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COHHUBİrn 26 TEMMUZ 1976 m

Hisse Senedi ve Tahvil îlanları

BRNKER
KflSTELU

22 36 44-27 25 86
27 57 32

• KASTELLIUER. 23 36 44 —
17 25 86 — 31 S7 32 TELEKS
23314 KAST TR
BTJRSA TEL. 20388 ITLEKS
32184
6AMSUN TEL. 4240
ANKARA TEL 17 31 52
KffiRKEZ: 4 Valal Han As-
m» Kat No 23 . 25 Barıçe.ıs-
p: — ISTANBUL

• ARAMAKTA OLDUGUMUZ
KJYMETLER

• YAPI vs Kredl Bank&tt 'Bu
kıymeUer satmak ıstejen m«-
Ulrltrın müessesermzle dernai
temas» geçmelennı rıc» ed>
yoruz)

• GARANTÎ Banx»sı
• T. tıcaret B&nkası
• T. ts BanJuvsı
• AKBANK
• TRANSTÜRK Holdlng
• EîOCA Holdıng
• ALARKO Holdıng
• UNIROYAL Tevai
• ALTAS
• EGE BlrftcUüE
• ERCÎYA3 Bıracülk
• ORMA
• TAT Konserr»
• ÎZOCAM
• KAV ORMAN SanayU
• TASAS
• AK ÇÎMENTO
• SUNTA (Hısss malıklennm

müesses*mı*e bejvunnalafi)
•) KARTONSAN
• OLMUK
• MAKINE T-atafn
• SÎFAŞ (Bu hısse BMiedi *»-

hıplerımn hısselennı satm*-
yı düsunduklennd» müesiese.
nuz* basvurmalarının menfa-
atlert ıcâbı oldugunu ûatır-
latınzt

• ARÇELİR
• OTOSAN
• RABAK
• RABAK Kurucu
• RABAK Ruçhan Hâiia
• PLASTIFAY
• GÛOO YEAR
• BAGFA?
• DEMİR DOKÜM
t) HÎSSE Senedı v» t»hvfl hv

mıli tüm v»t«n(l»cltr> »esleru-
yoruz-

• En büyük organlsasvonlar <m
sen ve gtfvencelı olarak mües-
sesemııde basanlır. Satmak
istedığınız taymetleiTn gerçak
borsa kunınu bızde bulsbilir-
glnız.

• TASARRÜP sahıbi nlna v»tan-
daslara seslemyonız-

• Pınjbtzı pl»se SBerken karji
lsaScagıntz müsfiıllerüe sıze
y&r&uftcuot, SMot «Jm*k ıste-,
«lıgınir kıymet hakKUidâ bız>
den bilgi alınız.

• ARANAN Tahvıller:
• % 101u. * I2'li. U UTtl, */» 1S1

H, •« 181ı türe sırket tânvıl-
lerinı alıyoruı.

• S 11 falıli tüm devlet tahvil-
lerını satıyonız ve ajıyonıs.

• SATTUK Kıymetlen üac edl-
yoruz

• PİMA5 70 adet (". 14 temet-
tüyu a£ustos aymda tevzı »de-
cefctır. Kuponlaı nısselerde
merbuttur)

• GUBRE Fabrıkalan 100 adst
{•* 31 25 t«mettü tevn etmıs-
tlr. Bu yılkı faalıyen çok -nüs-
bet devam etmektedın

• NASAŞ 100 adet (Sermave ar-
tmmıns jrıdebıkr 1976 temst-
tüsünun yılksek olacagı Uh-
mın edılıvon

% SUN'TA Tanta Sanavıı 250 *•
det ('• 40 temettü tevai etmi»-
tır. Pıyasanın lstıkrar kazan-
mıs âksivonudur>

• RABAK V) ader (". 3^75 t«-
m*ttü tevn etmistır. Bu »ıllö
taaliytti çolc musbet devam et-
tnaKtediD

• ÇELİK Haltt 100 ad»t ( « JS
temettu dajıtmıştır. T U B»a
kası kurulu^larmdaadır)

• METAS 4WJ adet (Bu yıl te-
mettü dBtıtmuı kesındır. T.
1* Bankası re Koc Holdıng bu
çıriceun ba»lıca ortaJtlarından-
(Jlf)

• EGE BıracUıK 100 adet' (% 'M
temettü dagıtmiîür. Serma>«
tranmı beKİenmektedlr)

