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IÇiNDEKiLER: 

a) Münaka ... alar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret l\nuhadeleri 

1 Erzak, Z<lhire. Et, Sebze v · s. 

SALI 

kuruşluk teminatı muvakkate 
makbuzunun komiıyonagetirile· 
cektir. 

4 İsteklile-rin ihaleye iştirak 

Vize Tüm Satınalma 
Komisyonundan : 

1- Vize, Alpullu, Pınarlıis ar 

alaylarının IOl.500 kilo kuru 
fasulyası, 57.900 kilo patatesi 
28.()66 kilo şekeri. 

17 İkinci Teşrin 193 j 

4- Patatesin ilk teminatı 24 

şekerin 78..':\, fasulyanın 904 li 
radır. 

5 - Alayların ayrı ayrı iha
leleri 2- 12-936 çarşamba günü 

saal 15, 16da Vizede yapılacnk
tır. 

2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

için C. M. U. liği dairesine ve 
şartnameyi görmek için de Niğ· 
de ceza evi müdürlüğüne mü· 
racaatları. 

lstanbul Kız Öğretmen 
Qkulu Satınalma 

Komisyonundan: 

2- Hepsi açık eksiltme ile 
ayrı ayrı yapılacaktır. 

3- Fasulyanın bedeli 12. 182 
lira. Patatesin 3.~77 lira. Şeke· 
rin 10.400 liradır. 

Ö Şartnameler her gün Vi-
ze Satınalına Komiıyoaunda 

3 Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s gt;rülebilir. 

4 Kereste - Tahta v. s. 

5 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

6 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

7 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

-· -

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler ıçın 

40 ton bulgur 3-12-936 per!iembe günü saat 15,30 da Tophanede 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

tahmin bedeli 5400 liradır. İlk teminatı 405 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ilıal~ saatinden bır saat evvd ko· 
misyona vermeleri. 

a) MÜNAKASALAR 

İstanbul Kız Öğretmen Oku· 
lu için lüzumu olan ve 2280 li
ra bedel içinde 8000 kilo kes· 
me ve toz şekerile .t 187 lira 
50 krf. bedel tahmin edilen 75 
ton Blok ve 150 ton Tüvenan 
maden kömürlerinin 9-11-936 
günü yapılan açık eksiltmesin· 
de şekere istekli çıkmaması, 

ve kömüre verilen fiatlar yük
sf'k görüldüğünden 19· 11 ·936 
perşembe günü saat 11 de ıs· 

tanbul liseler muhaaebeciliğin· 

de toplanan komisyonda ihale· 
si yapılacaktır. Şekerin temi 
nah 171 lira ve maden kömür· 
lerinin 31.t liradır. İstekliler 
Ticaret Odası vesikası ve te· 
nıiııat makbuzlarilt: komisyona 
müra~aalleri ilan olunur . 

2-İnşaat- Tamirat·Na~m işleri veMalzemesi-Harita 
izmit Tümen Satma ima Komisyonundan: 1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Etlikde Baytari Merkez Laboratuvarları 
Direktörlüğünden: 

Gebzede inşa edilecek tavlanın 9950 liralık fenni ke.şfine ait 
kııımının açık eksiltmesi 4-12-93) cuma günü saat 15te lz.nitte 
Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Müeuese hayvanatı için · alınacak 40000 kilo arpa açık eksiltme 
ye konulmuştur. ihalesi 30-11 936 pazaı tesi günü saat 15 dedir 
Şartnamesi müdüriyetten bedelsiz verilir. Muvakkat teıninalı 120 
lira olup bahka mektubu veya vezne mektul.Hı ve 2-HIO sayılı ka· 
nunda yazılı vesaikle beraber muayyen gün ve sııalte Ziraat Ve· 
kaleli muhasebe <lirekWrlüğünde toplanacak konıİHyona rnüra,~aat· 

ları. 

Erzurum Askeri Sahnaloıa 

Komisyonundan: 

."\41000 kilo kuru faııulya ile 
12000 kilo kuru üzüme talip 
çıkmadığından 14·1 Ht.~idan iti
baren bir ay zarfında intac 
edilmek üzere pazarlığa konul· 
muştur. Kuru fasulyamn mu· 
lıamınen bedeli Jt)(K) lira, ilk 
teminatı 27a liradır. Kuru üzü· 
mün muhammen bedeli ,l(IOO 
lira, ilk teminatı 225 liradır. ' 
Şartnameyi görmek ve pazar· 
lık yapmak için her gün Erzu · 
ru'Tlda Satımılma Komisyonu · 
na müracaatları. 

İsteklilerin belli gün ve vaktinden l.ıir saat evvel kanunun i 
tediği belgelerle 74'1 liralık te:n\nallarile gelmeleri , fenni ~artna · 
ınesi lıer tün planlarile lıirlikte Satınalrııa Komisyonunda görüle· 
bilir. 

Ankara İnhisarlar 1 :a1\irııüdürlüğtindeıı: 
Keçeç tuzlasında yapılar.ık iki kulübeye ail inşaat keşif \ e 

sikası ve şartnamesi veçhile t"ksiltmeye konulmuştur. 

Niğde Cumhuriyet Müddei Umimıliğinden: 

1 Niğde ecza evinin 1-12·936 dan 31·5·937 tarihine kadar 
aih aylık ekmek ihtiyacı 19-l 1-H3() dan 1-12·0.\(; larilıint' kadar 
20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltmeye geleC'ek taliplerin 77 lira 80 kuruş muvakkat le· 
ıninat paralariyle birlikte (? 2· l l -~)36 tarihinde saat 16 d:ı Haıı
kalar caddesinde İnhisarlar Başmüdürlüğümüz binasında müte· 
şekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Sürülen pey haddi layık görüldüğü tnktirdt" o gün ihalesi icra 
~I. M. V. Satıualma 

Komisyonundan: 
lira olup ılk teminat parası 44!i 
liradır. 

edilecektir. 
2- İhale 

Niğde C. M. 
caktır. 

