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Haftanm Filmleri AtUlâ D0RSA1

Tanklarm KADIN ERKEK SAVAŞI
Savaşı

Sophia Loren cTatlı Tebessüm.ün bir bölümünde..

TATLI TEBESSÜM
I (Mortadrfla) / Yönetmen: Mario Monicelli / Oyunculan

Sophia Loren, Luigi Proictti, WUliam Devane, Beeson Csr-
roll / Renkli Harner Bros (İtalyan - Fransız) filmi
(Dıinya, As, Ipek, vs.)

MARÎO Monicelli, bir zaman-
lar, 1950 sonları ve 60 başların-
da, italyan, giderek dünya si-
nsmasmın en keskin mizah us-
talanndan biriydi.. Acımasız bir
kara mizahın egemen olduğu «Bü
yük 6avaş», «Brancaleone Ordu-
su» gibi filmleri bizde gösteril-
mediyse de, «Toto Gangster» adiy
le gösterilen «İ Soliti İgnoti»yi
sinemaseverler halâ hatırlar.. Mo-
aicellı, »on yıllarda gördüğümüz

-«BEDRANA»
SİNEMA

BULAMIYOR

TÖNETMEN Süreyya Duru'
nun Bekir Yıldız'dan uyarladığı
«Bedrana» adlı filmin galası, ge-
çen hafta Sinematek salonunda
yapılmış ve Duru'nun Doğu Ana-
dolu gerçeklerini çarpıcı bir ger-
çekçilikle verdiği bu film. seyre-
denler tarafından genellikle 6-
nemli bir başarı olarak nitelen-
miştir. «Bedrana» filmi, buna
karşın, Beyoğlu'nda gösterilecek
bir sinema bulamadığı için seyir-
ci karşısına çıkamamaktadır. Fil-
min önemi dolayısiyle üziintü ya-
ratan bu durum karşısında, ya
genellikle yabancı filmler göste-
ren bir Beyoğlu sinemasında
programa konması, ya da gele-
cek mevsime kalması sözkonusu-
dur.

«Kazanova 70», «Tabancalı Yos-
ma» filmleriyle olsun, son Can-
nes şenliğinde hiç tutulmayan
«Albayları İstiyoruz» adlı grotesk
siyasal taşlamasiyle olsun, çapın-
dan iyice düştügünü gösteriyor.
«Tatlı Tebessüm», İtalyanlara öz-
gü mizahtan bazı izler taşıyorsa,
bu, kuşkusuz, Monicelü'nin yanı-
sıra ünlü senaryo ustası Suso
Cecchi d'Amico'nun da ismini ta-
şıyan ortak senaryo çalışmasının
niteliklerinden ileri geliyor. 4 yıl
önce Amerika'ya göçedip bir lo-
kanta işleten sevgilisiyle eğlen-
mek üzere Amerika'ya gelen de-
lişmen italyan kızı Maddalena'
nın, gumrükten geçişiyle (daha
doğrusu, Amerikan yasalanna ay-
kın olarak illâ da sokmak iste-
digi Mortadella salamı yüzünden
geçemeyişıyle) başlayarak, başına
gelen bir seri serüveni anlatan
film, «Amerika'da bir İtalyan»
tema'sı üstünde genellikle bekle-
nen ve bilinen düzeyde ve nitelik
te bazı çeşitlemeler getiriyor.
Bunlann bir bölümü ilginç...
Ama film. kısa zamanda baştaki
ilginçlifini yitiriyor, gerek «yeni
dünya»da yeni değer ölçülerine
kapılarak kişiliğini yitiren İtal-
yan'la yapılan Lâtin eleştirisi, ge-
rekse filmin akışına yerleştirilenr
bölümlerle verilen Amerikan ya-
şamı eleştirisi, yılan hikâyesine
dönen konunun dönemeçlerinde
yitip gidiyor... İtalyan yeni - ger-
çekçiligi'nin parlak yazarlanndan
Cecchi d'Amico da, Monicelli de,
eski günlerini aratan bu pembe
filimcikle, filmografilerine hiç
bir şey eklemiyorlar...