• KARADENIZ Bakırlın J00
adet ıKelepır üvatla s»tı$s a n
edıLmı$tır)

• UAKİNK Takım 50 adet (19
t*mmuzda temettü dağnm&va,
ba»Uyor * 35 tem«ttü dajıta-
eaktır. Kuponlar lusaelerd*
merbuttun

% BAT1 Anadoiu CtmeDto 100 a-
det («» 12.S temtttu dat»tmak
tâdır. Kuportiar lusselerd* m«r
buttur>

• KÛÇ Holdıng 50 adet (•* 30
bdemHtır. Menllelceıt.

tt> suçlu holflınifTdır)
• AROMA Mevve Saları 100 a-

det (% 1« temettü tevzl ede-
eektır. Kuponiar hısselerde
mtrbtıttur)

• KORUMA Tanm tlâçlan l'«
afltt (Sermave artırımı v&fcın
bır camu sonr» tatbikat* {*•
çeetktir)

• P1NAR StTT Mafnûllerl A.S.
100 adet (tttıkbaU oarlattır)

• OEVSAN 10ü adet (Bu rû kir-
lı durumdadır)

• OEYTA$ 100 adet (T. U Baa-
kası ljtirakıyle nnjrulmu$tur.
TAsisler {aalı>ettedır>

0 GÖLTA$ Çlmento S0 fcdet
(1975 temettüsıl da*ıtılm'.va
ba$lınmı$tır. Kuponlar hıss»-

raerbuttur)
9 TASAS 30 «det <% II r«met-

ttıyu eylUide «vrt • edecejsur.
Kuponlar tusselerd* merouv
tur)
ALTINTTJNTJS S0 aüet :
pir tiyaüa MUts arz edılrcu»-
tir)
KASTElliLER- 23 38 44 —
27 2» 8S - 27 S? 32 TELEXS
23314 KAST TR
6CRSA TEL. 2U3S» tELBKS
»2184
SAMSTTN TEL 4240
ANKAftA TEL 17 31 52
VTERKEZ 4 Vakıî Han *s-
ma Kât No 23 2ö
| » — IStANBÜL.

• tzMlR u n n
• Hiısa 9«neUerlnijd ytiksek fV

yatl* aiınm.
• H U M aenttlertnl en uygun

borsa rayıd Ut ve cual kârl»
satsrun.

• Müessese veya sahıslara ait
taiıvülen en uyfrun »artlarla
fazla meofaat beklemeden
darhal mubaya* ederlm.

• Mliesseseme müracaatımzda
v»p'.lması ıcap eden operasyo-
non mUmjcun olan en lusa »•
manda rapılacajtını bilmell-
sınıı. Telefonla
emırlert derhsl yenne
bılmek, vazifelerunızuı en
otıemlısidlr.

• Cazip fıyatla V« 18 (atzll tah-
vü almak istey«nler bana mU-
raca»t etsinler.

ACELE ARANAN
KITMETLER:

Orma Orman ÜrUalerl
Hektu
Garmnö B
Y. Kredl 8.
Akbank
ünıroyaJ
Akcırnento
Anadolu Carn San.
Nasa*
Malnns Takım
tzocam
Efes Pflseo

• SATTLIK HtSSEtER! ILAN
EDtYORTTM

• ECZACTBAŞI YATTRIM bın
hralık. 1 000 TL.'sı 1 000

• SAÎîTRAL HOLDING 70 bin
lırslık •• İS temettü -srdi.
1000 TL'sı 1100 lira.

• UNIROYAL 10 adet ttnümü*-
deki yıl temettü venyor.

• HEKTAŞ 1(1 adet •» 37 temet '
tu verecek kuponu üzerınde.

• OTOSAN 200 bın TU *t 58 t*- ,
mettü verdı

• KARADEN'IZ BAKIR 20 hln
TL lık 1000.— TL'sl 550 TL.
den.

• KAV ORMAN SANAYÎÎ 190
bm Hralık •* 17i temettü ö-
dedi ;

• SUNTA 200 »det •'• 40 temet-
tu »dedt.

• ÇÎNKO KURSUN 200 bin TL.
lık isttkbal Içın yatınm. Fab-
rıka üretlme geçti.

