veıikası ve ilk teminat mak· 
1 ~fırı. l c t~ belli ıün ve saatte ıözü ıeçen Komiıyooda bu~ 

b~de ~llnat yatırmak ve ıartnameyi görmek illeyenlerin İıtan
•tırıda Y iik1ek Otretmen Okulu İdareıine möraca

(1718) 

. . 

İsta ı ı 1hıl 3 cl'ı İcra Memurluğund ın 
Paraya çevrilme.:ıine karar verilen hane eşyasının bir' ııci açık 

arttırması 7.3.940 perşembe günü saat 10 da Bak.ırköyünde Ceviz
likte Abül Ziya caddesinde 93 aayılı hanede yapılacak ve kıymet· 
lerioin yu.r:de 75 ini bulmadığ"ı ıurette ikinci a~k arttırmasının 
12 3.940 salı günü ayni mahal ve saatte yapılaeatı ilin olan ur. 

·-------------·---------- - -
ıSTANBUL 

Ticaret ve Zahire 
Borsası 

- S.3 940 . 

F1ATLAR 
~ 

Yakarı --c 1 N s 1 A11l~I 

Kr. Pa. K.r. P •• 
Arpıı An«dol dölcıne S 29 

• yemlik çuv. 5 20 
Bad•m i9 tatlı 
Hatd•y yumuşak 5 32 
Butday aert 5 20 
Cevir. iç i1l•nmi, 
Çavdar 4 29 
l-'astıl.)• çalı 

,. tombul 
Fındık iç Stı 20 

5 so 

5 -

38-
Güz yünü 
Keçikılı 
K.ndir tohumu 
K•ten tohumu 
Kuty•mi 

ıs - ıs 20 
6 5 

Mıaır aarı çav. 
M11ır aarı 
Tiftik otlak 

4 30 

• deri 
., mal 

Yapık Trakya 
Yulaf 

144 157 -

Arpa 
BuQ'da:y 
Çavdar 
Faaulya 
Fındık 
iç fındık 
Keçikılı 
Kepek 
Ket•n tohurn11 
Mucim•k M,.,, 
Pam•lı: 
Kuu•mi 
Nohst 
Tiftik 
Un 
Y•p•k 
Yulaf 
Zeytiıı yatı 

Arpa 
iç fındık 
Fuulya 
lç enir. 
Kepek 
Kıl 
Su1am 
Fındık 
Kıqyemi 

75 • 

~ELEN 

GiDiN 

Keten tohumu 
Kendir tolaumu 
Tiftik 
Z•ytin :yatı 

368 Ton 
1311 • 

" • 
., 

sa • - . 
38 ., 

ıs .. 
. " 

28 " 
4S • 

9S • 
44 • 
ı2 • 

" 
T°" 

S2 ,, - . 
" • 

~s • 
• ,, 
il 

- . 
5 " 

il 

DİŞ FIATLAR 
B•tdıı;y : Llverpul 

; Sikaso 
• Vinipelı: • 

Mıaır Lnndro 
K•ten T. 

4 80 
4 24 
1 80 
8 os 

BORSA 
ÇEKLER 

5. i . Hl.W 
Londrıt 5.24 
Nevyork 130.19 
Pariı 2.8827 
Milano 6.805 
Cenevre 29.7225 
Amıterdaa 69. l61 l 
Briikıel 22.04 
Atina 0.97 
Sofya 1.6075 
Madrid 13.35 
Budapoşto 23.55 
Bükreı 0.6175 
&lgrad 3.0825 
Y okohama 31.355 
Stokbolm 31.005 

F.SHAM VE TAHViLAT 
1938 % 5 Hu. tahvili 7.-
1938 °/, 5 ikramiyeli 19,75 
Erıaui 19.95 

lıtanbul Piyasası 
MAHRUKAT FlATLARI 

Blok -Yerli depoda 

Krible 
Yerli depoda 

Ecnebi " 
Marinlave 

Yerli bo•kerde 
" depoda 

Tuvönan - -· 
Yerli depoda 

,, bonkerde 
Kok 

Yerli fabrikada 
Karabük 

5ömikok 

Yerli depoda 
Petrol 

Dökme toptan 
Toptan çift teneke 

Benzin 
Dökme 
Çift teaeke1i 

Motorin --

lTOO 

1600 

~ş 

11 - 14 &O 

·~ 51 Şi 

1875 
2700 

17,Stl 
590 

18,!5 
670 

10,33 

~~- ,. · ., .. < - .... · -. ~----· · · . · - ·._.. ,. •. . . , ~ . ... - • . • • 