1·12·9~i tarihine rastlayan salı günü saat 
U. liği dairesinde müteşekkil komisyonda 

15 de 
yapıla· 

1- Hava ihtiyacı için 7H20 
kilo muhtelif eb'addu ve mik· 

3- İhalesi ,J 1 
H36 pe-rşem be 
dedir. 

Hirincikanun 
günü saat 11 

.. J- İıtekliler eksiltmeye iştirak için ihale güı;Ü bedeli ınuham· 
men olan 2808 liranın yüzde 7,5 buçuğu nisbetinde 2IO lira ()() 

tarlarda çelik boru ve çelik 
saç levha kapalı zarfla eksill· 
meye konmuştur. 

- 2 Talıınin edilen bedeli 5924 

4 Şartnantesini bizzat M. 
M. V. satınalma komisyonundan 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muha~eltr i 

Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi 

-6-
Mukavele bu suretle feııhedildiği takdirde ınüte· 

ahhidin kat'i teminatı: 
1 Para ise doğrudan doğruya, 
2 Banka kefaleti ise bankadan tahsil edilerek, 
3- Esham ve tahvilat iıe borsada satılarak, 
4 Gayrı menkul ise umumi hükümlere göre pa· 

raya çevrilerek, 
Hazineye ırad kaydolunmakla beraber 2490 numa-

ralı kanunun 51 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 
Geri kalan işlerin başka bir müteahhide bir kir ha· 
sıl oluraa m ukavelesi feshedilen müteahhid bu kir· 
dan hiç bir hak istiyemez. 

Bütün kir idareye kalır. 
Mukavelenin feshinden sonra idarece tayin oluna · 

Cak bir günde müteahhidin huzuru ile (hesap keoıme 
•itüasyonu) yapılır. Müteahhid gelmedi~i veya sal~
hiyetli bir vekil göndermediği takdirde ıdare bu su· 
tüasyonu resen yapacak ve müteahhidin bu husuıla 
hiç bir itiraza hakkı olmıyacaktır. · 

He11ap kesme ıitüaııyonuna göre müteahhidin bir 
alacağı çıkarsa idarenin, fesih dolayısile bir zararı o· 
lup olmadığı anla,ılıncaya kadar bu alacak tevkif o 
lunur. 

Bundan başka inşaat ve ameliyatın durınam<ııçı için 
idare müteahhidin tesisatı, malzeme ocakları, ihzaralı, 
alat ve edevatı v:- makinelerinden lüzum gördüklerine 
vaziyet etmek selahiyetini haizdir. 

Bu takdirde (42) nci madde bükümü tatbik olunur. 
Ataşmanlar. 

Madde 32 İnşaat yerlerinde yapılan işlerin bütün 
tafsilatını günü gününe kayda mahsus olmak üzere 
nümunelerine göre yevmiye veya ataşman defterleri 
ve buna müteferri evrak ve defterl~r müteahhiJin hu· 
zuru ile kontrol tarafından tutulur. 

Müteahhid bu defterleri de imzaya mecburdur. 
Müteahhid bu defterleri iınza etmekle muhteviyatı· 

nı, hesabının doğruluğ_unu ve başkaca bir iddiada bu 
lunmamağı kabul etrnış olur. 

İmza etmez veya ihtiraıi kayıdlar altında imza e
derse, itirazlarını yazı ile bildirmek için ataşmanın 

kendiıine jÖsterildiği tarihten itibaren on gün mühlet 
verilir. Bu mühlet içinde itirazlarını yazı ile bildir 
mezse itirazsız imza etmiş gibi lllyılır. 

Müteahhid ataşmanları imzadan imtina ettiği veya 
ihtirazi kayıdlar ileri aürdütü takdirde haul olan neti· 
ceyi havi bir zabıt varakaaı yapılarak ata,mana bağ· 
lanır . 

Muvakkat sitüasyonlar. 
Madde 33- Müteahhidin yaptığı insaat ve amel· 

yat ile ihzarattan doğan alacakları muvakkat sitüas · 
yonlarla teıbit olunarak mukaveleleri hükümlerine 
göre alelhesap sureti ile tesviye olunur. 

A - Vahidi kıyasi ıiıtemleri üzerinden yaptırılan 

işlerde mukavelenin imza edildiği ayı takib eden tak· 
vim ayından itibaren her ayın sonuncu günü ve ge· 
lecek senelere sari olmıyan mukavelenameleı-le •aplı· 
rılan işler için mali senenin sonuna tesadüf eden a-

yın yirminci günü bir 5itliasyon yapılır. ( 1) 
Sitüasyon yapmak için müteahhid veya salahiyeti 

vekili , hazır olduğu halde işe başlandıgı tarihten beri 
vücuda getirilen inşaat ve ameliyat ile ihzarat mıkla· 
rı kontrol tarafından ölçülür ve bulunan miktarlar si · 
tüasyona geçirilir. iı.zaratın sitüasyonlara geçirebil· 
mesi için bunların inşaatın esas bünyesine dahil ola
cak malzemeden olması ve fiyatı vahidi kıyasii fiat 
cetvelinde gösterilmiş bulunma51 şarttır. iskele, ka 
lıp ve patlayıcı maddeler gibi inşaat ve ameliyat va· 
sıtalarile ocaklarda hazırlanmış ve fak at henüz iş ba· 
şına nakledilme ııiş malzeme ihzarat olarak sitüasyona 
geçirilemez. 

Tanzim edilen sitüasyonun muameleye konabilme· 
si için iş başında bulunan müteahhid veya salahiyet · 
li vekili tarafından imzalanmış ol:nası gerektir. 

Bu ıuretle yapılan sitüasyon tahakkuk muamelesi 

(})Muameleleri Muhasebci Umumiye Kanunu hül üınleri· 

ne tabi olan idarelerin müteaddid senelere sari olmamak 
üzere yalnız bir mııli sene zadındıı yaptıracakları inşa at 
ve ameliyat için tayin edecekleri ikmal miiddeti taallOk 
ettiği malı senen•n son ayının 20 inci gününü hiç bir su 

retle geçemez. 
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Sayfa 2 

alabilirler, muhabere ile şartna
me gönderilmez . . 

5- Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 3, cü 
maddelerinde istenilen belge· 
lerile birlikte teminat ve tek
lif mektublarını ihale gün ve 
saatinden en geç bir saat ev
veline kadar M. M. V. satınal· 
ma komisyonuna vermeleri. 

.. 
* • 

Yapı: Sıhhiye df'polarında 
yapılacak bir depo pazarlığa 
konmuştur. Keşif tutarı 2688 
lira 5-t kurustur. Keşif proje 
ve şartnamesi parasına karşı

lık olarak inşaat şubesin Jen a 
lınacaktır . 

İhalesi : 30-11-936 pazartesi 
günü saat 11 dedir. İlk temi· 
natı: 201 lira 64 kuruştur. Ek
siltıniye gireceklerden ilğili bu · 
lunanlar 2490 sayılı kanunun 
2 3 cü ınaddel~rinde istenen 
belgelerle birlikte pazarlık gün 
ve vaktında M. M. V. satın 

alma komisyonuna gelsinler. 

Aydın Vilayeti Nazilli 
Eksiltme Komisyonu 

Reisliğinden: 

Eksiltmeye lo..onulan iş: 
Aydın İlinin Nazilli ilçesinde 
Ceza evi inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli H79ti 
lira 56 kuruştur. 
2- Bu işe ait şartname ve 

evrak şunlardır. 
A Eksiltme şartnamesi. 
B Mukavele projesi, 
C Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D Fenn. şartname, 
E- Keşif metraj cetveli, 
F Projeler. 
İstiyenlerin bu şartname ve 

evrakı Aydın Nafıa Müdürlü
ğünde gö:-ebilirler. 

3 Eksiltme I0· 11-936 dan 
30-11-936 pazartesi günü saat 
14 te Nazilli C. Müddeiumu
miliği odasında toplanacak ko 
misyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
aulile yapılacaktır. 

5 - Eksilt:niye Jlirebilmek i· 
Çin ioıteklilerirı 3.159 lira i4 
kuru.Jluk muvakkat teminat 
vermesi, bundan başka aşağı· 

daki 'esikaları haiz olduğunu 
göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alınan müte
ahhidlik vesikası . . 

8 - Bu gibi ydpı inşaatı yap· 
tıtına dair ehliyet vesikası. 

C Ticaret odasına kayidli 
oldutuna dair veııikası. 

6 Teklif mektubları üçün-
cü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyona 
getirilerek eksıltme komisyon 
Reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektubların nihayet 

üçüncü maddede yazılı saate 

kadar gelmiş olması ve dış zar· 

fın mühür mumile iyice kapa

tılmış olması lazımdır. Posta da 

olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

3-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s . 

istanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
Yedek Subay okulu için 100 ve Piyade Atış okulu için 50 

adet altlı üstlü karyola 19-11-936 perşembe günü: saat 14,30da 
Tophanede Satınalma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır . Hep
sinin tahmin bec!eli 2250 liradır. ilk teminatı 168 iira 15 kuruş· 
tur . Pazarlıkları ayrı ayrı yapılacaktır. Karyola nümunesi yeni -
den tutulmuş olduğundan istekl:Jer nüınuneyi Komisyonda göre· 
bilirler. Talihlerin kanuni vesikalarile belli saatte Komisyona 
gelmeleri. 

4·Kereste, tahta ve saire 
Seyhan Posta ve Telgraf 

Başmüdürlüğünden: 

1- Mersine 8 saat mesafe
deki Kepezayı beleni ormanla
rından kesilmek üzere 4350 a 
ded çıralı çam direği kapalı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştı r. 

2 Muhammen bedeli beher 
direk 5 lira ve muvakkat te· 
minatı 1631 lira 25 kuruştur. 

.~ Eksiltme 26-i 1-936 tari-
hinde perşembe günü saat 15 
de Adana Posta Telgraf, Tele
fon Başmüdüriyet binasında 

toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

4- Talipler teminatını vez

neye teslim edecek. alacakları 

nı:ıkbuzu ''eya kanuni muteber 
teminatı ve şartnamede yazılı 

belgelerle teklif mektubunu ih· 
tiva edecek olan ikinci kapalı 

ve mühürlü zarfları mezkur ta
rihe müsadif perşembe günü 
saat 15 e kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Riyaseti · 
ne teslim edeceklerdir. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Şartnameler Başmüdü

riyette hergün saat 8-12 ve 
13-17 ye kadar görülebilir. 

6 - Fenni şartnamedeta fsila l 
ve izahat olmakla beraber bu 
direklerin uzunlukları sekiz 
metre ve dip devreleri 70, te
pe devreleri 40 sııntim olacak
tır. 

7 - Orman ıırı.ımelt!'sİ te
kemmül ettikten sonra kesim 
orman mühendisile beraber bu
lunacak olan İdarenin Fen Me
murunun nezaretindf' yapıla

caktır. 

Kesim ve soyum ışı tamam
landıktan sonra Ormanda İda· 
remiz Damgalarile damgalana
cak ve bu dam~alı di r ekler t~

sellüın mahalli olan Mt rsin is
tasyonunda damgaları göriilerek 
bilaitiraz kabul edilt!'ct!'ktir. 

Milli ~lüdafaa Vekaleli 
Satınalma Komisyor.undan : 

Hava ihtiyacı için 4!) metre 
mikabı ceviz kalas kapalı zarf
la eksiltmeye konn.uştur. İha
lesi 6-1 937 çarşamba günü saat 
15tedir. Tahmin edilen bedeli ı 

20000 lira olup ilk teminat pa· 
rası 1500 liradır Şartnamesi 

M. M. V ~ kaleli S <ı tınalma Ko· 
misyonundan biızat alınabi

lir. 