• ÇÜKTTHOl'A MAKÎTTE S0 bin
lıralık "»20 temettü verdi

MAKtNE ^B-.
N. 100 bin îıraltk."»f »

^__ Jemetttl .verSl. -
• RABAK P'-CHAN HAKKT 125

adet ' a 33 75 temettü verdı
• RABAK 125 adet, S 33 75 te-

mettü verdi.
• NASAŞ 100 adet ». J0 temettü

verdı.

• BVTI AN^DOLD ÇtMENTO
150 b'n TL'lık 197"> temettü
Kuponu Uzennde 1476 senesın
de 91)0 bın tonluk çımento
üreTirriıne başladı.

• GÖLTAŞ Çı , . ,J bm TL '
lık ly"5 temettü fcuponu üze-
rıncJe lstıkbal ıçın ^-atınm.

• ÇELtK HALAT 50 adet is-
tıkbal lçln yatınm.

• AKAL İPLtK SANAYÎ 10 btn
TL'lık 1000.— TLsı İUÜÜ.—
lıra.

• SARKUYSAN 1D0 bin TL 1ı*
önUmüzdeitl vıl temettü rer-
mesl beıUenlyor tstıkbal lçıa
yatınm.

• KOC HOLDÎNG 100 adet *
20 temettu »e'dl

• BAND1RMA GÜBRE 100 bin
Uralık % 40 temettu rerdl

• AROMA Mer»e Sulan 100
Adet bu »y lçınde * 18 te-
metttl «rtyor. Kuponu tlıe-
rinda

• ORMA Orrnan Orünlerl 3 mfl-
yon TL-Tık •/. 30 temettü rer
cü.

• SANAYÎ KALKTNMA Baftkası
30 adet "«20 bed&v* blaM aJ-
ma nakk) Usennde

• ÇtMSA US adet uttkbal lçlD
yatınm.

• ETES PtLSEN V) aflet %30
lemettü verdi '«İTO lermaye
artanrm rapaesx

• CEYTAŞ IPLIK SANAYtî
100 OUO TL.'ui ısttkbai lots
yatınm

• GÜBRE FB. LAR1 100.U0L
TL.Hk H Jl^S temetttl **rdl

• VATAN KONSERVE 300 A(L
• PÎMAŞ 60 adet 1975 Kuponu

Uzennda Utikbal ıçın ymtmm.
• MAKtNA TAKIM 100 «4M

% 800 Mrm»y« ararunj y«-
pacaftı «öylenlyor.

• ASLAN ÇtMENTO 100 MtM
Utlkbal Içın r»tırun.

• KOC PAZARLAMA 100000 TL.
Uk H17J temettü v«rdl.

• PINAR SÜl 100 btn TL.1ık
LstıkMJ tçtn nıtınm.

• PEGA PETROL 18 000 TLIık
MU t«m«ttü rareoalc krupoau
uıertn<îe.

• POLYLEN 100 tdet H X t»
metttt Od«y«9«k.

• ENVgaTlSUAM Dle Sartap
46 adet S 31J> temettü ödedl

• ÇUKUROVA ELEKTRİK 100
bın TLIık V» 37i temettü ve-
nyor.

• KORÜMA TARIM $0 adet
*/i 35 temettU venyor »e %
1U0 a* oellr«ıı hı*M aeaedl
T«rl»or

• DEVSAN S0 bin TLIık tsttk
bal tçu) y»tırun İOUU TL'sı
850 TL.

• ISTANBÜL BANKAS1 13S btn
UraJık 100u TL'sı 7 5 0 -

• SATIL1K TAHVILLER:
• GÜÎfEY BtRACIUK tahrtli

'» 18 falzli 50 bın TL Sana-
yı Kalkınm» Bankası garanti-

einde 1 000 hrası 1 000 TL.

• KARTALTEPE MEVSTJCAT
Uhvllı 210 brn TL lık. 15 ey-
lül l<»76'da fau verivor. Üze-
rındft uç kuponu ^ardır. 1000
TLs» 9Ö00—

• YENt SAVTNMA BORC^N
MASI tahvılı 250 bm TL. uk

• EGE tnıt>at 8ilnxj Cem
OfU Btleo t« Hanı K53. Snkâk
K»t: 1 No: l l î Tel. U 82 11
G«c«ien: U U f f i

• B4MKER ZEKI 4tucU Vakı.
Han Asma K»t No nrt
T»i: ««u - nau

Dalokay, direniş yapılan tüm fırınlara
el ko} ma kararı alındığını açıkladı

ANKAR4 — Arkara Beledıve
Baçkam Vedar Daloka\. ba?k«Tft
fınnlarınm bır suredır pazar ş'-ın
lerı vaptıkları dırenış üzerına,
ba^kenttekı bütun fırmlara ol-
koyma karan aldıklannı açıkl»'
nustır.