i~?~a:Ja:a"'1·'7ekci;lelinden . , · 
21.3.940 pertembe günü aaat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 

bioaaı içinde ,Malzeme Müdürlüiü Odasında toplanan Malzeme ek. 
siltme Komiıyonunda 1800 lira muhammen bedelli 2000 adet kalo 
pili kurşunu ile 2000 adet kalo pili çinkosunun açık eksiltme uıu· 

lil ile ekailtmeıi yapılacaklar. 
Eksiltme ıartnameıi ve teferruatı bedelıiz olarak Mabeme Mil' 

dirlüpndon alınabilir. 
Muvakkat teminat 135 liradır. 
İıteklilerin muvakkat teminat ve ,artnameainde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı ıün aaat 16 da mezkür Komisyonda haaır buluamala· 
ri lbımdır. (1010) (1684) 1-4 

İstanbul P. T. T. MüdUrlUgUnden: 
İdare ihtiyacı için 50 çift burç, 50 adet büyOk 50 adıet orta 50 

adet küçük boy olmak üzere 150 adet milvezıııi çautuı alınması a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. Ekıi.ltme 20.3.940 çarşamba saat 14,30 
da B. Poıtabane binası birinci katta P. T. T. Miidürlütü odasında 
toplaııncak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Beher çift hur· 
çun muhammen bedeli 60, büyük boy ça•tanıo beheri 9, orta boy 
çantanın beheri 7,5, küçük boy santanın beheri 5 lira hepsinin 4075 
lira muvakkat teminat 305 lira 63 kuruıtur. 

İsteklilerin olbapdoki mühürlü numunelerini ve ıartn~meaini 
görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak i\zere çalıtma ıünle· 

rinde mezkür MGdürlük idari kalem Levazım k11mına eksiltme ıün 
ve saatinde de 940 ıeaesi için muteber Tiearot Odaaı veıika11, mu
vakkat temiaat makbuzile birlikte Komisyona müracaatları. 

{1602) 2-4 

~ · _ ~. ~.lE:Tı;:DrEMiRYOL.(ARi ~·ftiMAN[AHl.~ 
- ~İSLETME GENEL DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

Muhammen bedeli 25000 lira olan 100 ton karpit 19.4.940 cuma 
ıünil ıaat 15 de kapalı zarf uıulü ile Aakarada idare bin&11ada sa· 
tın alınacaktır. 

Bu iıe ıirmek bteyenlerin ( 1875) liralık muvakkat teminat ile 
kananun tayin ettij'i vesikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14 de 
kadar Komisyon Reiılitine vermeleri li:ıımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada Malzeme Daireıinden Hay· 
darpqada TuellOm H sOYk tefiijindea dafıblacakhr. (1611) 2-4 

ıımı~1iJ3!~;tııwllJUIJiJ(i@IJhalii 
-
===••m--= 

. . 

- - -
1 - Şartname ve numunesi mucibince 23 adet palto açık eksilt· 

nıe usalile alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 410 lira muvakkat teminatı l0,73 

liradır. 

ili - Eksiltme 12.111.940 salı günü saat 16.30 da Kabatqda 
Levaı.ım ve Mubayat Şubeaindeki Alım Komiıyon11nda yapılacaktır. 

iV - Şartname aözü geçen Şubeden parasız alınabileeeti gibi 
numune de görülebilecektir. 

V - İıteklileril!in eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte me:ı.kir Komisyona müracaatları. 

(1732) 1-4 
••• 

Mub. bed. %7,5 tem. Eluiltmenia 
Cinıi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Mabtclif yaldız 500 kg. 1550 116 25 açık ekı. 14 
Külçe k.urfuıı 4000 ,, 1160 - 87 " " 14,30 
Çelik saç ) 144 ) 
Simenta1yon çeliti ) 577 ) 734 80 55 11 ,, ,, 16,30 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cins ve mik· 
tarı yazılı 3 kalem eşya açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme ıa· 
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

Jll - Ekılltme 21. 111. 940 per,embe günü Kabataıda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubedeıı 
alınabileceği gibi yaldız numunesi ae alınabilir. 

V - İılekliJerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte °lo 7,5 
ıüvenrue paralarile birlikte mezkür Komisyoua ıelmeleri. 

(1638) 

• • • 
Mikdarı Cinıi Eb'adı 

411 kile Şerit halinde çelik taç 56 X 02 m m 
ı 70 .. , > 1) > 60 x O'l > 

44 > JI > > -> 95 x 02 > 

2-4 

Saati 

250 .. » , ıı > ıoo x015 .. ıs 

152 > , :ı- :ıı , 150 x Ol5 » 
118 > ,. > > 1 115 x 0.20 .» 

1 - Yukarıda cinı ve mikdarı yazılı malzeme miiteabbidi na• 
mına pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 18. 111. 940 pazartesi ıünü aaat 16 da Kabatatda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Nümuneler her iÜn ııö.ı.ü i'eçen Şubeden alınabilir. 
fV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve saatte 0 

11 7,5 
rüveame paralariyle birlikte me:ıkur Komiayoua i'elmeleri. 

(1569) 2-4 
• • * 

l - Çamaltı Tu:ılasından aabil anbarlarımıza nakil edilecek ,,40,000" 
kırk bin ton tuzun nakli işi pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

il - Pazarlık 9. 111. 940 cumartesi günü saat l l de Kabataıda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Şartnamesi her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

iV - lıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte teklif 
edecekleri fiat üzerinden 11

, 0 7,5 güvenme paralariyle birlikte mez 
kur Komisyona müracaatları ilan olunur. (1655) 3-4 

••• 
Muh. bed. 0 

07,5 tem. Eksiltmenin 
Cin•i Mikdarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Lito işleri için vernik orta 50 kilo : 332 50 24 9-1 açık ekı. 14 
Tipo :ıı > > ince 200 .» 

Pirinç Vona 80 mm lik 12 adet 396 - 29 70 » » 16 
I - İdaremizi:ı yukarıd yazılı 3 kalem eşya açık ekailtme 

uaulile ••tın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa· 

atleri hizalarında yazılıdır. 
ili - Eıillme 11. ili. 9-10 sah günü Kababıfda Levazım ve Mu

bllyaat Şabesi Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parusı.ı. alına· 

bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme içio tayin edilen ıün ve sutte 0 7,5 

i'Üvenme paralariyle birlikte meikur Komiıyona j'elmeleri. 

(1389) 4-4 
• • • 

1 - 6 X 8 telli ve 14,5 onsluk kanaviçeden 70 X 102 eba
dında beş yüı: bin adet mamul çuval ile nümune ve oartnaweleri 
mucibince 350 bin wetre düz beyaz kanaviçe ve 90 bin metre kır· 
mızı çizgili kanaviç~ ve 150 bin adet bey~z çul satın alınacaktır. 

11 - Menşeleri lngiltere olmak üzere endiııponiblc klerinı e a· 
ıına müstenit akreditifi idarece temin edilmiştir. 

111 - Pazarlık 8 mart 940 cuma i'Ünü aaat 15 de Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaca• 
ğından isteklilerin pazarlık için tayin olunau gün ve saatte 0 

0 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri. 

(1531) 4-4 
• •• 

1 - İdaremiz için 60 ton kok kömürü açık eksiltme ile aahn 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1110 lıra muvakkat teminatı 83,25 Ji. 
radır. 

111 - Eksiltme 8. 111. 94 ı cuma günü saat 14 de Kabateıdaki 
Levazım ve Mubayaat Şubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü a-eçen Şubeden parasız aJ111a• 
bilir, 

V - İıteklilerin ekıiltme için tayin olunan gün ve ıaatte maı:· 
kOr Komisyona gelmeleri ( 1388) 4-4 

, 
imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: İımail Girit 

Buıldıtı yer: Akın Baaımevi lstanbul 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 850 

12 1500 
E tranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

Quotidien des Adjudlcations 

ADMINISTRATION 

Gal.ııta, f ermeneciler Cad. 