M1.ıhabere ile şarbame gön· 
derilemez Eksiltmiye gi recek· 
lerin 24-90 sayılı kanunun 2 , 3 
üncü maddderinde istenen bel
gelerle leminal ve teklif mek· 
tublarır. ı ihale günü saat nden 
en geç bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. Vekaleti Sa· 
tınalma Komi . yonuna verme· 
leri. 

5--Mensucat - Elbise - Kundura Çamaşır v.s. 
-

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1- 8000 metre kihfhk bez açık eksiltme ile münakasaya kon

muştu:-. 

2 Tahmin edilen bedeli 320{) lira olup ilk teminat paraıı 

230 liradır. 
3 ihalesi 1-12-936 salı günü saat ildedir . 

4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncii nııd· 
delerinde istenilen belgelerilç birlikte ihale gün ve uatinde M. M· 
V. Satmalma Komisyonunda hazır bulunmalarrı. 

Cinsi 
Resmi şapka 

" elbise 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden : 

Miktarı 

-IJ8 adet 
438 takım 

Beher takım resmi 
elbise ile bir adet 
şapkanın dikimine 
tahmin edilen fiat 

5 ()() 

İhale günü 
30-11 -9.16 tarihine 

pazartesi saat 15 

lemi11•tl 
lira lıt• 
164 ,, 

Yukarda cıııs ve miktarı l azılı elbise ve şapka 14-11-936 t.ır 

hinden 30· 11 B3fl tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye kO" 
ııulmuştur . İsleklilt-rin yukarda yazılı gün ve saatte kanuni btl-

gelt"rile birlikte Eıuniyet Müdürlüğüude toplanan Komisyona rol· 
racaatl.ırı . 

* • * 
Oü~künlerevi ıçın hOOO m . yerli amerıkan 

1 ,:ak: j,ıa:~::::·: iıanluma. 
bezi alına aktıt· 

6- \lahruka t - Bt:nzin Makine yağlan ve ~aire 

f larila Lıeuel Müdürlüğünden: 

1 - Mulıanı ıı . t'n bedeli Jt;O lira Harita Genel Direktiirlüğil 
kıta erleri için !8 lon odunu:ı eksiltınesiade talip çıkmadığınd1111 
işbu odunun eksilt :nesi 10 gün uzatılmıştır. 

2 - İstekliler şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin de 27 lira te-minatı muvakkate mıtkbuzlarile 20-11 -936 
cuma günü saat 1-tte Cebedde Harita Genel Direktörlüğü Satınal· 
ma Koıni.syonuna gdıneleri. 

Güzel San'atlar Akademisi Alma Komisyonundan: 

Akademi için 1()20 lira muhammen bedel içinde 100 ton 
Kriple maden kömürü 3-12-936 perşembe günü saat 15 te Ca• 
galoğlunda Yük.;ek Mektepler Muhasebeciliğinde . toplanan ko
misyo nda açık eksiltme ile alınacaktır. 

İlk teminat 121 lira 50 kurnştur. Taliplerin belli gün \e sa• 
atte t eminat mucibınce Ticaret Odası vesikalı:ırile komisyon• 
gelmeleri . 

(Şartname bedelsiz olarak Akademi idareııinden alınır.) 

• • • 
Kız Öğretmen Mektebi için maden kömürü alına.:aktır. Bak: 

Erzak Satınalma mezkur mektebinin ilanma. 

7-Miiteferrik 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1- Temizlik idaresine alınacak 8000 adet çalı süpürgemi 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 920 liradır. 
.~- Muvakkat teminatı 69 liradır . 

yapılıncıya kadar salahiyetli makamlar tarııfından tas· 
hih edilebilir. Tashihat yapmak için yanlış rakaın çi
zilerek doğrusu yanıbaşına başka renk mürekkeple 
Yazılır ve tashihlerden çıkan netice aynı renl..te mü· 
rekkeple hem rakam heın yazı ile yazılarak tashihi 
yapan salahiyetli zat tarafından yine ay:u mürekkeple 
imzalanır. 

de ıitüasyonların ölçülerinde bulunmazsa kontrol öl
çüleri reıen yaparak sitüasyonu tanzim edecek ve mü

' teahhidin bu babta hiç bir itirazı dinlemiyecektir . 

müddetce hesapların yapıldıtı yerde müteahhid veya 
salahiyetli vekili bulunmağa mecburdur. 

Müteahhidin hesaplarının görülmesi için münhası
ra n kati sitüasyonda gösterilen miktarlar eııas olacak 
ve bunlarla muvakkat sitüasyonlardaki rakamlar ara
sındaki farklara bakılmıyacaktır. 

Müteahhidin muvakkat sitüasyonlara itiraz olduğu 
takdirde itirazının neler olduğu ve dayandığı sebeple
ri •IUiasiyona bağlıvacağı kağıtta izah etmesi ve (bağlı 
kiğıtta yazılı ihtirazi kayıdlarla) diyerek imzalaması 
lizımdır. Aksi takdirde müteahhid sitüasyonu olduğu 
gibi kabul etmiş !,.'.\yılır. Müteahhid sitüasiyonları vak
tinde imzalamamış olursa tediyatta vaki olacak gecik
meden dolayı hir bir şikayet ve talebde bulunamaz. 

Her aıtüasyondan ondan bir evvelki aitüasyon ye
künu tenzil edilir. Geride kalan miktardan müteahhi
din yaptığı eksiltrııe tenzilatı çıkarıldıktan sonra ar . 
tanından mukavelede yazılı tevkifat ve varsa idareye 
olan borçları ve ct:zaları kanunen tahsili lizımgelen 
vergil~r çıkarıldıktan sonra kalanı nıüteahhide veya 
salihiyetli vekili~e sitüasyonun i ınzalandığı tarihten 

itibaren mukavelede yazılı müddetin sonuncu günü 
ve mukavelede bu hususta bir kayıd bulunmadıtı 
takdirde sitüasyonun müteahhid veya vekili tarafın
dan imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde le· 
diıe olunur. 