Bu konuda calısmalar yaptık-
lajını belırten Ankara Beledıya
Ba^karu Dalokay. «Ekmek soru-
nunun çok büyuk bir sömünınün
üstune parmak basıldıfı ıçin or-
taya çıktığını» soylemif ve $un-
l*n anlatmıjtır-

«Fınncılarla fınn ijçüeri top-
lu ış sozleşmesı ımzalamak ıste-
dıler Fınncılar da taslagı »HD
bııe geldiler ve (bız ısçılenmıze
bu paravı \'ereceğiz, ama sonra
bunun ekmek fıyatına yansıması-
nı sızden ısteveceflz Onıın :çın
sız ışçılenn bu taleplenni kabiil
edıyor musunuz') dedıler.

Ankara Belediye Başkanı: «Ekmek

sorununun, çok büyük bir sömürli-

nün üstüne basıldığı için ortaya

çıktığını» açıkladı

Bir 4» baktık 80 liralık i»çrt
180 lira venyorlar. Tabıl kabul
etmedık Bunun uaenne ıjçı'.er
dırenışe geçerek grev hakkını
kullanmaya basladılar. Hukılm*
tın mudahalesıyle grev durdu B'i
sefer de fınncılar yersiz dıren.şe
geçtıler

Boylece Kerçegı anladık ki, ft-
nncılar isçılerın boyle yüksek nc
ret almasını $u yıûden «temei-
tedırler Bır kere 40 çuval unu

32 ıjçi işhvor diye iddıa ediyor-
lar Bjlm tesbıtımız* göre 17 j
ca 40 çuvtl unu ijleyebılir On
lar gerıye kalan 15 ışç-run ıırre-
tmı ceplenne â'maktadır Yâ ıı
ı$çıve odemedıklen parayı kir
etmek ıstıyorlar Bunun uzerıne
bız erev ^uresmce fırınları "ek
t«k kontro! ederek 32 ısçıjı 26'va
ındırdık 17 ve d« ındırebılırdık
ama ^aDmadık Şımdı fınncılar
6 kıjırun p&raiannı eUennden al-

dık dıve bu direnıçe geçtıler «
b̂ ze bır protesto gonderer»k (fı-
nnları «ıze teslım ediyoru2> de-
dıler B:z de ce\abımızda (flnn-
lara el.<oı-u^oruI) dedık »

Belediye Başkanı Dalokay çok
kısa surede baskftıt fınnlanni el
kovacaklanm belırterek, «Am»
riognısu bu ısı başaramıyaeagıa
Ben de sıkıntıya düsecefım, rul-
kım da Fakat fınnla.da »krre-
tı 17 kjşırle çıkarabılecegımızı
gostereceğız »

Dalokaj, bugun bafkentte 502
eram ekmefın 250 kurustan .'a-
tıldıfını. francalanın ıkaçaki ola-
rak yapıldığını belırterek, «tst« o
fınncılar buna ragmen doymu-
vorlsr Boylece Turkıye krıze gı-
dıvor ve toplumeu dunya ibn\-
sunü kazar.aeagımız günun eşı-
^ıne gelmtmıze ragmen, ounu
Turkıve'de ı?te bu sınülar erteti-
yor» demıjtır. (a a )

ı—Ege Üniversitesinde sinema, tiyatro ve müzik—
bölümüne bu yıl öğrenci alınacak

— Ege tîniverıitesi'ne
bafb olarak yeni kurulan Guael
Sanatlar Fakültesı'nın 18 bolü-
munden 8'sı 1976-1977 ders yılın-
da, ogretıme açılacaktır.

Guzel Sanatlar Pakultesi Dek*
m Prof Dr Rauf Bayru. dün
ymptıgı açıklamad», 19781977 og-
retim donemınde, ses ve gosteri
sanatlarından ıınema, tijatro,
muzık, bıçımsel sanatlardan teks
tıl. mımarlıktan da şehır plancı-
lıgı, ?ehır mımarcılığı ıle guzel

sanatlar yüksek Usans bolurnü- müzdeki bir-ıjd yı] ıçirtde açıla-
nun bınnci sıntflanna dgreneı cagını sovleven dekan. bunlan
»lınacagını «öylemıstır. da soyle sıralamıstır.

