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iÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 

3 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

4 Elektrik· Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

5 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

6 - Müteferrik 

~--~-~--

~ MÜNAKASALAR 

~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

Bahkesir Orta Okulları Sahnalma Komisyonundan: 
tı ... .... 

na ve sığır eti 
z şeker 
:haz fasulyası 

"' os fasulyesi 
~'-tbunya fasulyesi 

1- Yukarda adları, miktuları, muhammen fiatları ve temi
'-t miktarları yazılı 9 kalem erzaktan bir kısmına istekli bulun
llı•rrıası bir kısmına da teklif ec?ilen fiatlar haddi layık görülme
~•inden dolayı eksiltmeleri on gün müddetle uzatılmıştır. İhale 
~Q..10-936 pazartesi günü saat 15te Kültür Direktörlüğünde teşek-

Gl eden Komisyonda yapılacaktır. 
b 2- Ekmek kapalı zarf U:'lulile ve zarflar aaat 14e k~dar ka
~~l edileceğinden istekliler zarfları ona göre kanunun tarıfah da
•linde hazırlamış olmaları ve muayyen saate kadar Komisyona 

~~trniş bulunmaları ve şartnameleri her gün okullarda görebile· 
t~kleri ilan olunur. 

Prevantorium Direktörlüğünden: 
Cinsi Çok Az Tah. bedeli iık teminat 

Kuruş Lira 
&itin · · k k 9000 8000 10 25 70 cı nevı e me 
. Prevantorium lle pansiyont1 için 937 mayıs nihayetine kadar 
~~tiYac1 olan ekmek eksiltmiye konularak 31 T. evve 936 tari-
1'-e nıusadif cumartesi günü sabahleyin saat 10,30 da yapılacağı 

"' ilk teminat miktarı yukarıda gösterildiğinden eksiltme Cağal
:tl~nda Cumhuriyet matbaası karşısında Y»ksek. me~tebler • mMu-
'-ıbliti odasındaki komisyonda yapılacaktır. Talıblerın belh gun 

"t: •aatte lazım gelen vesaiklerile birlikte mahalli mahsusuna gel
~•leri ve teminatlarını Muhasiblik veznesine yatırmaları ve ek· 
•ıltarıe şartnamesini görmek üzere müeueseye müracaatleri ilin 
'1\aı:ıur. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
~· 1- Temi:ılik hayvanları için alınacak 42000 kilo ot ile 55000 
•lo Yulaf 15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 318.5 liradır · 
3- Muvakkat teminatı 238,38 liradır. 

. 4- Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale· ::.ile. ve iateklilerin de 23-10-936 cuma günü saat on buçukta 
•t!ıye encümenine müracaatları. 

Çorlu Kor Satanalma Komisyonundan : 
bi .Açık eksiltme ile 7000 kilo sabun alınacaktır. Eksiltmesi 2_7 
t•~llci teşrin 936 sah günü saat 16 dadır, ilk pey parası 210 h
e lt, Bir kilosunun muhammen fiatı 40 kuruştur. Şartname ve •• ,L .. b'I' 1 Ek 
,., 11n1 srörmek isteyenler hergün Komisyonda gore 1 ır er. -
~ ltı:ıiye ıirecekler ilk pey paruına ait makbuzla belli gün ve saat

'- evvel Çorluda Kor Satınalma Komisyonunda bulunıuaları . 

Karacabey Merinos Yetiştirme 

Çiftliği Direktörlüğünden: ı' 
Karacabey Merinos Yetiştir

me Çiftliği Müdürlüğü tarafın
dan 197.363 kilo uçlu yulaf, 
202.270 kilo Anadolu arpası, 
72.000 kilo mısır , 80.363 kilo 
susam küspesi pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

Teslim yeri Karacabey Meri
nos Çiftliğidir, 

Satınalma muamelesi 5 son 
teşrin 936 tarihine kadar devam 
edecektir. 

Gerek toptan ve gerekse pe
rakende suretile v~rmek isti 
yen talihlerin Çiftlik Müdürlü
ğüne tahriren fiat teklif etme
leri ve verilecek işbu keşif gı
danın evsafını ve şartnamesi 

Çiftlik Müdüriyetinden isteme
leri ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği 
Sabnalma Komisyonundan: 

l Eksiltmeye konulan iş-

ler: Pınarbisarın n4000 kilo 
yulaf, ve 600000 kilo arpa. 

2- İkisi de pazarlık suretile 
yapılacaktır. 

3- Yulafın bedeli -14,()40 ar
panın 30.000 liradır. 

4 · İhaleleri 28-10-936 çar
şamba günü saat 10, 11 de Vi
zede yapılacaktır. 

5 - Yulafın ilk teminatı 3,384 
arpanın 2250 liradır . 

6 - Şartnameleri her gün 
Vize satınalma komisyonunda 
görülür. 

" • • 
1 - Manisa garnizonundaki 

kıtaat ve müeuseat ihtiyacı i
çin 537 ton arpa ve yahut yu
laf münakasaya konulmuştur. 

2- Şartnameleri Manisada 
Tümen satınalma komisyonun
da görülebilir. 

3 - İhaleleri 26-I0-936 pa
zartesi günü arpa saat 11 de 
yulaf saat 18 dadır. 

4 Eksiltme kapalı zarf u-
suliledir. Arpa ve yahut yulaf 
ayrı ayrı alınacaktır. 

5- Arpa ve yulafa verilen 
fiatlar üzerine tümence yapıla
cak hesap ve tetkikat neticesin
de arpa ve yahut yulaf alına
caktır. 

6- 537 ton arpa ve yahut 
yulafın muhammen fiatları 5,5 
kuruştur. Muvakkat teminatları 
2216 şar liradır. 