Müteahhid veya salahiye:tl; vekili tebliğ edilen gün· 

Müteahhid sitüasyonu imza etmezse kontrol sitiias
y'.>nu idareye gönc!:!recek ve müteahhid imza edinci· 
ye kadar sitüasyon idarede hiç bir muamele yapıl· 
maksızın beklettirilecektir. 

Müteahhid bu hususta hiç bir metalip ve iddiada 
bulunamıyacaktır. 

Müteahhid aylık sitilasyooların tanzimine ve kati 
keşiflerin icrasına ait ~meliyalı ile sair tesviye sme
liyatı ve güzergahın zemine tathikı gibi ltontrolca 

arazi Üzerinde yapıiacak işler esnasında alat taşımak 
ve yardımda bulunmak Üzere kontrolun lüzum göste · 

rilecegi miktarda adamı kontrolun emrıne ınecanen 
amade bulunduracaktır. 

Götürü olarak yaptırılan i'lere ait sitüasyonlar, 
yapılan işlerin mukavelede yazılı şartlarına göre tan-1 
zim olunur. 

Bu sitüaııyonların tanz"m şekilleri ile tashih ve 1 

tediyeleri yukarda yazılı hükümlere tabidir. 

Kat'i sitüasyon ve hesap tasfiyesi 
Madde 34- Bütün ;11lerin ikmalile muvakkat ka

bul muamelesınin tekemmülünü müteakip kontrol, mü· 
teahhidle karşılıklı olarak kati sitüasyonun tanzimi· 
ne ve buna müteallik hesapların yapılmasına ve mu
kavele mucibince yapılan inşaat ve &meliyatın lıe· 
saplarının ta11vıyuine başlar. Bu hesaplar yapıldığ ı 

Kat'i sitüasyonun tanzimi sırasında müteahhid ve
kili hazır bulunmadığı takdirde kontrol sitüasyonıJ 

resan huırlıyacaktır. 

Kati hesaba müteallik bütün c-etvellerle diğer fen
ni katıtlar ve kati sitüasyon tamamlandıktan sonr• 
keyfiyet yazı ile müteahhide bildirilecek ve kati hes .. p 
evrakı dairede müteahhıdin tetkik ve imzasına hazır 
bulundurulacaktır. 

Müteahhid bir itirazı oldutu taktirde bunu teblif 
tarihinden itibaren en çok otuz gün zarfında sarib 
olarak kaydetmek suretile •itlasyonu imza edecektir• 

Aksi taktirde kati hesap evrakı müteahbid tara• 
fından bili kaydü şart kabul edilmiş saytlacak vı 
bundan sonra kati sitüasyon muameleye konularall 
h!.I bapla bilahare vftki olacak herhangi bir itirasl 
asla nazarı dikkate ahnmıyacaktır, 

Kati kesaba müteallik bütün e\•rak müteahhid t• 
rafından ancak dairede tetkik olunabilir. 

Bunlardan hiç biri daireden başka bir yerde trtkils 
için müteahhide verilemez. 

Hesap kesme muamelesi; vücuda getirilen bütilll 
inşaat bedelinden intaat eınuında muvakkat 11til• 
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lıt ~-:- Şartnamesini görmek istiyenler yazı işleri kalemine ve 
tklılerinde l kanunevvel 936 sah günü saat 10,30 Belediye 

tııcuınenine müracaatları. 

Milli Müdafaa Veka'eti Satmalma Komisyonundan: 

1- Hava ihtiyacı için 6 adef; muhtelif tezgah kapalı zarfla 
~k ·1 •ı tıneye konulmu~lur . 

1 
_ 2- Tahmin edilen bedeli 14.000 lira olup ilk teminat parası 

Oso liradır. 
3- İhalesi 2- 1 ·937 cumartesi günü saat 11 dedir· 
-1- Şartnamesinin M. M. V. satmalma komisyonundan bizzat 

ilabilirl""r. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 

bilddelerinde istenilen belgeleriyle istenilen teminat ve teklif 
tktublarını ihale KÜn ve saatinden en geç bir saat evveline 

tadar M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyouundan: 

İstanbul Deniz Yollama Müdürlüğü emrinde bulunan Sarım 
10ıtıorkörünün tamiri pazarlığı 19 - 11-9.~6 perşembe güuü saat 15 
le Tophanede satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bede
lı 296 liradır. Teıninatı 14 lira ~O kuru~tur. Şartname ve keşfi 
~O•nisyonda gi'rülebilir. İsteklilerin belli snatte Komisyona gel
llıeleri. 

Havvaıı Sağlığı Kiiçük Sıhhiye Memurları ve Nalbant 

Mektebi Direktörlüğünden: 

5()() adet emme, basına "K->oper,.,_markaPülverizatör tek ve dörtlü J 
1tvzi memeleri ve lastik borusu ıle anahtarları ve sair bilcüml .. 
1Herrüı:ıtile birlikle Komple bir halde Ankarada Etlik Mcrk~z 
1&boratuarlarında Vilayetler deposuna teslim kapalı zarf usulile 
~ksiltmeye konmuştur. Malın tahmin bedeli 8000 lira ve ilk te 
ltıinatı (j()O liradır. Şartnamesi Selimiyede Mektebde görülebilir. 
tksiltme 3-12-93(-) tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15te İs
tanbulda Cağa\oğlunda Cumhuriyet matbaası karşısında Yüksek ' 
~ektebler muhaseb e cıliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
l~teklilerin yeni yıla ait Ticaret Odası vesikaaile kanunda yazılı 
diğer belgelerle birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar 
kapalı zarfümnı Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verme· 
Itri ilfin olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
IOO ton saf kurşun 

MÜNAKASA GAZETESİ 

unda pazarlıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 20 liradır. Teminatı 
3 liradır. isteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• ... 
Maltepe Askeri Lisesinde eskiye ayrılan 415 çift dahili ve 

785 çift harici fotinle 75 çift erat kundurası 17-11-936 cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede Satınelma Komisyonunda pazarlıkla sa · 
tılacaktır. Tahmin bedeli 167 l!rıa 13 kuruştur . Teminatı 25 lira 
7 kuruştur. F otinler lisede görülebilir. İsteklilerin ihale sa atın de 
Komisyonda bulunmaları. 