Dekan, Muhendislık Fakültes;'
ne baglı olarak dört yıldan ben
ogr«ıime devam eden mımarlık
bölumunün, Guzel Sanatlar Fa-
klıltesine baglandıgını iozler.ne
eklemı«tır

Guzel Sanatlann. bu »ene og-
renime geçecek altı bolümünden
bajka, dıger bblumlenn de onu-

Mımarlık bolümü. restoras-
yon. bolge plancılıgı peyza^, en-
düsfrıyel, ıç mımarlık

Bıçımsel sanatlar Resim hey-
kel. «eraırık, grafık. fotojraf

Guzel Sanatlar Fakultesı De-
kanı Prof Dr Rauf Bavnı ulke-
rnizde ılk defa bu tıp branşla-
rın Ege Ünıvenıtesınde toplan-

dıgını söylemıs, henuz
ogretim üyesı sıkıntısırun da ö-
numuzdekı donemlerde gldenle-
ee»ıni belırtmijtır.

İdari kadronun tamamîandifi-
ra, oğretım üv«liğıne gerekli ata-
malann yapıldığını belmen fa-
kuKe deknnı Bayru, öncekı gün
kadroya alman Prof Dr özde-
rrur Nutku ıle Doç. Dr Alim $«-
r;f Onarania kadronun daha da
zengınlestığıru sözlenne ekleml*-
tır (a a )

İ BANKER
İ GENT
.4 2 2 3 2 G2 - 2 7 2 8 3 3

• TÜM DEVLET ve ' ı II - ' i
15 - ». 14 — «• 13 — •» 10 fa
ızlı şırket tahvaiennıa *n yük
sek fıyatlan tatbık ederek *)ı
yoruz.

• HİSSE SENETLERİNÎZÎ, lyt
fıystl&rla alıyoruı.

SANAYiCİLER
HAMMADDE
FıYATLARINDAKİ
YÜKSELiŞLERıN
İHRACATI
AZALTTIGINİ
AÇIKLADILAR

• • TASARRLT BONUSO
PÎYATLARIMIZ.

• 1988 : •• 80
• 1967
• 1969
• 1870
• 1971
• 1973

>y> M

•» 55
•• 47
•• 45
•• 43

• FAÎZ KtTPONTT ALIÇ
F1YATLARIMIZ.

• 1977
• 1978
• 1979
• 1980
• 1981
• 1982

% 88
•• 74
•t A2

•» 52
•• 42

• •» 3«

• BANKER CENT

• 4. Yakıf Han ASMA KATTN
ÜZERtNOEKt 1. Kat Ko: »
TEL 223362 - 273633
BAHÇEKAPI — ISTAN~UL.

Hısse Senedi — Tanvıl
Ahm T» Satım tjlennı«U
Hızmetinudeyla-

Adres: 4 Vakıfhan, Asma kst
No. 15/17 Bahcekapı— IST.

Tcl: ÎS » W - M 3S J'
Iınur: 14 IC Sl
Ankara: U M H

Tapu ve Kadastro
Genel MüdürJüğünden
Tapu've Kadastro Genel Mudurlügüne teknık eleman

yetıştırmek amacıyle Lise ve Dengı okul mMunlan erkek
ojtrencilen arasında yapılacak yan^ma sınavı ıle burslu ög-
rencı ahnacaktır.

ögretım bır yıl sürelidır Ve her ay 250 TL burs verilir.
£.ğıtımı başan ue tamamlayanlann; Devlet Memurlan

Kanunu ujannca. ıntıbaklan vapılır. Arazide çaîıştıklan
surece yururluktekı Harcırah Kanununa göre tazmınat ode-
nır.

