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RADYO VE TELEVİZYON

'Yunan Televizyonundan seçmeler,
Iki hafta önce yayına gıren

bir radyo - televizyon program
dergısınde «Yunan televizyonun-
dan seçmeler» başlığı altında
haber mi, ılân mı olduğu bellı
olmayan bir ya2i çıktı. Yunan te-
levizyonunun haftalık progra-
mından bazılannın adlan ve ya-
yın saatlen verilıyor. Ve seyırci-
lere seyretmelerı tavsıye edıli-
yordu.

İlk defa Türkıye'de yayınlanan
böyle bir dergıde Yunanlıların
bu tür haber - ilânı çıkarmalan
ne derece kendi açılanndan se-
vinilecek bır şey ıse de, bizım
sçıtnızdan son derece üzüntu ve-
ricidir.

Aramızda soğuk savaşın kızıs-
tığı bir donemde, Yunanlıların
bu tür yaymları ve Ege bolgesın-
de Yunan televizyonunun seyre-

dilmesi bır gerçeği ortaya koyu-
yor: Yunanıstan soğuk savaşta
televizyonu bır silâh olarak bız-
den daha iyi kullanıyor. Yayın-
ların arasına soktuğu ustaca ha-
ber ve aktualıte programları ıle
propagandasını daha iyi yapıyor.
Ve Yunan televizyonunu seyre-
den Turk kamuoyunu kendi is-
tediğı yönde oluşturuyor.

Yunanlıların geçtiğimiz gün-
lerde bütun Tiırkıye'ye dağıtım
yapan dergide çıkan özel amaçlı
haber - ilânı aslında îzmir ga-
zetelerinde 1969 yılından bu ya-
na çarşaf çarşaf çıkıyordu. Ne-
rede ise Güney'deki illerimize
yoneltilmiş yayın yapan Kıbrıs
Rura televizyonu, Guneydoğuda
Suriye - Irak televizyonu, Ku-
zeyde Sovyetler Birlıği televizyo-
nu, Kuzeybatıda Bulgaristan te-

levizyonlan da aynı türde yazılar
yayınlatacak. Ve Türk seyırcıle-
rıne kendi televızyonlarının sey-
redebüınmesıni tavsıye edecek.
Onlar bunu yapmasa da zaten sı-
nırlardaki televizyon seyircıleri-
miz bu televizyonlan izlemekte.

TRT, elbetteki özellikle Türki-
ye"ye yöneltilmis yayın yapan bu
televizyonların yayınlarını önle-
mek ıçin kendi televızyonlannı
açmalıdır.

Biz, Yunan gazetelerine veya
başka gazetelere «Turk televizyo-
nundan seçmeler» diye haber -
Uân verilsın demıyoruz. Ama ö-
zellikle sınır boylarındakı seyır-
cilerimizin Türk televızyonlannı
seyretmelerini bunun içın TRT
nin daha iyi programlar hazır-
lamasını istiyoruz.

2. Istanbul
l estivali

BUGÜNKÜ

PROGRAM
BALE
New York Harkness Balest
Açıkhava Tiyatrosu saat 21.30
TÎYATRO
Devlet Tiyatrolan
«Istanbul Efendisi»
Yedikule Zındanlan saat 21.30

KONSER
Emile Gilels resitali
Konak sineması saat 18.00.

«Harkness Bale» Trupunda sollst olarak yer alaa Türk dansörü
Tanju Tüzer...

Harkness Balesinde bir Türk
B. Amerika'nm tanınmıs Ba-

le topluluklarından «Harkness
Balesı» Istanbul Festıvalı'nde
beklenen gostenlerıni bu gece
gaat 21.30'da Açıkhava Tıyatro-
«u'nda başlamak üzere yarın ge-
ce ve 3,4 Temmuz geceleri ol-
mak üzere dört temsılde suna-
caktır.