1 - İstekliler ticaret oduın
da mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz edeceklerdir. 

8- Muvakkat teminat mak
buzları ile birlikte teklif mek
tublarını münakasanın yapıla
cağı belli saatlerden en aşağı 
birer saat evvel Manisa'da as
keri satınalma komisyonuna 
vereceklerdir. 

* * • 
Tümenin Erzincan gar

nizonunda bulunan kıtaat ve 
müesaesatın senelik ihtiyacı o
lan 450000 kilo una ihale gü
nünde kapalı zarfla eluiltme
ıine talip çıkmadıtındaD 239 

numarah kanunun 40 ıncı mad
desi mucibince pazarlığa çev
rilmesidir. 

2- Muhammen bedel altmış 
yedi bin beş yüz liradır. 

3- Yüzde yedi buçuk ilk 
teminatla beş bin altmış iki 
lira elli kuruştur. 

4- Şartnamesini görmek is
ti yenler 338 kuruş mukabilinde 
Erzincanda tümen karargahı 
binasında satın alma komisyo
nundan alıp görebilirler . 

5 - Pazarlıkla ihalesi 6-11-36 
cuma günü saat 11 de Erzin
canda tümen karargahı içinde 
••hna'ma komisyonunda yapıla• 
caktır. 

Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

l - Amasya garnizonunun 
senelik ihtiyacı için alınacak 
olan 221 bin kilo ekmeklik un 
kapalı zarfla eksiltmey~ konul
muştur. Tahmin bedeli 30940 
liradır. 

2 Şartnamesi alay satı-
nalma komisyonundadır. 

3 - Eksiltme 23-IO 936 cu-

ma gunü saat 15 de Amasyada 
alay idman yurdunda yapıla
caktır . 

4 - Muvakkat teminatı 2320 
lira 50 kuruştur. 

5 - - İsteklilerin maliye vez
ne makbuzu veya banka mek · 
tubu ile komisyona ı:nüracaat
leri. 

* • * 
Ankara garnizonu da· 

hilindeki erler için 450 ton 
buğdayın öğüdülmesi kapalı 

zarfla münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 24 birinciteşrin 
936 cumartesi günü saat 1 1 de
dir. 

3 - Tutarı 7875 lira olup 
muvakkat teminatı 590 lira 62 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün 
Lv. amirliği satınalma komis
yonunda ,-örülebilir. 

5 - isteklilerin belli gün 
ve saatten bir saat evvellne 
kadar kanunun 2, 3üncü mad
deleri mucibince vesikaları ile 
birlikte teklif mektublarını ko· 
misyona vermeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Cinsi Miktarı Tahmin fiatı İlk teminatı İhale tarihi S. 

Ton Ku. San. Lira 
Yulaf 138 5 50 570 30-10-936 cuma 10 kapalı 

" 253 5 50 1044 28-10-936 Çarş. 15 ,, 

" 259 5 50 1069 28· 10-936 " l o " 
,, 116 5 50 479 30-10-936 Cuma 15 ,, 

Çatalcada müatahkem mevki için yukarıda yazılı dört kalem 
yulaf hizalarında yazılı tarihlerde kapalı zarfla alınacaktır. Şart
nameleri İstanbul Lv. amirliği Satınalma komisyonunda ve Çatal
cada görülebilir. 

İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı veıaikle 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Çatalcada Aı. 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
200 ton yulaf veya arpanın 23-10-936 cuma günü saat 15,30 

da Tophanede satınalma komisyonunda kapah zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli yuJafın beher kilosu 6 kuruş arpanın 
bl"her kilosu 5 kuruş 25 santimdir. Yulafın ilk teminatı 900 lira 
arpanın ilk teminatı 787 buçuk liradır. Şartname ve nümuneleri 
komisyonda görülebilir. Arpa ve yulaftan hangisi ucuz olursa o 
alınacaktır. İstekliler kanuni vesikalarile tekliflerini ihale saatin
den bir saat evveli komisyona vermeleri. 

2· İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 
Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: 
Çiftlik dahilinde inşa edilecek iki adet koyun ağılı kapalı zarf 

usulile münakasaya konmuştur. 
Keşif bedeli 7.443 lira 22 kuruş üzerinden 14.886 lira 44 ku

ruştur. Eksiltme 27-10-936 tarihine rasthyan Sah günü saat 16 da 
Bursa Baytar Müdürlüğü binasında toplanacak Merinos Y. Çiftli
ği inşaat komisyonunca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1.117 liradır. 
İstiyenler proje, mali ve fenni şartnameyi Çiftlik Mildüriyetin

de ve Bursa Baytar Müdiiriyetinde göreceklerdir. 
İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 sayılı 

kanun tarif atı dahilinde eksiltmeye iştirak eylemeleri ilin olunur. 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliğı Müdürlüğünden: 
Haranın Çeribaşı mevkiinde inşa edilecek bir adet azmak 

köprüsü açık eksiltme usuJiyle münaka1aya konmuttur . 
Keşif bedeli 7490 lira 36 kuruştur. 

Eksiltme 27-10-936 tarihine müsadif salı günü 1aat on birde 
Bursada Baytar Müdürlüğft binası içinde toplanacak Merinos ye
tittirme çiftliği komiıyonunca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 561 lira 75 kuruştur. 
İstiyenler proje mali ve fenni şartnameyi çiftlik müdüriyetinde 

veya Bursa Baytar müdürlüğünde göreceklerdir. 
İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 numa

rala kanunun tarifatı dahilinde eksiltmrye ittirak eylemeleri ilin 
olunur. 