Kt: be Han, 2me Etag <" 

No 8-9 11 12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s' adres er 

a l'Admlnistration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----- Mode Prix Caution:----Li;o-;-d'adjudieation et du 

Objet de ,'adjudication C b' d Cb Jourı Heures d'adjudieat. eıtimatif proviıoire a ıer eı argeı 

Adjudications au Rabai~ 
C onstructions-Reparations-Trav. Publics- ateriel cie Construction-Cartographie 

Constr. bat. Gre a gre 17438 64 2615 80 Com. Ach. Corp5 "Armee Eskişehir 8-3-40 11 -
ı ı.3-40 ıs -Pose de 13330 m2 de sablc a l'entree et tout Publique 3999 - 299 93 Vilayet Ankara 

autour du stadium 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Soufre: 1000 t. (cah eh 10 L) Gre a gre 2000 O - 11250 - Com. Ach. Dir. Gen . Fabr. Mil. Ank. 13.3.40 14 -
Vaseline: 10 t. Pli cnch le k. O 70 52~ı -- C. ~. Command. Gen. Gendr. Ank. 11-3-40 10 -

E lecfricite-6az-Chauffage Central (lnstallation et MatHri_!I 

Artic!cs elcctr. : 12 lots Cre a gre 
Moteur ,, : 2 P• n 

Divers nrticles elcctr.: 205 lots (c. eh 195 P) ,, 39000 

Habi llement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Palctot: 23 p. Publiquc 41 O -
Habits d'ete: 2000 complcts Pli cach 14500 -
Etoffe pr. gilet de chasseur: 500 m. Gre a gre 1850 -
Confection cnpotes: 13 p.·costume avec cha- > 

peau: 29 complets 
Cuir: 3 t. 7200 -

Bois de Construction, Planches,_Charponte 
Traverses de 15 c. et d'une largeur de 10 

c.m. en boi scc de ebene: 15300 p. 
D ive rs 

Colle: 500 k. 
Toile . pı. houchon de bari!: 250000 p. 
Ficelle finc: 500 k . 

Gre a gre 

Publique 
ll 

600 -
3082 -

620 -
Necessaire d'attelnge pr. divcrs animnux: 13 lots Gre iı rre 
Diff. pelleı en fer: 5 lots ,, 
Matericl en boiı: 4 lots 
Brouette: 300 p. 
Tente: 5 p. 
Vitre: 10 caisses 
Tuyaux en laiton et en cuivre: 40 lota 

,, ,, fer, plomb et cuivre: 26 lots 
Materiel en fer: l 5 lotı 

n de voie decauvılle: 11 lots 
Corde en acier de 3 4 pouces: 400 m. 
Materiel de peinture: 19 lots 

• ,, locomotive: 3 ,, 
Selle: 1200 p. 
Repıır. camion: 3 p. 
Bascule de 150 le.: 50 p. 

,, n 500 » 
Gant pr. 6trier 
Lanterne de matelot 
Corde pr • ıelle 

Baril a cau 
Pompe nvec acceu. 
Bridc ıı.vcc corde 
Bride en chtıne 
Ceinlure en feutre pr. chevau:ıı: 

Gant pr. etrier 
Sacı İı fourrage pr. chevnux 

n " n n " indig•nes 
Sangle en erin 
Nickel: 25 t. (au nom et pr. compte du four

nisseur) (cah eh 313 P) 
Acier: ~5 lots (au nom et pr. compte du 

fournisseur) (cah eh 280 P) 
Acier pr. fnbr.: 75 lots (cab eh 210 P) 
Coquille avcc son couvercle: 60 p. 
Cbaudiere iı ch&'uffcr le bitume: 2U p. 
Seau a eau gr. en toile: 3500 p.-id. petit: ı 500 p. 

" 

" > 

n 

n 

" 

" 
,, 
" Pul lique 

la p. 35 -
2712 -

Gre a gre 

" > 

" 
" 
• 
• 
,, 
,, 
" ,, 
" .. 
,, 

> 

> 

Pli cach Stl. 
Gre a gre 

1500 -
500 -

1000 -
1200 -
1500 -
2000 -
400 -
400 -

1000 -
400 -
400 -
600 -
500 -

62500 -

56000 -

42000 -
17010 -
3680 -
7700 -

2925 -

30 75 
1 "00 -
277 ~o 

1080 -

45 -
231 15 

46 -

3150 -
406 80 

4375 -

4050 -

3150 -
1275 75 

577 50 

Com. Ach. Econ. Moncp. Kabatache 27-3-40 14 -
.» .D 27-340 14 30 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 14·3·40 14 30 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
,, Comm. G. Prot. For. Ank. 