ADAY Y\ZIUM4DA ARANAN
A) NtTELİKLER:
— Lıse \eja dengı okuldan mezun olmak,
— Askerhk yapmamıs olanlsnn 1957 tanhinden s*ker-

llk yaprr.ış olanların 1951 tarihinden kuçuk yajta olması,
— Yuksek oğrenım ktırumlanndan herhangi blrisıne ka-

yıtlı oğrencı olmamak
B) Y4PILACAK IŞLER :
— Aday oğrencı kayıt süresl 9 Temmu» — 19 Agustos

197S tanhleri arasındadır.
— 19 Ağustos 1̂ 76 tanhınden sonra vapılacak murac»-

»tlar ve postadakı gecıkmeler dıkkate almmavacaktır.
— Muracaatta. açık adres ve durum belırtılen bir dl-

ıekçe dıploma suretı (Potokopisi) ve 2 TL lik posta pulu
ıle yapı'ması gerekmektedır

— Yanşma sınavına gırıs belgesinln 1 Evlul 197« gUnü
ssat 17 30'a kadar Egıtım Merkezi Müdurlügunden alınması
îorunludur.

— Yanşma smavı 21 Evlül 1976 Sâh günıi saat 9 00-d»
Ankara'da Edebıyat — Kûmpozısyon — Matematık 'Cebır
— Geometrl — Trıgonometri) derslerinden yapılacaktır.

— Yanşma smai yerı aynea dııyumlacaktır
— Sınavda baçarılı olanlarla gerekııse mülikât yapıl»-

c«ktır.
NOT: Yan$ma smavmı kazananlâra E|iUm Merkezi

Müdurhigı) duyuru vapar
MÜRACAAT YERI TAPU VE KAD^STRO EĞİTÎM

MERKEZİ MÜDt'RLCGÜ ATAÇ SOKAK N'O" 22
YENİŞEHtR / ANKARA

Tieare* Bakanı Halıl Baıol Sa.
nayı Odaları ve 500 b:n dolann
Ustunde ıhracat >apan sanayıcı-
lerle bır toplantı duzenlemış-ır.
Ikı gün »urecek olan toplantı.a-
rm sonunda Tıcaret Bakanlıjır. n
ihracat ıle ilgilı olarak bır d zı
yenı teşvık tedbırı gelıştırecegı

' ogrenılmıstir Ankara'da vapı.a.-
cak olan toplantl ıçın Istanb ıl
Sanayı Odası da bır rapor hazır-
lamıjtır Raporda. hammadde ı-
y»t vükselışlerınm dengelenm^^ı
ve ıhraç kapasıtesi olan yoreler-
de lunan kapasıtelerırun arttını-
ması dnenlmektedır.

10 Mayıs tarıhınde Bakanhkl?r
arası Ekonomık Kurulun Sanavı
Odaları Birlıgı He yaptıfı top-
lantıda ıhracatçı kuruluşla/.i
penyodık olarak toplanılm&sı <\
rajlaştırılmıjtı. Yann yapı-
lacak olan ılk toplsntıda TicaTot
Bakanı Halıl Başol, Sanayı OJa-
lan yetkılılen ıle bırlıkte bır jün
dem tesbit edecektır.

Tıcaret Bakanlıgı tarafmdan ,
tSanayi urunu ıhraç eden fırma
ların sonınlarmı dmlemek ve 'h.
racatta karşıla$ılan zorlukları sap
tayarak kendılenne yardımcı e,\
ma» $ekhnde açıklanan toplantı
ile ılgılı olarak Istanbul Sanâ\i
Odası kısa bır rapor hanrlam^s-
tır.

Istanbul Sanayi Odasınm raoo
nında once sorunların nıte1'^
saptanmakta ve sanayı ihrmca'i
yapılan ürunlerde son lamanlir-
da hammadde fıyatlannın onem
lı olçülerde arttıgı bıldınlmek'e
dır Raporda daha sonra su go-
rüslere yer verılmektedir.

«Sanavı hammaddelerınd» mev
dana gelen fıyat artısları ile son
toplu sozlesmelerın getırdıgı at>r
yuk, malıyetlerin vükselmesır.R
vol açmıştır Bojlece rakıp alke
ler fıyatla-ına vailaşma olanas
ortadan kalkmış dış talepler a-
zalmıştır Hanrnadde temmınJe
karşılaş:lan guçlukler, ambaUı
maddelenmn fıyatlan da maıı-
yetîerı arttırmıstır »

İSO raporunda ıkmci önemlı
sonın olarak ula$ımda meydana
gelen tıkanıkhk gösterılmekte ve
şoyle denılmektedır

«Lımanlardakı tıkamklüc, sipa-

ri»!erin yı'ın »eUİ aylanndt |tl-
mesı gıbı faktorler de sanavl <i
nın ihracatıru olumsu* vönde at-
kilemıjtır Bu gehjmeler kap»-
eıte ve ulaşım açuından dar bo
ğazlar oluşturmustur »

Istanbul Sanavı
sonra uıracatta meydana gelen
tıkanıkhklarla ılgılı olarak <ua
vadede bazı onlemlerın ilınma
sını onermektedır Raporda <İh
racı :zne bağlı olan maddelenn
asgari ıhraç fıyatlanndan dtı»u
rulmesı, ınracat formalitelennın
basıtlestınlmesı ve yatınm tev
su kararlarmın ivedı olarak onay
lAnması» ıstenılmektedır.