Rebekah Harkness'in yoneti-
mınde olan «Harkness Bale» top-
luluğunda ABD, Isviçre, Japon-
ya, Pilıpinler ve Türkıye'den
solıst balerınler bulunmaktadır.
1 ve 2 Temmuz'da ilk program,
3 ve 4 Temmuz'da ikincl prog-
rammı sunacak olan balenin re-
pertuarında Schubert, Mahler
Lee Gurst, Stravınski, Debussy.
Dngo, Gıan - Carlo Menotti ve
Paul Creston'un müzıklen üze-
rıne Vicente Nebrada, Bnan Mac

Setani ANDAK

Donald, Martin - Viscounfun
koreografılerı'nı taşıyan «Vari-
ations» (Schubert), «Gemini»
(Mahler), «Percussions pour
Six» (Lee Gurst), «Ateş Kuşu»
(Stravinski), «Gölgeler (De-'
bussy), «Le Corsaıre» (Drigo)
«Sebastian» (Gian - Carlo Me-
notti), tTime out of Mind» (Pa-
ul Creston) yapıüan bulunmak-
tadır.

...VE TANJU TÜZER

«Harkness Balesıonde izleyece-
ğimız solist balerınler arasmda
değerli Turk dansoru Tanju Tu-
zer'ın bulunuşu, bu gösteriler
aynca ılgınç kılmaktadır.

Istanbullu olan Tanju Tüzer
dokuz yaşındayken Dame Nınet-
te de Valoıs'nın yonetimınde
Ankara Devlet Konservatuan'nda
bale çalışmalarına başlamıştır,
dokuz yıllık eğıtımden sonra An-
kara Devlet Balesı'ne kabul edi-
len Tanju Tüzer, burada dort yıl
çalişmıştır. Daha sonra TUrkiye-
den ayrılan Tanju Tuzer, Alman-
ya'da Peter Van Dyke ve Victor
Gsovsky ile ögrenimıni sürdür-
müştür. 1970 yılında yonetici
Todd Bolender'ın tavsiyesi üze-
rıne Amerika'da Harkness Bale
Okulu'na solist olarak kaUlmış-
tır. Tanju Tüzer'ın bundan son-
ra Harkness Bale topluluğunda
daima başrollere çıkarılması
Turk sanatçısının üstün yetenek-

lerını gostermekte ve başarüan-
nı perçınlemektedir.

Televizyonda bn hafta
SALI

18.39 - FİLM KUTUSU: Kiiçük seyircUer için
Mehtap Abla'nın sunduğu programda, Toa Toa ayı
ve bir çizgi film yer alıyor.

18.50 • BİB SOLİST: Programa Istanbul Radyosu
Pürk halk muziği sanatçılarından Şahin Gültekin
solist olarak katılıyor. Sanatçmın sunacağı türkü-
ler: Desti doldurdum çaydan, Suda balık oynuyor,
Arpa buğday çeç olur, Elmayı top top yapalım, Bea
giderim oduna, Kaçma güzel kaçma. Yapım: Teo-
man Tarhan, Yönetim: Taylan Gökçen.

19.2» - ÇAĞI BELGELİYENLER: Programda,
19O6'da Prusya'da doğan ve 1935'de Amerikaya göç
eden ünlü fotoğrafçı Eisenstaidet'den soz ediliyor.
Eisenstaidet, tarih ve haber fotoğrafçılığmda isim
yapmıs bır sanatçıdır. Yapım, ydnetim: Oğuz Gun-
doğdu.

19.35 - AÇK OTURÜM: «Özel tiyatro ve so-
runları» konulu bir açık oturum sunuluyor. Rıd-
van Congur'ün yönettiği açık oturuma, Dil ve Ta-
rıh - Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kürsüsü Profesö-
rü Sevda Şener, tiyatro yönetmeni Yılmaz Onay,
sanatçı Zelıha Berksoy Aktuna ve yönetmen ve
sanatçı Genco Erkal katılıyor.