İstanbul 1 inci icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayL mahcuz ve satılmuına karar veriien Doç 

markalı taksi otomobili 18 · 11-936 çarşarr.ba günü saat 16 dan 17 
ye kadar Taksimde Boğaz içi otobüs dura~: yerinde satılacağın· 

dan istiyenlerin mahalli mezkurda memuruna müracaatları ilan 
olunur . 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Düşkünler evı ıçın lüzumu olan 6000 metre yerli Ame · 
rikan bezi pazarlığa konulmuştur. Bezin b~her metresine 
29 kuruş fiat tahmin olunmwştur. Evrakı Eııcümen kale· 
minde görülebilir. istekliler 130 lira 5 kuruşluk ilk temi· 
nat makbuz veya mektubi)e beraber 17-1 1-936 salı günü 
saat t ..t ele Daimi F.nciim~nde bulunmalıdırlar . (O) 4ıO 

* "' * 
Vilayet Nafıa Müdürlüğü ıçın lüzumu o)an hendese 

alatı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu aletlerin hepsine 
l070 lira bedel tahmin olunmuştur. Listesi ve şartnamesi 
levazım müdü,..lüğünde görülür. İstekliler 2490 N.lı kanun· 
da yazılı vesika ve 80 lira 25 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz ve mektubile bera ~er 27- l 1-936 cuma günü, saat 

l 4 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ) ı 1 ! 
__________________ __._. ............ ._.,.... ..... ~..,.,.,_= ~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
----- ------------------·--~ -- -· 

I· - 20-X-1936 Tarihinde isteklisi çıkmadığından dola· 
yi ihalesi yapılamamış olan 4000 Lira muhammen keşif 
bedelli bir adet seyyar elektrik vinci pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2.- Pazarlık 2.t-11-1936 farihine rastlıyan Salı günü 

Ta h m i n edilen bedeli :, irmi iki bin lira olan yuka
tıda miktarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum ınü
~Ütlüğü satınalma komisyonunca 4-1-937 tarihinde pazartesi günü 
•aat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola
t~k komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1650 
lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 kadar ko· 
ltıisyona vermeleri ve kendilerininde 2400 Nolu kanunun 2,3 mad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat-
1,ri. 

1

. saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 

3· - .Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden 

1 

alınabilir. 
4 Muvakkat teminat 300 liradır. 

~)MÜ Z A 
1 5 Şartnamenin son maddesi mucibince fiyatsız teklif-

V E D E L E R 1 lerle katalokların en geç eksiltmeden bir hafta evvel İn· 
hisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine ve-

J.:Miiteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Tophane fırınında birikmiş olan 2000 kilo sönmüş kömür 

17.11-936 sah ğünü saat 15 te Tophanede Satınalma Komisyon-

rilmiş olması İcab eder. 
6- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat· 

te sözü geçen komisyona gelmeleri lazmıd ır 

(2423) 362 4 - 4 

Sayfa 3 

Beklenen vapurlar 
QJURINAL çarşamba 18·1 I .saat 

~ Trieste, Venedik, Brindi
zi, Pireden, 

SERANO çarşamba 18-11 saat 
7 Tuna, Köstence, Varna, 
Burgazdan. 

SPARTiVENTO çarşamba 18· 
11 saat 7 Cenova, Napoli , Pi· 
reden 

İSEO perşembe 19-l I saat 10 
Trieste, Venedik , Bri,ndizi, 
İzmir, Selanikten 

I LBANO c-urnarlesi 21 • I 1 sa
at H Bat um, Tra bzoo, Snm· 
sun, Varna, Burgu.dan 

KAMPiDOGLİO pazar 22· I 1 
saat 7 Köste-nce, Var·na, 
Bur gazdan 

CELiO çar~amba 2:1· l 1 saat ~I 
Trieste, Venedik , Brindizi, 
Pireden 

CALDEA çarşamba 25-l 1 !ıaıtl 
10 Trieste, Pire , Selanik, 
Kav aladan 

ABBAZİA perşembe 2li· l 1 sa · 
at 7 Tuna Konstanza, V;ır· 

na, Burgazdan 
AVENTİNO perşembe 26· 1 I 

saat 7 Genova, Napoli, Pire· 
den 

Hareket edecek vapurlar 
MERANO Çarşamba 18-11 aaat 

17 Pire, Napoli , Marsilya ve 
Genova 

SPARTIVENTO Çarşaınb:ı 
18-11 saat 17 Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz, ve 
Braila. 

QUIRINALE Perşembe 19· l I 
saat 20 Galata rıhtımından 

Pire, Brindizi, Venedik ve 
Trieste. 

ISEO Perşembe 19-11 saat 17 
Burgaz. Varna, Köstence, 0-
dessa, Batum, Trabzon, Sam
sun. Varna, Burgaz. 

ALBANO Cumartesi 21-11 saat 
17 Selanik, Midilli, b:mir, Pi
re, Patras, Brindizi, Venedik 
ve Trieste. 

CAMPIDOGLIO Pazartesi 23· 1 I 
saat 12 lzmir, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli , Marsilya ve 
Cenova. 

-
1 mtiyaz sahibi ve yazı işleri 

Direktörü: İsmail Girit 
1 Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 

1 
Galata Billur sokak No. 10 

1 

a •iyonlarla verilen paralarla teminat tevkifatı ve mu
kaveleye görl' kesilecek cezalar varsa bu cezalar ve 
kanunları mucibince istihkaklardan kesilmesi lazım· 

k lıelen vergiler ve idareye borçlu bulunduğu paralar 
kesilmek suretile tanzim olunacak kati sitüasyona 
lröre yapılacaktır. 

müddetinin ne kadar uzatılması İcab ettiğinin ve bu 

müddetin tayin mümkün değilse mümkün olmama
sının sebeplerini yazı ile bildirmesi şarttır. 