Sayfa /. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
1 - 27-9-936 ve 14-9-936 

tarihlerinde eksiltmeye konu
lup istekli çıkmamasından do
layı intaç edilemiyen Yüksek 
Mühendis mektebi binası dahi
li.ndeki 21115 lira 98 kuruş ke
şıf bedelli "B.,, kısmının bazı 
maddeleri tadil edilen şartna· 
meye göre inşası. 

2 - Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
ve buna merbut olan inşaatın 
tarifi fenn? ve hususi şartlar. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri ge 

nel şartnamesi. 
D - Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri 

ve evrakı mektep ideresinden 
alabilirler . 

3 - Eksiltme 30-10-936 cu
ma günü saat 15 de Gümüşsu
yunda Yüksek Mühendis Mek· 
tehi binası içindeki arlhrma 
eksiltme komisyonunda kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 1584 lira mu
vakkat teminat vermesi bun
dan başka aşağınaki vesikaları 
haiz olup getirmesi lazımdır. 

A Nafıa Vekaletit?den 
alınmış yapı müteahhitliği eh
liyet vesikası. 

B - on bin liralık iş yaptı

ğına dair Nafıa Vekaletince 
tasdikli vesika. 

C - 936 yılına ait Ticaret 
Odası vesikası. 

D - İsteklilerin mühendis 
veya mimar olduğuna dair dip· 
loma veya sureti; mühendis ve
ya mimar olmadığı takdirde 
bunlardan birile ortak olarak 
çalıştığına dair noterden mu 
saddak vesika. 

5 - Teklif mektubları yu
karda 3cü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar 
Yüksek Mühendis Mektebi bi
nası içindeki arttırma ve ek
siltme komisyonu Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet 3cü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür 
nıumile iyice kapatılmış bulun· 
ınası şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

İçel İlbaylığı Nafıa 
Direktörlüğünden: 

l - Eksiltmeye konulan iş: 

"Merı.inde Mt>mleket Hastanesi 
ikmal inşaatı olup keşif bec:leli 
30780 lira 50 kuruştur.,, 

2-- Bu işe ait şartnameler 
ve evrak şunlardır: 

A Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C Bayındırlık işleri genel 

Şartnamesi ve fenni şartname, 
E- Hususi şartname, 
F - Keşif. silsilei fi at ve 

metraj cetvelleri, 
~ Proje . 
latiyenler bu şartname ve ev· 

rakı bedelsiz olarak İçel Nafıa 
Müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 4 teşrinisani 
936 tarihine tesadüf eden çar
şamba günü saat 16da İçel Vi· 
layeti Daimi Encümeninde ya
pılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf u
sulile yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek 
için iste~linin 2308 lira 54 ku
r~ş muvakkat terninat verme· 
sı, bundan başk v • . a aşagıdakı ve-
ııkalar1 h · 1 • aız 0 up göstermesi 
lazımdır: 

Nafıa Vek"l t ' d a e ın en alınmış 

müteahhitlik vesikası ve Tica
ret Odası kağıdı ve yaptığı bu
na benzer en büyük işin mik
tarı 30 bin liradan az olmaMa
sı, isteklinin diplomalı mühen· 
dis veya mimar olması veya 
işin mesuliyeti fenniyesini de
ruhte edecek bir mühendis ve
ya mimar bulundurmayı teah
hüd etıniş bulunacaktır. 

6- Teklif mektubları yu
karda üçüncü maddede yazılı sa- ı 

atten bir saat evveline kadar yani 

MÜNAKASA GAZETESİ 

saat 15e kadar Dainıi Encümen 
Riyuetine makbuz mukabilin· 
de tevdi edilmelidir. 

7 Posta ile gönderilecek 
teklif mektubları 6ncı madde· 
de yazılı saate kadar iadeli 
taahhütlü olarak Vilayet En· 
cümen Riyasetine gönderilmiş 

bulunması ve dış zarfın mühür 
mumile iyice kapatılmış olma· 
sı lazımdır. Postada '>lacak ge· 
cikmelerin kabul edilmiyece· 
ği ilan olunur. 

Mudanya Şarbaylığından: 
Kadastro ve planları .nevcul olan Mudanya kasabasının Nafıa 

Meclisinin 13-3-936 gün ve 29 sayılı kararile tasdik edilen 59 
maddelik şartnamesi ahkamına göre halihazır haritası yaptırıla· 
caktır. 

Bunun için 505 lira bedel tahmin edilmiştir. 
Buna ait şartname örneği istiyenlere parasız verilir ve yahut: 

gönderilir. 
Bu iş 8-10-936 dan 22-10-936 gününe kadar açık eksiltmeye 

konulmuştnr . 

22-10-936 perşembe günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 
Eksiltmeye gireceklerden 38 lira muvakkat teminat alınır. 
Eksiltmeye girecekler bu gibi haritalar yapabileceğine dair 

ehliyeti fenniye ve ihtisasları Nafıa Vekaletince kabul ve tasdik
ii vesika ile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları beraberlerinde 
getirmeleri ilan olunur. 

Zonguldak Vi'ayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

Zonguldak Vilayeti içinde Zonkuldak-Çaycuma- Bartın yolunun 
26 '"1 000 ncı kilometresinde 27 bin lira keşif bedelli ahşap Çay
cuma köprüsünün tamirı ve sahilin tahkimile ahşap geçid göprü
sü yapısı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltmesi 16-I0-936 cuma günü saat 15 te Zonguldak Nafıa Müdür
lüğü1ıde Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şarinamesi ve buna müteferri diğer evrak 135 ku
ruş mukabilind~ Zonguldak Nafıa Müdürlüğünd«!n alınacaktır. 