19.57 - HAVA DURUMU
20.00 HABERLER
20.35 ISTANBUL FESTİVALİNDEN
21.10 - TELEVİZYONDA SÎNE5IA: Yönetmen-

liğini Sırrı Gultekının yaptığı ve başrollerini Zey
nep Aksu ve Izzet Günay'm oynadıklan Karadutum
adh kordela yayımlanacak. Fılmin konusu şöyle:
Bır trafık kazası sonucu anne ve babasını kaybe-
den küçuk çocuk. kaza yerinde bir çingene kadın
tarafından bulunarak kaçırılır. Çingene kadın, kü-
çuk çocuğu büyıitur ve o'nu şarkıcı yapar. Bir sü-
re sonra bır gençle tanışan şarkıcı, birbirlerini sev
diklerini anlayarak evlenmeye karar verirler. An-
cak. yaşantılannın farklı olması nedeniyle gencin
ailesi bu evliliğe nza göstermez.

22.45 - HAFIF BATI MÜZİĞfc Yüksel Kolcu,
Selçuk Sun yonetimindeki televizyon orkestrası eş
liğinde üç lngilizce parça sunacak. İlk olarak, My
Funny Valantine, daha sonra Fly me to the moon
ve son olarak I love Paris. Program, orkestramn
sunacağı Moanin adlı enstrümantal parça ile sona
enyor. Yapraı: Kaynak Gültekin, yönetim: Zeynep
Esen.

23.00 HABERLER.

ÇARŞAMBA
18.00 NAKLEN YAYIN: Dünya Kupası çey-

rek fınal karşılaşmalanndan Batı Almanya - Po-
lonya maçı naklen yayınlanacak.

18.45 — DEVRE ARASI: Çesitli çizgi film-
lere yer verılecek.

19.00 — NAKLEN YAYIN: Batı Almanya -
Polonya futbol maçının ıkinci yansı naklen ve-
rilecek.

19.57 — HAVA DURUMU:
20.00 — HABERLER
20.35 — ÇOCUK VE ARKADASI: Dlzi fll-

min bu bölümünde, Mark ve annesi Klen, baba-
sının bir yanşına yetişmek isterle>ken otomobil
kazası geçırırler. Ancak Ben, onlan kurtanr ve
kendısine madalya takılmasına hak kazanır. Ses-
lendirme yönetmeni Zeynep Yener.

21.03 — BIR SOLİST
21.30 — NAKLEN YAYIN: Dünya Kupası çeyrek
final «A» grubu maçlarmdan Hollanda - Brezil-
ya karşılaşması naklen vayınlanacak

22.15 HABERLER:
22.30: NAKLEN YAYIN: Hollanda - Brezil-

ys maçının iMnci yarısı naklen venlecek.
23.15 — STÜDYO KONSERİ: Programda ilk

olarak Benn Raneau, Mısırh kadın ve Un'un
oyun havası sunuluyor. Daha sonra Leylâ Pınaı-,
çembela çalıyor. Marin Marais'ın üç Fransıs dan-
sından sonra Olhaud, Kalifornıyalı kadın ve Pa-
risli kadın parçalarını icra edecek. Programın
son bolumunde ise Betil Ersan viyoia, Marıa
Claire Hidney piyano konçertosu sunacaktır.
PERŞEMBE

18.30 — YARININ YAŞAJÖI:
18.45 — ÇOCUKLARA: Programda küçük

seyircılere ilk olarak X.a Fontaıne'den bır masal
anlatıhyor. Daha sonra bir cizgl füme yer ve-
rüiyor. Yapım Tekın özertem ve Canaa Ansoy,
Yönetim: Mehtap Dmçler.

19.43 — BIR SOLİST
19.57 — HAVA DURUMU.
20.00 — HABERLER
20.35 — ISTANBUL FESTtVALİNDEN
21.03 — YİRMlNCt YÜZYIL DOSYASI
22.00 — KLÂSÎK BATI MÜZIĞI KONSERİ:

Gürer Aykal yönetımındeki televizyon orkest-
rası, Çaykosvki'nin «Fmdıkkıran» suıtinl sunuyor.