I (The Great Battle; / Yöoet.
men: Ynri Öıerov / Renkli
bir Mosfilm (Rus) filmi
lAtlas, Site'de)

SOVYET yönetmeni Yuri O-
zerov'un Ikinci Dünya Savaşı'-
nı anlatan dev üçlemesinin bir
bölümünü seyrediyoruz bu haf-
ta... Sovyetlerin zaten ustası
oldukları bir türde, savaş sine-
ması türünde. muazzam olanak-
ların ba.şarı ve ustalıkla kulla-
nıldığı, etkileyici bir yapım bu.
Ozerov, yer yer, kişilere benze-
yen oyuncularla çektiği ve sa-
vaşm Hitler, Stalin, Churchill,
Roosewelt gibi ünlüleri arasın-
da geçen bölümleri de, siyah •
beyaz olarak, sanki gerçek bi-
rer belge - film imişcesine fil-
minin kurgusuna yerleştirmiş..
Sonuç olarak, sinemaya yen
bir şey getirmemesine karşın
merakhların büyük ilgisini ç?
kecek bir savaş filmi.. Hele
TV'de başlayarv ve büyük ilgi
gördüğü belirtilen ctkinci Dün-
ya Savaşı» serisiyle kıyaslanın-
ca, sinemanın TV'ye karşı sa
hip olduğu yadsınamaz teknik
üstünlüğü iyice gözler önüne
seren bir film...

FELLİNİ'NİN

2 BAŞ ESERİ,

«ROMA» VE

«SATİRİCON»

GÖSTERtLDİ

TÜRK Film Arşivi"nde ünlü
ttalyan yönetmeni Federico Fel-
lini'nin, günümüz sinema sanatı-
nın en üstün verimlerinden sayı-
lan ve ikisi de daha önce sansü-
rümüz tarafından geri çevrilmiş
olan ünlü filmleri «Roma» ve «Sa-
tiricon» gösterildi. Geçtiğimiz-Cu-
ma gecesi sanat ve basın çevre-
sine özel bir galayla sunulan ve
hayranlıkla izlenen «Roma», daha
sonra 3 giin boyunca Arşiv'in
Harbiye'deki gösteri salonunda
seyircilere sunulmuştur. «Satiri-
connun gösterisine ise dün baş-
lanmış olup, film, bugün ve ya-
rın da gösterilecektir. Türk Film
Arşivi Müdürü Sami Şekeroğlu,
ilerde, yine sansürde takdmış o-
lan ve Türk aydınlannni seyrtt-
mesini gerekli bulduğu Elia Ka-
zan'm «Amerika, Amerika», Da-
vid Lean'in «İngiliz Casusu Law-
rence», Stanley Kubrick'in «Oto-
matik Portakal» gibi filmlerini
de gösterme olanaklarını araştır-
dığmı bildirmiştir.

ORTALIĞI kaplayan «Çin
filmleri» yüzünden sinemalar-
da yer bulamayıp da gösterile-
meyer» bazı filmler, ancak mev-
sim sonunun yaklaştığı şu gün-
lerde karşımıza çıkabilecek.
Bunlardan biri olan «Kadm •
Erkek Savaşı», genellikle ikinci
sınıf komedilerle tanıdığımız
Melville Shavelson'dan bek-
lenmiyecek kadar olgun ve se-
vimli bir film... Orta yaşlı bir
resimli roman yaratıcısının ya-
şamını anlatıyor Shavelson. Ka-
rısından ayrıldlğından beri yal-
nız yaşamaya kararlı olan sa-
natçı, kadınlara karşı olan düş-
manlığını çizgiyle dile getiren
eserleriyle büyük ilgi görüyor.
Ancak eskiden geçirdiği bir ka-
za nedeniyle gözlerini yetirme-
ye başlamasıyle birlikte, yaşa-
mına bir kadın da giriyor. Ka-
dının üç çocuklu (ve bir köpek-
li) bir dul olması, işleri kolav-
laştırmlyor. Eski ilkeleri unut-

I (The War Betweeen Men and Women) / Yönetmen: Mel-
viUe Shavelson / Oyuncular: Jack Lenunon, Barbara Har-
ris, Jason Robards / Renkli Cmema Ccnter filmi (El-
hanua, Kenf te)

turan bir kararla evlilik serü-
venini bir kez daha denedikle-
rinde ise, ortaya eski koca çı-
kıveriyor... Görüldüğü gibi, «Ka
dın - Erkek Savaşı», ana çiz-
gileriyle çok görülmüş bir öy-
küyü anlatıyor, bir kez daha..
Ancak film, çeşitli yönlerden
ilginç... Bir kere, Shavelson, öy
künün esinlendiği çizgi - roman
serisinin bazı bölümlerini, yer
yer filmin örgüsüne ustaca yer
leştiriyor. öyle ki, normal bir
Ö3rkülü filmle, bir çizgi - filmin
birleşmesine tanık oluyorsunuz.
Zekice yazılmış senaryonun ve-
rilrfiği modern bir sinema görü-
nüşü altında, film, aynı zaman-
da, keskin bir duyarlık, aşırı
bir duygululuk taşıyor.. Melod