Muvakkat teminat 2025 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle
rin Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasından 936 
yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif 
mektublarını yukardaki günde ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon Reisliği

ne vermeleri ilan olunur. 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliğı Direktörlüğünden: 

Çiftlik merkezinde inşa edileck iki adet tek memur evi açık 
eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

Keşif bedeli behel'İnin 3,368 lira 77 kuruş üzerinden 6,737 lira 
54 kuruştur. 

Eksiltme 27- 11 -936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de Bur
sa Baylar müdürlüğü binasında topl.:rnacak Meriuos Y eliştirme 
Çiftliği inşaat Komisyonunca yapılacaktı1. 

Muvakkat teminat miktarı 506 liradır. 

İstiyenler proje ve mali ve fenni şartnameyi çiftlik müdüriye
tinde göreceklerdir. 

İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2.t90 numara-
1' kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eylemeleri ılan o
lunur. 

Karamürsel Belediyesinden: 

Karamürsel kasabasının müstakbel imar planı ve hari
tası, 

2 Müstakbel plan ve haritaya göre asri mezarlık proje ve 
planı, 

3 - K:ısabaya 2 saat mesafede bulunan Dındı~lı tepesindeki 
Sağlık suyunun getirilmesi proje planı: 

İmar planının muhammen bedeli 500 liradır. 
Mezarlık ,, ,, ,1 200 ,, 
Sağlıksuyu ,, ,, ,, 500 ., 

Yukarda yazılı plan, proje ve haritaların bedeli muhammen
lerine göre taliplerin dipozito akçelerini ve eksiltmeye iştirak e
deceklerin evsafı kanuniye ve vesaiki resmiyelerini ihaleden 24 
saat evvel Belediye Riyasetine ibraz etmeleri şarttır. Bu yapıla· 

cak işlerin Vekaletlerce tasdik ettirilmesi müteahhidlere aid olup 
tasdikten sonra bedelleri Karamürsel Belediyesinden verilecektir. 

İhale günü 22 birinciteşrin perşembe günü saat 16 dadır. 
İhale yeri Karamürsel Belediye salonunda Encümen huzurun· 

da yapılacaktır. 

Karacabey Merinos Y eti.ştirme <;iftliği Direktörlüğünden : 
Çi~liğin gerdeme mevkiinde inşa edilecek yem ambarı kapa

lı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Keşif bedeli 15.069 lira 98 kuruştur. 
Eksiltme 3-11-936 tarihine müsadif salı günü saat 15te Bursa 

Baytar Müdürlüğü binasında toplanacak Merinos Yet•ştirme çift
liği inşaat komisyonunca yapılacaktır. 

!'1uvakkat teminat miktarı l. 133 liradır. 
istekliler proje, mali ve fenni şartnameyi çiftlik Müdüriyetin

de :'e B~rsa Bay~~r Müdürlüğünde göreceklerdir. 
Iste~lıler şer~ı.tı kanun_iyeyi haiz bulunması ve 2490 sayılı ka

nun tarıfatı dahılıl'lde eks•ltmeye iştirak eylemeleri ilan olunur. 

14 Birnci teşriıı 

Konya Merkez Belediye Reisliğinden: 
k (D l KonY8Y11 

11,750 metre mesafede va i ut u) menba suyunun 'bill' 
çelik borularla isalesi için mevcut profil, plan ve proje mu.cı aat 
ce fenni şartnamesine tevfikan yapılacak hafriyat, ferşiyat, ınŞ u 

2,070,227 kuruş bedeli keşifle kapalı zarf usulile olbabda~i. ka~a· 
nu mahsusuna t<"vfikan lO· 10·936 tarihinden 26-10-936 tarıhıne 
dar 16 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Talib olanlar: 1 - Keşif bedelinin yüzde 7,5 nisbetindeki teminatı m~~ak~~;; 
akçesini veya ayni miktarda banka mektubunu ve bu gıbı ıŞ ~· 
hakkındaki iktidar ve liyakatini müşir vesikalarını veya bir J1I e· 
hendis veya fen memurunun müşterek imzasını Belediye RiY85 

tine vermeleri. jıı 
2- Yapılacak işler hakkında fazla malumat almak istiyen~.trdt 

Beledıye Mühendisliğine müracaat eylemeleri ve ihale güıı~11ıa· 
teklifnamelerin saat 15 e kadar Belediye Riyasetine verilmes• 
zumu ilan olunur. 

Alanya Kazası Belediye Dairesinden: e· 
1 - Alanyanın Dimçayı kanalında 11766 lira 75 kuruş ~ır 

li keşifli 3660 metre kanalın hafriyatı 6 teşrinievvel 936 tarib;,ıe 
den 26 teşrinievvel 936 tarihine kadar 20 gün kapalı zarf usıl re 
ve 26-10-936 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek uıt 
eksiltmeye konulmuştur. ııtif 

2 - İhale Alanya Belediye Eecümenince yapılacak, te 
mektubları yüzde 7.5 teminatla birlikte o gün saat 14 e klld•r 
Alanya Şarbaylığına verilmiş olacaktır. ıııt 

o 

3 - Taliplerin Nafıa işlerinde çalışmış ve hususi şartP41 

·dif• t' ahkamı umumiyesini tamamen kabul etmiş olmaları mecburı 
4 - İşin tarihi mukaveleden itibaren 3 ay zarfında ikmal t' ~ 

~ d:lmesi meşruttur Jıı 
Bu hususa müteallik fenni, hususi şartnameler, keşif evrııd 

ve teferruatı Antalya Su İşleri Müdürlüğünde ve Alanya Belt 
1 

ye dairesinde mevcut olduğundan daha ziyade malumat almak 
1 

çin bu dairelere müracaat edebileceklerini ilan olunur. 