22.33 — HABERLER.
CÜMA

18.30 — DÜNYA DÖNERKEN: Programda, ts-
tanbul'a konuk olarak gelen Brezilyanm ünlü fut-
bolcusu Pele ile «Dünya Kupası 74» konusunda
yapılan bır röportaj yer alıyor. Aynca, motorsik-
let yanşlanyla ilgili görüntüler de sunuluyor. Ya-
pım yönetür Murat Gençosman.

18.45 — ÇOCUKLARA: Programda yine La
Fontaıne'den bır masala ve bir de çizgi filme yer
veriliyor.

19.00 — İLKOKULLAR FOLKLOR ŞENLİĞt:
îstanbul MU1Î Eğıtım Müdürlüğü ve bir banka-
nın işbirliği İle düzenlenen ve mayıs ayında yapı-
lan ilkokullar folklor şenliğı yanşmasmda, ilk
Uç dereceyi paylasan okullann folklor gösterile-
rinden görüntüler sunulacak.

19^3 — TÜRK MÜZİĞ1 TOPLU PROGRAMI:
17J7 — HABERLER
20.35 — KAÇAK: Dizl ıilmin bu bölümünde

Kâbus adlı serüven yayına giriyor. Üç kişinin sal-
dınsına uğrayan Dr. Kimble, polisin olay yerine
jrelmesıyle buradan kaçmayı başanr. Ancak bu
durum, Jane Washburn adındaki bır muhabirin
dikkatini çeker. Kimble'ı takip eden Jane, onuı
sonunda kelepçe ile kendisine bağlar.

21.31 — HABER PROGRAM,
22.13 — POP MÜZİK-
22.33 — HABERLER,

CUMARTESt
15.00 — HAFTA SONU: Çeşitll aktuaUte, ma-

gazin ve show programlan yayına giriyor.
18.00 — NAKLEN YAYIN: Dünya Kupası

üçüncülük maçının birinci devresi naklen yayın-
lanacak.

18.45 — DEVRE ARASI: Dünya Kupası flnal
karşüaşmalar hakkında bilgi verilecek ve bir çiz-
gi film sunulacak.

19.00 NAKLEN YAYIN: Dünya Kupası
üçüncülük maçı ikinci devresinin naklen yayını.

19.48 — MAGAZİN
19^7 — HAVA DURUMDı
20.00 — HABERLER'
20J5 — MEVSİM SONU: Stüdyoda çekimi ya-

pılan mevsimm bu son müzik ve show programı-
na, Uğur Işık, Yasemin Kumral, Esin Engin, Cey-
lan Ece, Kenan, Kerem Yümazer ve Ayla Dikmen
katıhyorlar. Yapım: Ayhan Onal, yönetim: Zeynep
Esen.

2L23 — TELEVİZYONDA SİNEMA: Prog-
ramda, Seni ölüm Temizler adlı film yayınlanı-
yor. Leon Klımovky'nin yönetmenliğıni yaptığı
filmin basTOllermi William Bogard ve Sidney
Chaplin paylaşıyorlar. Filmin konusu şöyle:
Ö1U veya dıri olarak yakalanması Istenilen bir
adam, karşılastığı bir arkadaşıyla soygun yap-
mayı planlar, soygun sırasında. adamın doğum
yapan kansı ölür. Adam eve döndüğünde ani
bır baskına uğrar ve yeni doğan çocuğu baskın-
cılar tarafından kaçınlır. Adamın kendisi de
yakalanarak taş ocaklarında çalıştınlır. Uzun
süre burada çalıştıktan sonra bır arkadasımn
yardımıyla taş ocaklarından kaçan adam, çocu-
ğunu aramaya koyulur.

23.00 HABERLER.
PAZAR

ÖZET YAYIN: 3 ve 7 Temmuz ta-
rihlerinde yapılan «Dunya Kupası» ünal karjı-
lasmalarından özetler sunulacak.