C. A. Min. Def. Nat. Dep. Avıation 
,. Dir. Gen. Fabr. Mil· Ankara 

12-3-40 
21-3-40 
9·3-40 
8-3-40 

16 3U 
11 -

14 -

Com. Ach. lnt. Tophane 8-3-49 14 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 27-3-40 16 30 

Direction P.T.T. İstanbul 27·3-40 
Com. Ach. Econom. Monop K11bntacbe 25-3-40 

,, ,, 
,, n 

,, 
" ,. n 

" ,, 
,, ,, 

.. 
,, 

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

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

" 
Milit. Kırldnreli 

Com. Acb . Mil. Edirne 

" ,, 
,, 
• 
" 
" ,, 

" > 

> 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
n 
> 
> 

" > 
> 

ıs 3-40 
27-3-40 
27-3-40 
27-3·40 
28-3-40 
28·3-40 
28-3-40 
28-3-40 
28-3·40 
29-3-40 
29-3·40 
29-3·40 
29-3-40 
29-3-40 

9-3-40 
22·3·40 
13-3·40 
13-3-40 
13-3-40 
12·3 40 
12-3-40 
12·3-40 
12-3-40 
13 3-40 
13·3-40 
13-3-40 
ı~-3-40 

13·3·40 
13-3-40 

" ,, 13-3-40 
Com. Ach. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 14·3·40 

,, ,, ,, 

,, n ,, 
,, ,, ,, 

Minis. Trav. Pub. Oep. Materiaux 
~om. Ach. lnt. Tophane 

14-3·40 

14.3.49 
14·3-40 
24-4·40 
11-3-40 

15 -
15 -
15 30 
15 -
15 30 
16 -
14 -
1'4 -
15 -
16 -
16 30 
14 
14 30 
15 -
J6 -
15 au 
10 -
15 -
15 30 
11 -
10 -
10 -
11 -
15 -
16 -
10 -
10 -
ıo 

10 -
10 -
10 -
10 -
10 -

10 30 

il -
14 -
11 -
14 -

R PR 

AVI FICIE 
Ministere des ~ 
Travaux P blic~ 'a 

Du 

\ L'adjudieation , sous pli eaehete, de 4 eoncasseurs de pierre~ e~ 
ı tracteurs complets d'uoe valeur estimative de 4500 Livres Sterlıll~ 

et livrables Cif İstanbul, nura lieu, le Mereredi 24.4.1940 İt 15 be 1 
reı, par dcvant in Commission d' Adjudications de Materiaux 1ieg•~11, 
dans la chambre de la Direction de Mnteriaux au local du Minisi'' 
des Travaux Publics iı Ankara. , dr Ilı 

On peut se procurer gratuitement le cahier des charıeı d'adJ0 tt 
catioo et details de la dite Direction de Materiaux. e ,. 

Le eautionnement provisoire sera couverti en monnııie Tur~~ ' 
suivaot le cours du jour d'adjudicntion et calcule d'aprea les ~ 

positions de l'aıticle 16 de la Loi No. 2490. • ıı ~i 
Leı aoumiısioonaires doiveut remettre, contre reeepisse, ~J , 

Commiasion precitee, le meme jour jusqu'a 14 heures, leurs o 11 ~t 
en meme tempı que le eautionnement provisoire et ·les certific' ~ 
prescrits danı le cahier des charges. (992) (1682) 1~ 

d69 lo De l'Administration Generale 
Ch mins de Fer et des Ports 

de l'Etat Turc 
10 tonnea d'etain en lingots d'uoe valeur estimative de (~5~, 

qaaraotc cioq mille Ltqs. ıeront acbetees par voie d'adjudıc;; dt 
ıouı pli cachete le Lundi 15 Avril 1940 a 15 h. 30 au loc 
l' Administrntion Generale a Ankara. pr_ • 

Ceux qui de irent y prendre part doivent remettre i la f't ~ ~ t 
dence de la Commis.iion le jour de l'adjudieation jusqu'i 14 fı. 