" 3-Mobily_a..!.. Ev ve Büro eş~ası, Muşamba,~ ~ 
~.:;_----------~ 1 

Muhammen 
bedeli 

il~ ' 

İlk okullar için 100 tane siyah yazı tah
tası (beherinin muhammen bedeli altı li-

""1,1~ ra 50 kuruştur.) 650 "tO 

İlk okullar için dört ayaklı 60 tane masa 
(beherinin muhammen bedeli 8 liradır). 480 36 
İlk okullar için t 00 tane yemek masası 
ile 200 tane banko 1000 75 
İlk okullar için 400 tane sandalye (be-
herir.in muhammen bedeli iki liradır). 
(avrupa taklidi hezaren) 800 60 
İlk okullar için 50 tane muallim kürsüsü 
(beherinin muhammen bedeli 8 liradır). 400 30 
İlk okullar için alınacak 50 tane yazı -
hane (beherinin muhammen bedeli 50 
liradır). 2500 
İlk okullar için 200 tane dolap (behe-
rinin muhammen bedeli 10 liradır) 2000 t50 

İlk okullar için lüzumu olan miktar ve cinsi yukard' ~ 
yazılı masa, dolap vesaire ayrı ayrı açık ektiltmeye 1'0 ' 

nulmuAşlardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görüle: 't 

bilir. istekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve hit9 

larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubilt r 

beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın y atırıloıa5 

daha muvafık olacağı) 27· 10-936 salı gunu saat t4l' 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M) 

4 -Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malze 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
i 100.000 metre tek ve 40.000 metre çift nakilli sahra 

losu açık ek~iltme~e konulmuştur. I 
2- Mezkur mıktar kabloların muhammen bedeli 5.000 

muvakkat teminatı da 375 liradır. r 
3 - Eksiltme 20-11 ·936 tarihinde ve saat l 5te Ankarad• 

T. T. Umumi müdürlüğünde toplanacak alım satım komiayoıı 1ıf 
da yapılacaktır. 

1 
4 - Talihler teminatlarını idaremiz veznesine yatırarak 1 

a\a~aklan milkbuz veya kanunen muteber teminat mektub"; 
ve şartnamede yazılı belgelerle beraber mezkur tarihe müs• 
cuma günü saat on beşe kadar mezkur komisyona müracaat 
deceklerdir. 

5- Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden ve iııt'~ 
bulda Levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecel<t' 

Karamürsel Belediyesinden : 
Karamürsel Belediyesinin mevcud elektrik tesisatına ve ı:ı1°11t 

rüne bir yedek mazutla müteharrik motör alınacaktır. "M•' 
ferrüat,,. 

1- Motörün kuvveti 18-25 beygir olacak ve motör tip ele1'~
1 

olacaktır. Tercih edilecek markalar Dizel, Elve, Grop, Empet1
' 

Kırıslav markalar tercih edilecektir. 



: ~ed.eli muhammeni bin liradır. 
1~d edıye şartları taksitle olacaktır. Para Karamürsel Bele' ;n .tediye edilecektir. 

ksıltme müddeti yirmi gündür. 27 Birinciteşrin 936 salı 
••at 16 dadır. 

tr tksiltmiye talib olanlar Belediyemize mektubla müracaat 
kı' . Motörlerin cinsini ve bedelini ve taksiti kabul edip et
~rınj bildirir ve bedeli muhammene göre teminatı muvak-

tıııj g·· d b" l' l B d . ı 
1 

on ere ı ır er. u eksiltmenin Avrupa an sıpariş su-
ıı.a •nacak makineye aid olmayıp Türkiye içindeki makinelere 

b Motörün İstanbulda veya Karamürselde teslimi ayrıca ka
rılacaktır. 

~ Ankara Orman Fidanlık Direktörlüğünden: 