17.00 — NAKLEN YAYIN: Dünya K-jpası
kapanış töreni naklen yayınlanacak.

18.00 — NAKLEN YAYIN: Dünya Kupası
final karşılaşması, Müruh'ın Olimpıyat Stadyo-
mundan naklen yayınlanacak. Maç beraberlıkle
sonuçlandığı takdırde 8 Temmuz Pazartesi gü-
nu yıne aynı saatte Münih'te yapılacak maç da
naklen venlecek.

19.57 HAVA DURUMUı
20.00 HABERLER
20.35 KAYGISIZLAR: Dizl programın bu

bölümünde Bir Casusun Günlüğü adlı film yayı-
na giriyor. Iki taraflı iş yapan ve kim çok para
verirse onun hesabma çahşan bir casus, aynı za-
manda Brett'in de arkadaşıdır. Doğu Bloku ül-
kelerinde mahsur kalan bu casus için Ingilvs
ve Amerikan haber alma ekipleri, Doğulu bır
ajanı iada etmeyi teklif ederler. Olaya Brett ıle
Danny de kanşır.

21JJ8 — BİR SOLİST
21.55 — GOLGE VE IŞIKz
22.28 HABERLER:

kerimkorcan
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TÜRK DİLI DERGİSI

"MektupÖzelSayısı,,
çıktı, 616 sayfa, 20 lira,

Yıllığı 40, öğretoıen / öğrenciye 30 lira.

Abonenızi «Mektup özel Sayısı>ndan baslatabilirsinir.

TÜRK DİLİ, Kavaklıdere — ANKARA

2. BASKISI ÇIKTI

ECEVfT
OIAYI
bir boşbokmın cioğusu

258 SAYFA : 15 LİRA
GENEL DAGITIM

TEKİN VAYLNEVİ

CAGALOGLU,

Beîge Yayınlan — Ankara
Caddesl, Ankara Han No:
301 Cağaloğlu. tstanbul

Tel: 27 29 43

Prof. Dr. Ali Sait Yüksel'in

BANKACILIK HUKUKU ve İŞLETMESİ

Bankacı, isletmeci, banka eğitimi görenler, sanayici ve tüc-
car için uygulamanm çoktandır 2. baskısı beklenen el kitabı
(Banka işlemleri, müşteri çevresi ve temsili, TCMB ilişkileri,
banka sırrı, istihbarat ve risk, kredi, mevduat, poliçe - çek -
bono, havale, kiralık kasa, ipotek, işletme ve menkûl rehnl,
dış ticaret akreditif, TPKK, banka sistemimizin eleçürisi)
65.— Lira.

Ödemeli isteme adresi: ÎTİA Akademisi Yayuı Bürosu Sul-
tanahmet / îstanbul.

Barbaros BAYKARA

NEFRET_
KOPRUSU

YAŞANMIS BİR FACİANIN ROMANI

320sahife, 20 Tl._ • ödemeli Gönderilit

•((ZiyaTOtOncû

Çadırcı [ş Hanı 2.Kat Nu:112

Beyant-ISTANBUl

12 MART
ÖFKELİ

GENERALLER
VEİSKENCE

ÖTEKİ GUNLER
GİBİ

BİRGÜN

Ideal Kitaplılc
fc.eristnın

40. ESERİ

GRICHKA İLE KURTUR

1 Milli Eğitim Bakanlığı
( Teknik Eğitim Finansman
| Projesi Müdürlüğünden
1 Müdüriüğümüzde çalıştınlmak üzere aşağıda gösteri-
I len ıhtısas dallannda mülâkatla SÖZLEŞMELI personel
= alınacaktır.
I ARANILAN NÎTELÖCLER :
ş 1 — Devlet Memurları Kanununun 48. maddesin.de belir-
II tılen genel ve özel şartları taşımak,
I 2 — Üniversite, Yüksek Okul veya Erkek Teknik YCksek
M öğretmen Okulu mezunu olmak,
1 3 — İyi derecede lngilizce bümek,
İ 4 — Askerliğini yapmıs veya en az 2 yıl tecilll olmak,
İ 5 — Kendi alamnda en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip
H olmak.
g NOT: Müracaatların yukardaki adrese 15 Temmuz 1974
1 gunu mesai saati sonuna kadar yapılması gerekir. Posta-
= daki eecikmeler dikkate alınmaz.
ş Aylık brüt
I Ihtisa» dalı Adet ücret TL