11
t; 

leura offres, une garantie proviıoire de (3375) trois mille troi• et 

ıoixante quioze Ltqs et lea certificats exiges par la loi. ~ , 
LH cahierı des cbarges sout en vente au prix de (225) de tel 

cents vinıt cınq Pstn. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpa~· 
(1539) 3/ ~ 

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 7.3.940 

Municipalite Çanakkale : Bataillon Gend. Bayramiç : 
DreHeaıent carte [No 1288] Farine (No 1343) 

Dir. Gen. Monop: 1 Oir Trav. Pub. Gaziantep: 
Canevu et jute [1331] • Outil pour route [No 1343], I, 

Vilayet Ankara : Com. Aeb. Comm. lataobll ' 
Benııiııe,• buile pour mecbine et ,ıırııiHe Beurre (No 1344] 

(No 1334) Selle (No 1347] soe' 
Municipalite Malkara: Ligue Aviation Turqu• 

DreHement carte (No 1334) Kütahya ; 
Direction Forcts İçel : Peaux (No 1344) • , 

Boia de upin [No l'iJ4] • Direction Gen. P.T.T. Aplı·1~ Dir. Ecole Commerce Marit. : T"f" h ı · [N• e tıp ı>ne et centra e automatıqu• 
Impreaaion livre [No 1335] V'l t S b 

Dir. Faculte Laoaue Histoire ~ l aye ey an : 
• Mcdıcamenta [NıJ 1346) 

et Geographie : Rcpar. bat. h6pital (No 1346) 
Chaiae• et etagere• [No 1335) Dir. Trav. Publ. Sivaı: 

Com. Perm., Munic. latanbul : Con•tr. bit. ecolea [No 13461 d 
Conalr. roule [No 1336] Com. Ach. lntend. Topb•rı'' ( 

Com. Ach. Milit. Ktrklareli : Fil en coton et l ııine [No 1346] 
Orge [No 1336] Cbııudron [No 1348] 
Cheminı de fer Etat : Caııevaa pour embııllaıe [No 1s49l 

PellH [No 1336] Rcpar. bit. [No 1346] t 
Pompe l vııpeur [No 1346] Com. Ach. Miniıt. D,f. fili 

Defterdarat İçel : Lif• (No 1346] 
Ripar. k.onak gouverııeınental [No 1337] Gıycerine [No 1348] 

Com. Ach. Milit. Edirne : Com. Ach. Milit. Adaoa : 
Beurre, aucre et riı [No 1338] Fabrication coton [No 1348) 
Paille [No 1347] ,~ 
Drap et aiınal de col pour aoldatı NOTES • Lea Numeroa entre r d1 

[Ne U48] 1 th~e• aont ceux de notre joı.ırıı' ./ 
lequel l 'nv ıı a pııru. l''J Coofectien de bloute [No 1345] , 

1 ( ) Les aflairH •uivie• d'urı 1,ı Defterdarat slanbul : ri•que 111 rapportenl A de• ve" 
Artic'H d'ameablement [No 1341] • adjudication li la ıurenchere. 

u 
egoc·ants, 

s· u s e EN 
Commissionnaires, Hommes d' Affa es!! 

Tous vos Concurrents 
Liseni journellement le "M ü n a k a s a G a·~z e t e • 

ı,, 
Jt 

Seul Journal d'Affaires donnant au jour le jour le texte complet de touteı leı Adjudications, ıuivi d'u• tableau ıynoptique deı Adiudications du jour, d'un Menumt0 I' 
cclleı qui auront lieu' le jour suivant: les traites de commcrce et accords de clearinı, et en general les lois et· decreta·loiı, lnteressant leı hommes d'affaues, le mouvemenl cJe 

Bourse des Changes, de la Bourae du Commerce et deı Cerealeı, deı Nouvelleı Economiques du pays ete. ete. 

DANS VOTRE PROPRE INTERET ABONNEZ-VOUS AU "MÜNAKASA GAZETESi,, 

ENVOI GRATUIT DE SPECl~EN SUR DEMANDE 