4~~ara orman teşcir sahasının marmara seri için 25 ve orman 
U 1it için 2 ki cem'an 27 ton yerli kok kömürü bedel ihale t ıarfında marmara ve fidanlığa teslim edilmek üzere IO 
~~~rin 936 dan 23 üne kadar 15 gün müddetle açık askıya 
~ llıuştur. 
alil> olanlar şeraiti münakasayı anlamak üzere orman fidan
ilıijdüriyetine ve ihale günü olan 23· 10-936 cuma günü saat 

~ Yüzde 7,5 teminat akçesile Vilayet muhasebe müdüriyetinde 
tekkil komisyona gelmeleri . 

lstanbul Erkek lisesi Satınalma Komisyonundan: 
nbul Erkek lisesi için 200 ton tüvenan kömürü açık ek-
ile satın alınacaktır . Kömürün eksiltmesi 2&-10-936 çar

~ günü saat 10da İstanbul liseler muhasebeciliğinde topla
_kornisyonda yapılacaktır. Muhammen fiat beher ton için 14 
il{) kuruştur. İlk teminat 217 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
tUn mektep İdaresinde görülebilir. İsteklilerin Ticaret OJa-

~ i'eni yıl vesika ve teminat makbuzları ile- gelmeleri. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

1 

1~rl" 
1 u zımpara 
ıtt 'k tı makkabı ,, 
kt . " tık havyaaı 
llıetrelik kollu makas 

~k ,, kenet makinesi 
kenarı kıvırma makinesi 

~-ra taşı makinesi 
•r nı · k - arangoz ış sı ma 

ıtı'·' 25 santim boyunda 
it nı . k - arangoz ış sı ma 

't ·~. 50 sarıtim boyunda 
1\ ıleği taşı muntazam 

lr.ıı~~kr Şeklinde yekpare 15 

Tahmin 
Miktarı tutan 

l 768 L. 
1 
1 

1 
1 

20 

10 

olacak 
ş,rtnamesi Okulda mevcuttur. 

ilk 
teminatı 

58 L. 

Münakasa 
tarihi 

19-10-936 
pazartesi 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Cinıi 

Komisyonundan: 

Neft 
l<aul 
Virn 

l'üğ tozak 
!uı ruhu 
iplik fırça S. 
liasır süpürge 
Çalı süpürge S. 
Catn be-zi 
Cila 
Benıin 
~alın kaput bezi 
ince 

~ıl fırç: S. ,, 
el talaş 

Sabun 

Yalnız 16 kalemdir. 

Miktarı 

180 Litre 
50 Kilo 

600 kutu 
200 Adet 

50 Litre 
50 Adet 
50 Adet 
25 Adet 
100 Adet 
150 Kilo 

15 Teneke 
1500 Metre 
l lOO Metre 

50 Adet 
50 Paket 
50 Kilo 

MÜNAKASA GAZETESİ 

l - Tutulan numuneleri 
mucibince 1578 lira 50 kuruş 
muhammen bedelli ve cıns ve 
sayıları yukardayazılı rn kalem 
temizlik levazımı açık eksiltme 
sure tile ah nacaktır. ı 

2 Eksiltme 16-10-936 cu· 
ma günü saat 15 de Ziraat Ve
kaletinde yapılacaktır. Muvak 
kat teminat 118 liradır. 

:~ - İsteklilerin eksiltme i 
çin tayin olunan gün ve saat
te teminat mektubu veya mak
buzlarile adı geçen komisyona 
müracaa Heri. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum 

İdaresinden : 
Muhammen bedeli 1316 lira 

olan kurşun levha 2--11-936 pa
zartesi günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
98,70 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesi
kaları resmi gazetenin 7-5-93H 
tarih ve 3297 No. lu nüshasın

da intişar etmiş olan talimat 
name dairesinde alınmış vesika 
ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reis· 
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak 

Ankarada malzeme dairesinden 
ve Haydarpaşada teşellüm ve 
sevk şefliğinden dağıtılmak

tadır. -
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
550 kilo 
525 " 
100 ,, 

100 " 
1000 ,., 
500 " 

Platin vernik 
Skatif vernik 
Mavi vernik 
Kırmızı vernik 
Kırmızı lak 
Asfalt lak. 

Tahmin edilen bedeli 5872 
lira olan yuk ada miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

sahnalma komisyonunca 26·Bi
rinciteşrin-936 tarihinde pazar
tesi günü saat l 5te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak ko -

misyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 440 li
ra 40 kuruşu havi teklif mek· 
tublarını mezkur günde saat 
l 4e kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 sa · 
yılı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaat-
ları. 

Zonguldak Urbaylığından : 
Eksi ltmiye konulduğu ilan 

edilen vinçin ihaleıi 26-l 0-936 
pazartesi gününe bırakılmıştır. 
Taliblerin tafsilatı, şartnameyi 
Urbaylıktau almaları ve vaktin
de eksiltmiye katılmaları ilan 
olunur. 

-
Milli 1\1.üdafaa Vekaleti 

Satınalma Komisyonundan: 
Eyer sabunu: 5 bin kilo e

yer sabunu açık eksiltme ile 
ahnacaktır. Hepsinin tutarı 3 
bin liradır. Evsaf ve şartname
si komisyo:numuzdan parasız 
vel"ilecektir. İhalesi: 24-10-936 
cumartesi günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı: 225 liradır. Ek
siltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanla 2490 sayılı kanunun 
2, 3üncü maddelerinde istenen 
belgelerle birlikte ihale gün ve 
vaktında M. M. V. satınalma 
komisyonuna gelsinler. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - ŞartnamHi mucibince 

sigara makinelerinde kullanıl

mak üzere muhtelif ebadda 
47.800 aded keten şerit pazar
hkla satı 1 alınacaktır. 

2- Eksiltme 3-11-936 tarihi

ne rastlıyan salı günü saat 14-
te Kabataşta Levazım ve Mü
bayaat şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler her gün pa-
rasız olarak sözü geçen şube · 

den alınabilir. 

4- İsteklilerin ek&ıiltme için 

tayin olunan gün ve saatte yüz
de 7,5 güvenme paralarile bir
likte adı gec;en Komisyona mü
racaatleri lazımdır. 

Sayfa 3 