1 — Elektrik - Elektronik
uzmanı 1

2 — Benzın ve Dızel Motor-
lan uzmanı 1

3 — Makina (İş tezgâhlan)
uzmanı 1

7000

7000

7000

ğınıuııııııııııınınııııııııııııııııııınıııııııııııııııııifliııııııııııifnnıııııııııınıııınııııııuııııınııunı
Basm — 17800 — 5335
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5 Hava Harp Okuluna
Öğrenci Alınacaktır

Hava Harp Okulu egıtlm süresl 4 yıl olup okuldsn
mühendis subay olarak mezun olunur. öğrencılerin aşa-
ğıda behrtilen şartları haız olmalan gereklidır.

1 — T.C. vatandaşı ve erkek olmak.
2 — En çok 20 yaşında olmak ve her ne suretle olur-

sa olsun yaş tashihi yaptırmış olanlann okula gırış ıçın
esas ahnan yaşları, tashihden önceki yaşları kabul edilir.

3 — Yabancı dil ile öğretim yapan ve hazırlık sını-
fı bulunan okullardan gelen öğrenciler ıçin azaml yaj
haddine bir yıl eklenir.

4 _ Boyu 1.65 cm. den kıss, 1.90 cm. 6*en uzun olm»-
mak.

5 — Devlet lisesl ve muadeleO Millt Eğittm Bakan-
lıgınca tasdikli okullann fen kolundan mezun olmak.

6 — Askerl ve slvil okullardan her ne «uretle olursa
olsun çıkanlmış bulunmamak.

7 — Kusursuz bir ahlâk ve karaktere sahip olmak.
8 — Kendisinin veya ailesi fertlerinin (ana, baba, öz

kardeş) herhangi birinin veya resmen velisi olacak
»ahsın kötü hal ve şöhrett bulunmamak.

9 — Hiç evlenmemis olmak, herhangi bir kadınla nl-
kfihsız yaşamakta bulunmamak.

10 — Hava Harp Okuluna girmek tsteyen ögrenciler
İçin Hv. Harp Okulunda yapılacak uçuş saglık muayene-
lerini kazarvarak «paraşütle atlar ve pilotaja elverişUdır»
raporunu Hava Sağlık (Uçuş) Muayene Komısyonundan
«lmak.

11 — Müracaat belgelerl bütün sskerUk subeleri Hse
müdürlükleriyle Hava Birlik ve Kurumlannda mev-
cuttur.

12 — Yukanda yazıh makamlardan temin edilecek
müracaat belgelerl ile 1 mayıs • 10 temmuz 1974 tarıh-
leri arasında Hava Harp Okulu Komutanlığı Kayıt Ka-
bul Komisyonu Başkanlıgı / Yeşilyurt • Istanbul adre-
ıme PTT veya sahsen müracaatlannı yapmalan duyu-
rulur. HAVA EGlTtM KOMUTANUĞI

«••••••••••••••••••••••••
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(Büsın: 17250 — 5337)

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMUNA

Eleman Alınacaktır
Türkiyelota muhteliı yeTlerindeki Türkiye Elektrik Ku-

rumuna ait muhabere sistetnleri teknik personel thöyaa
İçin ELEKTRONÎK TEKNtSYENÎ yetiştirilmek üzere asa-
gıdakl sartlara haia olanlar arasından eleme sınavı İle ele-
man almacakür.