rama dönüşmeyen, gemlerkmis,
mizahın, esprinin ardında sak-
lanmış acı bir duyarlık... Çağ-
das Amerikan toplumundaki
evlilik ve daha genel planda
kadın - erkek ilişkilerine, mad-
di değerlere dayalı bir toplum
düzeninin getirdigi şartlamala-
ra, sanatçı çevrelerine ilişkin
ilgi çekici gözlem ve eleştiriler
âe getiriyor film... Ve geçen-
lerde Oscar ödülü alar» Jack
Lemmon ve Barbara Harris'in
birinci sınıf oyunları da kuş-
kusuz anılmalı.. Amerikan sı-
nemasının. duygusal komedi tü-
ründeki kendine özgü başanlı
yapıtlanndan biri; çok önemli
değilse de, seyre değer bir
film..

Rana Cabbar ve Rutkay Aziz, «Hitler Rejimi'nin Korku ve Sefa»
leti»nde..

Başkent'te sanat olayları

«Hitler rejimi'nin
korku ve sefaleti»

TELEVIZYONUN en sevilen
dizi filmi «Kaçak»ın kahramanı
Dr. Rıchard Kimble'ı ekranaa
canlandıran Amerikalı aktör Da-
vid Janssen'in Türkiye'ye gelecs
ği şimdi günün Jıonusu. Önce bir
Türk filminde oynamak için ge
leceği söyleniyordu Kimble'm
Gösterildiği tüm dünya ülkele-
rinde olduğu gibi yurdumuzda
da büyük ilgiyle izlenen «Kaçakı
ın kahramanı, son duyulan ha-
berlere göre çekimi Üreüp VP
Göreme'de yapılacak «Asker Buf
falo» adlı Amerikan iç savaşı
sonrasım konu alan bir kovboy
filmi için yurdumuza geliyor-
muş. «Kaçs.k» ın rol arkadaşla
n arasmda Rock Hudson ve zen
ci oyuncu Paul VVinfield'in adsn
dan da söz ediliyor. Filmm iki
yapımcısından biri David Schine
ile Martin Liege, yönetmeni ise
Soundi Craig imiş. Tabiî filmde
sudan ucuz Türk figüranlan ile,
yurdumuzda çekilen tüm yaban-
cı filmlerin gedikli yardımcı o-
yunculannı da oynar sayabiliriz.

• TÜRKÎYE'DE KAÇAK
MODASI

YERLI film yapımcıları, Tür-
kiye'de aşırı derecede sevildiği-
ni bildikleri David Janssen'i bir
filmde oynatabilmek için bir
süredir, akıllarının tüm olanak-
larını harekete geçirmişler. Ne
yapıp yapıp, «Dr. Kimble»lı bir
gerçek «Kaçak» filmi yapma sev
dasmdalar. Fakat «Kaçakvın ne
Türkiye'de çevrilecek bir yerli
filmde oynamağa vakti var, ne
de bizim yerli yapımcıların, o-
nun isteyeceği ücreti ödemeğe
takatleri. Çünkü Janssen'in «As-
ker Buffalo» filmindeki kovboy
rolü için alacağı ücret tam 10
milyon liraymış. Üstelik de Jans
sen'in on yıl içinde hiç bir ül-
kede, «Kaçak» konulu filmlerde
oynama yetkisi de bulunmuyor.
Bu da Televizyon sözleşmesi an-
lasılan. Bu durum karşısında
Janssen'den umutlarını kesen
yerli yapımcılar, son birkaç ay
içinde adları başka başka bir-
çok «Kaçak» filmi çevirdiler.
«Kaçak»h filmler için «Kaçak» se
naryoları yazıldı, «Kaçak» foto-
romanları çekildi. Bir «Kaçak»
modasıdır sürüp gidiyor.