Vaktinde yapılmıyan müracaatlar bilahara nazarı 
dikkate alınmaz ve müteahhidin müddetin uzatılması
nı istemeğe hakkı kalmaz. 

Muvakkat kabul. 
Madde 36- inşaat, mukavelesine muvafık olarak 

bitince müteahhidin idareye muvakkat kabul talebini 
havi vereceği istida veya telgraf üzerine yapLlan in · 
şaat idarece verilecek emir üzerine kontrolca iptidai 

olarak tetkik ve muayene edilir. Muayene neticesin
de inşaatın mukavele ve şartnamesine uygun olaı·ak 

tamamlandığı ve kabul muamt'lesinin yapılmuında 

bir mani bulunmadığı kontroldan aluıacak cevap ile 
tahakkuk eyledigi takdirde kabul muameleleri hak· 
kındaki talimatname ve emirlere tevfikan kabul ko · 
miıyonu intihap ve tayin edilir . 

İnşaat müddeti 
Ll k Madde 35 - ihale edilen inşaat ve amelyatın mu

. it a\le)e ile muayyen zamanda tamamlanıp muvakkat 
abule şayan bir halde teslim edilmesi mukavelenin 

tn esaslı şartlarından birisidir. 
11 

• Müteahhid bu esaslı şartta her hangi bir surette 
P •ıayet etmezse mukavelede gösterilen cezalar tatbik 
ır ()h.ınur . 

Ancak idarenin st•bebiyet v .!rdigi sebeplerle diğer 
S ltıucbir sebe-pler altında vu kua gelen teahhurler bun
~ darı müstesnadır. 
' b· Mes'uliyeti müteahhide aid olmıyan sebeplerle müc-

t ır hallerin zuhuru ile inşaat ve ameliyatın miadmda 
e • 'ınarnlanmasma imkan kalmadığı takdirde keyfiyet 
Jı '.da.rece tetkik olunarak mani ilebeplerin ve yapılacak 
ıı •ıhı . 

"faatın mahiyetine göre taahhüdün mevzuunu teşkıl 
tden . . 
ltı ınşaat ve amelyatın bir kısmı veya heyetı u· 

' llıtıiyesi için müddetler uzatılır. 
it Müddetin uzatılmasını icap ettiren hadiselerin vu

" İti~•nda nıüteahhid bu hadiselerin vukuu tarihinden 
•tk ar~n en çok on gün içinde idareye müracaat ede· 

ıı bu hadiııelet"in tafsilat ve neticelerini ve inşaat 

Mukavelesinde inşaatın ikmali için mukavele ta
rihinden itibaren muayyen bir tarih veya müddet ta· 
yin olunan ve başkaca bir kayid bulunmıyan işlerde 
inşaat ve ameliyat için tesbit olunan devreye tesadüf 
edecek kış ve suların yükselme ınevsimlerile resmi 
tatil günlerinin tesiri de göz önünde tutulmuş olaca
ğından müteahhidin çalışmadığı bu gibi günleri mev
zuubahis ederek temdidi müddet talebine hakkı ol
mtyacaktır. 

- Mukaveledeki inşaat müddeti mukavele tarihinden 
itibaren geçecek çalışılan günlerin adedi ile tayin 
edilmiş olursa (ki bu cihet mukavelede tasrih edilmi4 
olacak) ancak bu taktirde resmi tatil günleri ile yağ· 
mur, kar, fırtına ve yüksek su ve don gibi haller yü · 
zünden çalışılmak ıcabil olmıyan günler geçen zeman
dan tenzil edilmek suretile hakiki çalışma günleri he
sap edilir. Bu halde mukavele tarihinden itibaren 
çalışılmak kabil o\mıy:ın günler yevmiye veya ataş
man defterlerinde müştereken tesbit olunur. 

Her sitüasyon yapıldıkça mukavele tarihinden Hi· 
baren geçen müddetle arada çalışılmıyan günleri gös· 
lerir bir hülatıa zabtı yapılarak liitüasyona raptedilir. 

Kabul komisyonları tarafından müteahhid veya sa 
lahiyetli vf"kilinin huzuru ile yapılacak muayeneden 
'ionra muvafık görüldüğü taktirde bir kabul zabıtna
mesi yapılır ve ınüteahhid veya vekili de bu zabıtna-1 
melcri imza eder. 

Müteahhid vf'ya vekili yapılacak davete rağmen 
kabulde hazır bulunmazsa nbıtnamede bu cihet tas
rih edilir. 

Kabul heyetinin teşkil ve inşaat yerine gönderıle
bilmesi, yapılan inşaatın kusurlu veya noksan kısım
ları bedelleri yekünunun i'in heyeti umumiyesi bedel
nin yüzde beşinden fazla olmamasına mütevakkıftır. 

Aynı zamanda bu dereceyi geçmiyecek olan ku
sur ve noksanların, inşaatın işgal ve istimaline mini 

olmıyacak teferrüata münhasır olması şarttır . 

( o~vsmı var) 
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44796 56 3359 74 Pli cach. Procureur Gen. Repub Na:o:illi. Dir. Trav Publics Aydine. 30-1 J-36 14 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Lils doubles: pr. Ec. Offıciers de r~serve: 100 p. -

Pr. Ec. de tir: 50 p. 

Habillement - Chaussures et MaterieJ. 

Uniformes e-t casquettes: 438 p. (pour le! agents). 
Toile de recouvremenl: 8000 metres. 
,\mhkaine indigene : 6000 m. 

2250 168 75 Greagre Com. Ach. lntend lst. Tophane. 

P. 29 le m. 130 50 

1 Pııblique 
.. 

Oirection Generale Surete Ankara. 

Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 
Gre a gre Com Perm. Municipalıte lstanbul. 