İstanbul Komutanlığı 

Satınalma Komisyonundan 

İstanbul Komutanlığına 
bağh kıtaat hayvanatı için be
heri 20 metre uzunluğunda 

30 tane tavla halatına talibinin 

vermiş olduğu fiat makamca 

pahalı görüldüğünden 19-10-9~6 
pazartesi günü saat 16 da açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 
Muhammen tutarı 477 liradır. 

Şartnamesi komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin 38 lira
lık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber Fındık

lıda Komutanlık satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesi i!~nları 
Metre Bir metrosunun Eni 

muham. bedeli. santim Cinsi 
575 24 50 kuruş 75 Sumer basası 

80 35 )) 92 Bez 
1395 25 " 85 Çalı koparan 

125 38 ,, 80 Renkli bez 
Düşkünler evi ıçın lazım olan yukarda mikdarı cinsi 

yazılı 4 türlü bez açık eksiltmeye konulmuştur. Bezin nü
muneleri ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebi
lir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 42 lira 
50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
(bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha 
muvafık olacağı) 3· I 1-936 sah günü saat 14 de daimi en· 
cümende bulunmalıdırlar. (O) 332 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-

1- 9-10-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 
ihalesi yapılmamış olan şartnamesi mucibince satın alınacak 
4000 lira muhammen keşif bedelli bir adet seyyar elek· 
trik vinçinin eksiltmesi 1 O gün temdit edilmiştir. 

2 - Eksiltme, 20- t 0-936 tarihine rastlayan salı gunu 
saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler, parasız olarak sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4- Muvakkat teminat 300 liradır. 
5- Şartnamenin son maddesi mucibince fiatsız tek

liflerle katalokların en geç eksiltmeden bir hafta evvel 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine 
verilmiş olması icabeder. 

6- Kanunen eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin 
vesikalarile bırlikte tayin olunan gün ve saatte ismi ge-
çen Komisyona müracaatları lazımdır. (2125) 330 1- 1 

"' * * 
1 - Bursada Değirmenlikızık köyü yakınındaki idare 

arsasında plan ve şartnamesi mucibince yaptırılacak 8075.88 
lira keşif bedelli Tecrit Kara barut. dinamit ve kapsül de· . 
polarite bekçi evinin inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. 
ı - Eksiltme 15· 10·936 tarihine rastlayan perşembe 

günü saat l 5 de Bursa İnhisarlar Başmüdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3- Bu işe aid proje ve şartnameler Bursa Başmüdür· 

lüğünden alınabilir. 

4- Muvakkat güvenme parası 605.67 liradır. 
5-İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi için kanunen ara

nılan vesikalardan mada bu gibı işleri muvaffakiyetle yap· 
mış olduğuna dair vesikalariyle birlikte tayin olunan gün 
ve saatte sözü geçen Komisyona müracaatları. (2045)324 3-3 

l - 28·9·936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 
ihalesi yapılamamı.ş olan ( 170,39) lira keşif bedelli Şem· 
sipaşa Bakımevi memur odalarındaki tadilat işi yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme, 24- t 0·936 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11 de Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin plan ve keşifnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen Komis
yona müracaatları. (1966) 317 2- 4 
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ABONNEMENTS: 

Ville et Province 
3 MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 
12 ,, n 1500 

Le No. Ptrs. 5 

Pour la Publicite ı'adre&ser 
a l' Admioiıtratioo 

l ere Annee No. 175 

Objet de l' adjudication 

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

Constr. de 2 maisons pr. employes. 
Constr. de 2 etables pr. moutons. 
Constr. d'un depôt pr. fourrage. 
Aehevement de la constr. de l'Hôp. Regional Mersine 
Constr., ıelon le cah. des eh. modifie, de la partie 

B de l'Ee. Sup. lngcnieurs. 
Prepar. earte et plan futur de l\aramourı1el,- projet 

et plan cimetiere moderne projet d'adduetion 
d'eau. 

Travaux d'excavation, pose et constr. en vue de 
l'adduetion a Konia de l'eau "Doutlou,, (11,750 m.) 
(a l'aide de tuyaux en aeıer;. 

Repar. pont ~n bois Tehaytchouma renforcem, berge 
et construc. pont de passage en bois. (route 

Tchayeuma-Bartin). Cah. eh. P. 135. 
Preparation carte aetuclle de Moudania. 
Travaux d'exeav. d'un eanal de 3660 m. a Alanya. 
Constr. d'un pont a Teheribaehi. 

•• ------------------~ 

MUNAKASA 
ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Harı 
ler Etage, N. 3-.t r 

Galata, Perchembe Baııı 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

MERCREDI 

6737 54 506 -
14886 4 l 1117 -
15079 9S 1133 
30780 50 2308 54 
21115 98 1581 -

Publique 
Pli caeh. 

,, 
,, 
" 

Lieu d' adjudication. 

Dir. Vetcrinaire Boursa. 
,, 
,, 

Com. Per. Vilayet ltchel. 
Com. Ach. Ee. Sup Ingenieurs. 

1200 Publique Coın. Perm. Municip. Karamoursel 

20702 27 Pli cach. Municipalite de Konya 

17000 i 5~2025 - ,, 

505 - 38 - Publique 
11766 C6 - Pli cach. 