Günün kîtapları

Gelir. Kurumlar,
Işletme, Damga,

Veraset ve Inlikal
Verctsi Kanuniarı

Vergi
Uyujmazlıklan
Acısından
Danıştay
Yargılam?
Hsulu

Vergi Usul Kanunu ve
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Tahsil Usulu Hakkında
Kanun
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Film çevirmek üzere Türkiye'ye gelmesi beklenen TV dizi fil-
mi «Kaçak»m kahramam Dr. Kichard Kimble'ı canlandıran
David Janssen, Hollywood'da Türk karakter oyuncusu Feridun
Çölgeçen'le görülüyor. Janssen, o sıralar Joe Newman'ın yö-
netmenliğini yapüğı Scott R. Dunlop Frank Gruber ildlisinin
yapıtı «Yirmi Artı İki - Twenty Plus Two» filminde Jean Crain,
Dina Merrill, Agnes Moorehewad, Brad Dexter ile oynuyordu.

Yeşilçam dört gözle
6CKaçak3?ı bekliyor

Turhan GÜRKAN

• TERLt FtLMCtLER
YARIŞA KALKTI

DR. RİCHARD KtMBLE'ın
Türkiye'ye gelişinrfen yararla-
narak çevireceği filmin biti-
minden sonra hiç değilse bir
haftalığına bir yerli filmde oy-
natmak için büyük bir yarış
başladı yapımcılar arasmda. Ba-
zı kaçamak çalışmayı seven

yapımcıların, <Kaçak»ın TV
sözleşmesini hiçe sayarak onu
kandırabilme çabası içinde ol-
dukları seziliyor. Bazı büyük
yapımcıların da, aralarında an-
laşarak ortak bir filme yönel-
meleri de söz konusu. Beyaz
perdenin yerli malı dişileriyle
oynayacak «Dr. Kimble»m bir
filminin, bugünkü bunalımlı dö
nemde büyük gelir sağlayaca-

ğını hesaplayan yerli yapımcı
lar için «Kaçak» el değmemiş
sihirli bir hazineyi anJırıyor.

• ÇÖLGEÇENİN KONUGÜ
OLACAK

TÜRK beyaz perdesinin ka-
rakter oyuncusu Feridun Çöl-
geçen, Amerika'ya gittiği sıra-
lar, birçok ünlü oyuncuyla be-
raber Hollywood'da, TV dizi fil
mi «Kaçak» henüz çevrilmediği
için henüz doğmamış olan Dr.
Richard Kimble'm yaratıcısı
David Janssen'le de tanışmış
ve Türkiye'ye gelmesi için o za-
man çağrıda bulunmuştu. Çöl-
geçen. çok hoşlandığı Janssen'i
çağırırken «Umarım kı, benim
gibi Türk halkı da sizden çok
hoşlanacaktır» demişti. Asıl adı
Davirf Meyer olan Janssen, Hol-
lywood'a henüz onüç yaşınday-
ken at egercisi olarak girmiş,
sonra figüranhk, küçük roller
derken, başrollere yükselmis,
ama ününü TV dizi filmi «Ka-
çak»la yaparak büyük bir ser-
vete salıip olmuştu. Kansmı
öldürdüğü iddiasıyle ölüm ce-
zasına çarptırıldıktan sonra ce-
zaevine getirilirken bir tren
kazasında kaçmayı başaran ço-
cuk doktoru Richard Kimble'm
rolü, önce başının belâya gir-
mesi ve yakalanmak üzereyken
yeniden kaçması, serüvenden
serüvene koşmasını oluşturu-
yordu. Ve bu kaçış, taa karısı-
nın gerçek katili tek kollu ada-
mı yakalıyana dek sürüp gide-
cekti. Kimble'm kendisini hal-
ka tapılırca sevdiren özellikle-
ri ise sempatik, iyi kalpli, yar-
dımsever, kimsesiz, iftiraya uğ-
ramış, hakkını arayan, tok söz-
lü, mert, sağlam karakterli, so-
ğukkanlı, ezilen, hor görülen
adam kimllğini yaratmasiyffı.
48 yaşındaki eski dostunun film
çevirmek üzere Türkiye'ye ge-
leceğini duyan Feridun Çölge-
çen sevinçten uçuyor şimdi,
«Janssen'i daha kimse tanımaz-
ken ben onunla Hollywood'da
tatlı günler geçiriyordum. Ge-
lir gelmez karşılayacak, Istarv
bul'u karış kanş gezdirecek, e-
vimde konuk edteceğim» diyor.