_,/ 

30-11 ·36 \ 15 / 
1-l2-36 11 

Secretariat Municipalite lstanbul. 17-11 -36 14/ 

Combustible - Carburant-Huiles 
1------ı 

1 
Bois de chauffage: 18 tonnes (aj.j. 360 - ?.7 50 Publique Dir. Gen. Serv. Cartogr. Ojebedji. 
Clıar l on mineral en blocs: 75 t.- Tout venant: 

150 1. 'ai.) (pr. F.c. Normale des filles). 
Houille criblee : 100 tonnes. 

Bois de Construction-Planches, Poteaux ete. 

MaJriers en noyer : 40 m3 (pour leli besoinıı de 
l' al· roııa utiqu e). 

Po· eaux t•n s:ıpin resineux (long: 8 m. - Diam. 
lıase: 70- Sommet 40 cm.) de la foret Kepe· 
Z.'.lyi-Mersine). (livr. Mersine). 

Divers 

4187 50 314 -

1620 -ı 121 50 

20000 1500 -

L. 5 lap. 1631 25 

,, Complabilite Lycees lstanbul. 

" 
Compt. Ec Super. Djaghaloglou. 

Pli cach. Conı. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

,, C0m. Ach. Direction PTT. Adana. 

Balais de bruyt-re : 8000 pieces. 920 - 69 - Publ 'ıque- Com Perm. Municipalitı\ Ankara. 
Rcparation du remorqueur "Sarim,,. 1 
Pulvt'·risateurs Cooper complets avec tous leurs ac· 1 

296 -
1 

'!4 40 Gre a gr~ Com. Ach. lntend. lst. Tophan~. 
8000 600 Pli ... ach. Compt. Ec. SupP.r. Diahaloglou. 

cessoires: 500 pieces. (livr. Etlik.) 
f.tablis divers pour le service aeronautique : 6 picces. 
Plomb pur : 100 .onnes. 

14COO - 1050 -
22000 - 1650 - " 

" 

Com. Adı. Min. Def. Nat. Ankara. 
Com. Arh. D. nen. Fab. Milit. 

B) Adjudications a la surenchere 

Vieille allt~ge 1 : piece. 250 - 18 75 Publique 1. Com. Expl Ch.Fer Etat H.pacha. 

ııı=====-----s:Ei-~========== 

11
1 A l' attention ~ 

il des F ournisseurs et des Entrepreneurs il 
JI ı nı· fntl belle l>roclıllre, l'onfrnonl la il 
il t ra d udi un ti u J'(;ylı'me 11 I, i 11lil111<: « Sl<t /u l UI 

1 r;hıı:rul rt'falif lWJ' Trallılll.t' />ıll>Iİ<'.<;n Sl'/'<1 ~ 
ııı T<'/1/İ.'il' gratuitement <İ lous lt>s FournisSl'lll".<; 

Ilı el /·,'11/f'<'/H 't'lll'llts. qııi en feron/ la clt>nıancle 
il Iİ /ıl /Jf f't>c/fnn dil Juıırna/ H.\fl'ina/,(IS(l (;a- ılı 

\\

il :ı lı·si» ı\'u. S ~. r11!/1trlc·ıı ilan, Perrlıem- il 
fil..bı' /'ıı:ıır, :::e= 7:·p/ıo: 4~1~.;·-= rıı 

------- -...,;;;;;:;=====--
lndustrie - Finances · Commerce 

La speculatioıı sur le ciment 
Une enquete de la C. C. I. 

La Clıambre de Commerce a fait entreprendre une en· 
quete au suiet de la bausse iniustifiee du pri:x du ciment 

en nolre ville. 

En effet, il est i:ı relever que les fabriques du ciment 
travaillent d'une façon normale. 

De plus, il y a sur place un stock suffisant pour unt' 
annee. 

Cette hausııe est don<' µrovoqut'e par les d~taillants 
qui vendent iı 180 Pts. le sac de ciment. 

11 en est de ıneme, d'ailleurs, i.ı Jzmir, oiı il est dt~bi· 
te i:ı 220 Piastres. 

Comme le Ministere de l'E. N. a Mabli un prix uni
que pour le ciment, la C. C. 1. prendra )es mesures vou· 
lues con tre les speculateurs. 

La direction generale des monopoles a Ankara 
Lcs travaux de conıtruction de l'edifice qui abritera, 

a Ankara, les ıervices de 1a direction generale des mo
nopoles ont pris fin. 

On a commencc a y faire les installations nece5saires. 
La direction d'lstanbul y sera transferee. 
Bien que l'on ne connaisse pas la date exacte de ce 

trarısferf, on ne pense pas qu'il puisse avoir lieu avant le 
mois de decembre prochain. 

VISITEZ L 'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

Le oiveau eleve de l'mdustrie et de l'agriculture, 

Dir. Academie des Beaux Artıı. 

1 Dir. Ec Aideı-Vt-t;rinaires Selimie. 
1 
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qui ont reçu un essor particulier iı la suite du mouveme 
Stakhanov; 

- Les conditions sociale.ıı et ıııateriellee deı travailleur~ 
- La v:e de la leuııesse et des enfants ; 
- Les musees et les expositions {Pconomie nationalt 

sciences, arts, culture} ; 
- Leı creations des arts sct'niques et du cinema : 

- Ltı ıysteme de l'instruction publique: ecoles moye~ 
nes et supt'rieureıı, eta':llissemenls prı:.scolaires. 

- L'organis.tion de la santc publiqu~ et celleıı Jt 
asııurances sociales; 

- Le developpement dea sporla: epreuves sportiv 
et olympiades, sur les stades et dans leı parcs de cıJ 

ture et de repos. 
INTOURIST 

vous g-arantit tout le confort deııirable 

INTOURIST 
met iı votre disposition des guides qualifies, des hôtt 
con fortab:cs et des moyens de transport modernes. 
Pour tous rense)gnements et l'achat des billetıı 

cartes de tournees en URSS, s'adresıer aux aıent• 
l'lntourist. 

G. Scheaıbri et Figli Hovagbiınian Hart 
ler Etaıe Teleph. 42653 