Bu arada toplantı ert*si Tıca-
ret Bakanlığının vergı ıadesı 'ıv
telennın yenıden gozden geçın-
lerek, sanayıcıier tarafmdan kisa
vadede arttınlacagı garantısı ve-
rilen mal ve maddelerde ıade o-
ranlannın yUkseltılecagı bjrenil
mıştır.

Kocaeli Vahsi
'Grev,,e ilişkin
işlemlerinin
yasaklama kararı
niteliğinde
değilf tavsiye
plduğunu söyledi

Atillâ ÖZKIRIMLI

YARrMCA — Yanme* Kültür
ve Sanat Festıvalı nde bazı bas-
ka valıliklerce de oynanması ya-
saklanan Ça^das Sahne'nın
«Grev» adlı orımunun Kocaeli
Valüıtınce de ' asaklanmaMnı ız
le\en gelı«:neler yeru bovuüar
kazanmıstır.

Yarımca Beledıye Başkanı Hu-
sejm A\TII Sırın \e Çagd&ş SA1!-
ne Yonetıcısı Yılmaz Onay bır
basın tODİantısı duzenleverek Ko-
caeli Vahsı nın tutumunu kına-
mıslar. Danıştav kararlarına rag-
men ovurun ovnatılmamasını sa-
na*a vapjlan bır baskı olarak nı-
telemışlerdır B J arada s. m
ve Onay 15 demokratık lcuruluş-
ça oyunun vasaklanmasını kma-
>-an bır bıldınyı de okumuslar
dır Bıldınde Kocaeli Vahsı'nın
bu vasaklama kararının hnaya-

sal haklara ve Türfc trtaletinin
yargılanna ve demokratık ruijvuk
devleti ılkelerıne mdırıimn bır
darbe oldufu beHrtılmıstır.

Bu arada Dünja Optımıst Şam
pı\ona^ı nedenıjle Gençhk \e
Spor Bakanı ıle bırhkte Yarım-
ca'\a gelen Kocaeli Valısı N
Vecdı Gonül, ügıli yausının bır
yasaklama karan degıl tavsiye
olduğunu. ısteruyorsa oyunun oy
nanabilecegını sozlu olarak açık
lanuştır.

Valı nin soz konusu yasaklama
k&rannda ıse, «Oyunun muhtev»-
sı duzenlenmış bulunan festıva-
lın mana ve nezahetı ıle bağdas-
tınlamadıgı gıbı bolgenın nüfus
yapısı ıtıbarıyle de bır kamu ku-
ruluşunun ıcraatı ile kabılı telıf
gorulmemışür» denılmekteydi.

Türkîye
Romanya'dan
traktör.
arazi arabası
ve lokomotif
alacak pamuk,
gıda ürünleri,
ve maden
ihraç edecek

ANKARV (ANKA) — tiy
ve Romanya arasmdakı uzun va
delı Ekonomık Sınaı ve Teknik
Isblrlıgı Anlasması yürurlüge gır
mistir Anlasma protokolünde,
Türkiye'nın Romanya'dan trak-
tor, arazı arabası ve lokomatil
alacagı, bu ülkeye pamuk, gıda
ürünleri, maden, den ve çesitlı
sınai mamullert ıthal edileceği
belırtılmıştir Bu arada, Turıüye
kumen TUrk ihraç mallan ile sa
pılacak Roraen ımalatı 2100 bey
gır gucünde 40 dızel elektrık lo-
komatıfının teslımı hakkınds bir
mukavele teklıfinde bulunmus-
tur.