Eleme sınavına katılabflmek İçin:
— Lıse fen kolu mezunu olmak
— Teknisyen Okulu Elektrik Bölttmü mezunu olmak
— Sanat Enstirüsü Elelrtronik Bölümü mezunu olmak
— Askerliğınl yapmıs olmak
— 25 yasından gün almamıs olmak
— Sağlam ve sıhhatli olmak
sartlan aranacaktır.
Bu şartlara haia olanlar arasından eleme smavı De se-

çüecek olanlar
— 6 ay süre üe Ankara'd» egitime tabi tutulacaklardır.
— Eğitim süresince Kureiyerlere bedava yatacak yer

ve ucuz yemek temin edilecektir.
— Kursıyerlerden,
Use ve Sanat Enstltüsr mezunlanna asgari 63.44 TL/

gün, Teknisyen okulu mezunlanna asgari 6654 TL/gün
brüt vövmiye verüecektir.

— Eğitim sonunda başanlı olanlar Elefctronlk teknisye-
ni olarak tayin edıleceklerl is yerlerindeki toplu İ3 sözles-
mesi ve is kanunu hükümlerine göre çalıştrrüacaklardır.

îsteklilerin;
— NUfus kâğıdı aslı ve suretl
— Askerlik terhis belgesl veya sureü
— Bir adet fotograf
— îş lstek dilekçesl
İle birlikte 8/7A974 günü yapılacak eleme sınavı girls

karta almak üzere en geç 5/7A974 cuma günü raesai saatt
sonuna kadar Necatibey Caddesi No 11 ANKARA adresinde
kayıt kabul komisyonuna çahsen müracaatlan Uân olunur.

(Basm: 17650) — 5342

ÎNŞAAT İLÂNI
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu

İstanbul Bölge Müdürlüğünden
Kırklareli, Hayrabolu, Saray ve Babaeski'de bulunan Ku-

rumumuz mülkü arsa üzerinde 21i tip gübre deposu kapalı
zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 — İhale 10. Temmuz 1974 çarşamba günü saat 14.00'de
Selimiyedeki Inşaat Komisyonunca yapılacaktır.

2 — Keşif bedeli; Kırklareli gübre deposunun 600.000.— TL.
Hayrabolunun 650.000.— TL., Saray'ın 650.000.— TL., Babaes-
ki deposunun da 600 000.— TL olup geçici teminatı Kırklareli1-
nın 27.750.— TL., Hayrabolu'nun 29 750.— TL., Saray'ın 29 750.—
TL. ve Babaeski deposunun da geçici teminatı 27.750.— TL 'dır.
Geçici teminat bölgemizin Selimiye veznesine yatınlacaktır.

3 — Eksiltmeye iştirak edecekler, sdzü edilen uışaatlardan
birine veya tamamına veya birkaçına iştirak etmekte serbest-
tir.

4 — Eksiltme şartnamesi üe keşif özetleri her gün mesal
saatleri dahilinde Bölgemizin Selimiye'deki Ticaret Servisin-
den temin edüebilir.

5 — Eksiltmeye iştirak için gerekli yeterlik Belgesi, şart-
namede belirtilen şartlan haız olanlara 9. Temmuz. 1974 saat
9.00'dan 16.00'ya kadar Selimiye Bölge Müdürlüğünde teşkil
edilecek Komisyon tarafmdan verilecektir.

6 — Eksütmeye iştirak Belgesi alanlar teklif mektubunu
şartnamenin 10'uncu maddesine uygun bir kapalı zarfla ihale-
günü Laat 12.00'ye kadar Selimiye'deki lnşaat Komisyonu Baş-
kanhğına makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir.

7 — thaleye iştirak edeceklerin vpya vekillennın ihale gü-
nü Selimiye Bölge Müdürlüğünde hazır bulunmalan lâzımdır.

8 — Telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta-
da vâki olacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değil-
dır

i
9 — Kurumumuz 2490 sayıll kanuna tâbi olmadığından, iş-

tirak belgesi venp vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya işi düediğine vermekte serbesttir.

(Basm: 17479) — 5314
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