7490 36 561 75 Publique 

ı...:.~..::.::...ı---ı 

Dir. Trav. Pub. Vil. Zongouldak. 

Municipalite de Moudania. 
Com. Perm. Municipalite Alanya. 
~ Vet·; rinaire Bursa. 

Telefooe: 42425 
- 1 

Boite Poslale N. 126 - . 
h. ı.ıc. 

Adresse Telegrap ıq 

latanbul - M0NAK~ 

_________ ,______ - - 16 

14 OCTOBRE ~ 
- - .. - -
Cah. des Charges 

Dir. Ferme· elev. Mt'·rinos, Kar.bey 
,, 
" 

Dir. Trav. Pub. Vilayet [tehel. 
Dir.Ec.Sup. lngen. Gumuchsouyou 

Mun. Alanya-O. Trav. Eau.Antalya 
D.Ferme Elev.Merinos Karadjabey 

1 ~e~ 
J Date _1~ 

27-11-36 
27-10·36 

3-11-36 
4-1 t-36 

30-10-36 

22-10-36 

26-10-36 

!6-10-36 

22-10-36 
26-10-36 
27-10·36 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Chauff age Central 

Moteur de reehanre a mazout avec ses accesı. 

(18-25 ev. type elcetrique). 
Cable de campagnc : a 1 eonduct : 100,000 m. (ı 2 

con:iuct. 40,0CO m. 

1000 -

5000 - 375 -

Publiquc Municipalite de Karamoursftl. 

l~ ir. Gen. PTT. Ankara. Dir. Eeonom. Ank. Id. Iıtanbul. 20-11-36 

15 h 
' d 

1· ~ 

1 ) tı 

--~----·------------------------~ ~-------------------------1----------ıl ........ ~ 
Combustible, Charbons- Carburant. 

(Benzine, ete.) 

Coke indigene: 27 t. 
Charbon tout venant : 200 t. 
Semi-coke : 180 t. 
Coke : 100 t. (Gulhan~ et Maltepe). 

Divers 

Couverture en laine 150 ~ı 200 p. 
Grue: 1 p. (aj.). 
lnstrume:ıts et outils divers t~ls que ; meule eleetr. 

ciseaux, etaux, pierre meuliere ete : 11 lots. 
Balanees a main : 36 p. Bascule de 700 k. : 1 p.

Poids divers: 38 p. et poids pr. balanee de pre-
cision. 

Cordes pr. etable (20 m. ehaeun): 30 p. (aj.). 
Articles de nettoy.aıre divers tels que : Kaol, balais, 

torehons, eneaustique, toile pr. capotc, aavon ete. 
16 lots. 

Savon pr. selles : 5 t. 
Plaques de plomb. 
Canevas : 35000 m. 
Vernis: 4 lots (1575 k.)- Laque 2 lots (1500 k.) (aj.) 
Ruban en toile delin pr.maeh.a fab. dgarettes 47800 p. 
Chaines eomp. : 300 p.- Resistanees .wimples : 200 

p.- ld. doubles : 150 p. Courroie a gros elou 
pr. maeh. Exeelsior: 400 m. 

Drapeau en laine, diverses dimensions : 139 p. 

B) Adjudicalions a la surenchere 

Parfum ; 1731 bouteilles et champagrıe, liqueurs ete. 
Dechets de cuivre, ehaudiere a vapeur, balaneea ete. 
Tuyaux en laiton ordinaires: 1977 le. 
Motoeyclette Ariel. 

L. T4,5 la t. 217 50 
5220 - 391 5 

L 19 la t. 142 5 

Publique 

tt 

Pli cach. 
Gre a gre 

2800 - 210 - Publique 

- f) 

768 - 5B - ,, 

477 -
1578 50 

3000 -
1316 90 

P. 16 le m. 
5872 -

2408 -
1129 -

593 10 

38 -
118 -

225 -1 
98 70 Pli 

420 -
440 40 

tt 

,, 
,, 

,, 
cachetc 

" 
" Gr~ a gre 

" 

ti 

Publique 

" 
" 
" 

Dir. Compt. Vilayet Ankara. 
Compt. Lycees d'lstanbul. 
Com. Perm. Munieipalite Ankara. 
Cooı. Aeh. lntend. Ist. Tophane, 

Com. Ach. Compt. Ecoleıı Ank. 
Munieipali te de Zong ouldak. 
Dir. lnıtr. PubHque Edirne. 

Commissariat Bourse du Com· 
meree et des cereales de 
Boursa. 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 
Com. Aeh. Ministere Agriculture. 

Com. Ach. 'din. Def. Nat. Ankara. 
Adm. Ch. Fer Etat, Ankara. 
Com. Aeh. lntend. Ist. Tophane. 
Com. Aeh. Dir. Gen. Fab. Milit. 
Com • ..\eh.Eeonom.Monop.l\atache 

,, 

" 

Oir. Gen. Monop. K.taehc. 
,, 

Dir. Venteı Oouanes latanbul. 
Com.Ach.Comm.G.Gendarm. Ank. 

' 
Dir. Pı?-piniere Ankara. 
Dir. Lyeı?-e lstanbul. 
Bur. Eerit. Municipalite Ankara. 1 1;; 

-----·--~--------~--~---··----------ıl.7 

23-10 36 
28-10-36 
23-10-36 
14-10-36 

Dir. lnstitul Gazi Ankara. 

Oir. M ater.Ankan-Caef Exp. H. paeha 

Compt. Oir. Gen. Monopoleı . 

,, 

21)·10-36 
26-10-36 
] 9-10-36 

3-11·36 

19·10-936 
16-10-36 

24-10-36 
2-11-36 

23-10-36 
26-10-36 

3-11-36 
28-10-936 

28-10-36 

21-10-36 
21-10-36 
19-10-36 
26-10-36 

I 

1A 
J4 
ı~ 

ıt 
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VISITEZ L'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

- Le niveau cleve de l'industrie et de l'agrieulture, qui ont reçu 
un esaor partieulier a la ırnite du mouvement Stakhanov; 

- Les eondıtions soeialeı et ınateriellea dea travailleurıı ; 
- La v:e de la jeunesse et des enf ants ; 
- Les muıees et leı expositionı {economic nationale, ıeienees, 

ıı.rts, culture) ; 
- Lea creations des arts sceniques et du cinema ; 
- Le aysteıne de l'instruetion publique : ~eolea moyennes et 

aup~rieures, etabliı1ıements prf-scolairet. 

- L'organisdion de la sante publique et eelles des assurances 
socialcıı i 

- Le developpement deı sporta: epreuves sportiveı et olym
piades, sur les stades et dans lea parcs de eulture et de repoa. 

lNTOURlST 
vous garantit tout le eonfort desirable 

INTOURIST 
met a VOtre disposİtİon des iUİdes qualifies, des hôteis eonfor• 
tab!es et des moyens de transport modernes. 
Pour tous renseignemeots et l'aehat des billete et cartcs de 

tournees en URSS, s'adresser aux agenb de l'lntourist .. 
G. Sehembri et Figli Hovaghimian Han 

ler Et•i• Tel~ph. 42653 

Notre Boite Post•lt 

No. 1261 
_ _/ 

' 
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