Bu arad» Romanya hükumeti
de, 1000 adet traktore ıthal mü-
sadesı venlmesı, 1000 adet a,ra-
a arabasının da, devlet malzeme
ofisıne satısına ilıskin sorunun
h«Ui içm, Turk hukümetinın d«s
teğını istamısür

Bugun yürürlüge gıren arJas-
ma, ıki Ulke arasmda şu konular
daki isbırlıgını ongormektedır*

«— Maden çıkarma sanay.i, me
kanik msaat ve elek^ro teknik.
kımva ve petrokımya sanajnl«ri,
hafif sanayi, tarım ve gnda san»-
yıı. naklıye ve her ıkl ülke tçta
deg«r ifmde eden dığer alanlar,

— Her ikı ülkede yenı su»i
tesısler kurulması. mevcutlann
genısletılmesı veya modernuas-
yonu,

— Karma üretim, ticaret ve
nakliye şırketlennın kurulması,

— Karayolu. demır ve denlzvo
]u ulaşımında karşılıklı kolayluc-
lar saglama »

o

CHPŞişli

llçe Gençlik

Kongresinde

kavga çıktı
CHP Şijlt tlçesi Gençlik Kolu

kongresı dlm çok çekısmelı bır
ha\â ıçinde \apılmı*nr Kongre-
run daha unce saat 10'da topla-
pacağı ılan edılmesıne ragmen,
delege 'ıstetıne vapılan ıtıraz ne-
denı ı!e çalışmalar ancak dört
saAt sonra bsjlamiîtır

Kongre ba$kanının delege kar
tı bulonmayanlann salonu terket
mesını ıstemesı üzenne çıkan
tartısma bırden kavgava dönüj-
mus baa uyeler bırbırlerine gır-
mıstır Bu arada eski Jlçe baş-
kanı Murat Yagan ılp ona baglı
150 partıl1 salondan po!:sın
•\arduni almarak dışarı çıkarıl-
mıstır. Delege lıstesı huküraet
komıserınm ızlemı altında okun-
muş ve çalışmalara devam edıl-
mıîtır Seçımı Genel Merkeje
bağlı Mustafa Sarıgul baskanlıgin
dakı üyeler kazanmıştır.

Dısarıda kalan ve dovüldükle-
rını ıddıa eden Murat Yağan ve
150 arkadaîi, kongrenın tüzüje
a\kırı biçımde toplandığını ve
seçırmn gerçekleştirildığıru ilen
süren bır tutanak tutmuslardır.
Bu tutanakla seçımin ıptalı için
gereken vasal ışlemlerın yenne
getınlecegı be'.ırtılmistir.

Rastgele
ateş eden
sabıkalı
kendisini
engellemek
isteyen
bekçiyi
öldürdü

Çubuklu kara'nolımda
bır gece bekçı^ı bır sabıkalı t»-
rafından vurularak oldurülmuş-
tur

Alı Yaman adındaki bekçı dtln
gece gorevme gıderken bır kahve
onunde Omer Sağır adlı kı-
sınm taDancasıyla gelısıgueel ateş
ettığını gormus ve onun bu hare-
ketıne engel olmak ıstemışi'r
Kahve onunde başlıyan fart;sm*
sırasmda Omer Safır gece Bek-
çısı Alı Yaman'ı tabancayla vu
rarak oldurmüştur

Sanık, olaydan sonra Kaçı.iış-
tır

KENDI UÇAGINI
KENDİN YAP

(Basın: 20195) - 7433

Bazı kişilcrin, adımizt kullanarak
Meydan-Larousse ansiklopedisini yüzde 50
indirimle satmak vaadindc bulundukları,
bu amaçla satış senedi ve posta çeki bastınp,
çeşitli adreslere baş vurarak bir miktar
avans göndermelerini istedikleri öğrenilmiştir.

Konuyla ilgilenenlere, böylc bir ölayıa
doğuracağı sonuçlar öncesi duyururuz ki,
Meydan-Larousse takımlarınm saüşı,
jalnız kuruluşumuza bağlı acenta ve satıcılat
aracılığıyla yapılmaktadır.

Yüzde 50 indirimli satışlar sör konusu
değildir. Vaatlerde bulunan ve para isteyen.
kişılerle, kuruluşumuzun hiç bir ilişiği yoktur.
Hiç bır kuruluş ve kişiye dc böyle bır satış
yetkisi, ve bu amaçla ansiklopedi
verilmemiştir.

Durum C. Savcılığına da bildirilmiştir.
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Boyut : 9 * 15 cm
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