Engin KARADENtZ

BERTOLT BRECHT'in epik
türdeki sahne yapıtı, «Hitler Re-
jiminin Korku ve Sefaleti», Nazi
boyunduruğunda kiilbastılaşan
Alman halklarının yaşamını dile
getiriyor. Oyun, Hitler Almanya-
sı ve polis rejiminin törpüleyıp
bilediği toplumsal - politik «di-
kennlere kıyıcı, ödünsüz bir yer.
gi. Nazi'lerin ezdikleri, «Füh-
rer» ve «Führer»cilere ba$efme-
yen yiğit kişilerin yediği damga-
larla «paydos» etmeleri ya da et-
tirilmeleri v.b.

Ankara Sanat Tiyatrosu fAST),
repertuvar dağarcığının «Yasak-
lanan Oyunlar Dizisi»nden olan
bu ilkini yeniden ramp ışıkları-
na çıkarttı Zehra Kurttekin'in
çevirdiği «Üçüncü Reich'in Kor-
ku ve Yoksulluguıınu konuk Grup
Yönetmeni Yılmaz Onay değer-
lendirdi. Sahne estetiğinde poli-
tik . ideolojik ögeleri yeğ tutan
Brecht'in bu yapıtmı AST. 28
Mart 1972'de sergilemege başla-
miş, oyun altmcı gecenin ardın-
dan yasaklanıp kaldınlmıştı!

Brecht'in bu vapıtı eüncelliŞinl
vitinnez temi ile sayginlaşır.
Duygusallıgın. verini yabannlas-
maya bıraktıjh Brecht yapıtlari-
nı, Brecht'in vaptıklanm hvkün-
mek, bu nedenle zorlasır! Konuk
Grup Yönetmeni Yılmaz Onay
saygı duyduğumuz bir sahne ada-
mı..

Ancak. Brecht'ce sahne yapıt-
lannda diyalektik. tarihle yıka-
nırsa valnizea kurumaz, kururu-
lamaz! Bertolt Brecht'in. çalıs-
ma arkadaşı, bagriar Kurt We-
il'in müzik verimlerinin. bu va-
pıtlan sulandırmaması gibt. bel-
gesel çalışmalarda sulandınlma-
malı. «bilgi kusturum olmamalı!

Bunlann dışında, AST'ın ta-
kım oyununda. «Nezaret Eden-
!pr» pörçüfündeki «İs Adamı»,
-İhanet» dilimindrtr! «ErW*k>;
«Profesör Fritz». «Meslek Hasta-
lı?ı»nda beyin yıkayan «Profe-
sör» ve «Hak Arama» da «Ceza
Reisi» Rana Cabbar »ıskırdı

Brecht'in yaotıklanrıı »vlrtln-
mek mi? Dedik ya, çok zor ol-
sa gerek! ASTın sundugu «H1t-
le r Rejimi'nin Korku ve Sefa-
lefi»ni eene de enrünüz..

Bugün... Bu gecc,
Beyoğlu
A ATLAS (44 08 35) Tanklarm

Savaşı — Great Battle: Büyulc
harb fılml.

A DÜNYA (49 93 «1) Tatlı Teb«s-
sum — Mortadella: Sophia Lo-
ren - Marcello Maştroianni

A FİTAŞ (49 93 61) Ölüm Benlm
Kardeşim — Çln filmi

A EMEK (44 84 39} Ruzgâr Glbl
Geçtl — Gone With the Wlnd:
Clark Gable - Vlvlen Lelgh

A ELHAMRA (44 22 36) Kadın
Erkek Savaşı — The War Bet-
ween Men And Women: Jack
Lemmon - Barbara Harris

A LÂLE (44 35 95) Uçan Canarar
Çln filmi

A SARAY (44 165 6) Kin: CUneyt
Arkm - Ferda Büyükgüneç

A SES (45 24 16) Ölüm Saçan
Silâhşör — Çin fllml

A SİNEPOP (44 22 54) Ateçll Bft-
kire — Virgln on the Verge: Ve
ronlqle Vendell

A VENİ MELEK (44 42 89) SUiha
Karşı Karete — Çln fllml

ŞiŞİi
A KEN'T (47 77 62) Kadın Erkek

Savaşı — The War Between
Men and Women: Jack Lem -
mon - Barbara Harris

A KERVAN (46 65 01) Iztırap —
Aytaç Arman - Necli Nazır

A KONAK (4S 26 06) Kâbu&lu Ge
celer — Straight on TI11 Mor -
nlng: Hita Tushlngham - Sha-
ne Briant

A SİTE (47 69 47) Tanklann Sa-
vaşı — Great Battle: BUyük
harb filmi

A ŞAN (40 67 92 - Elmadağ) Iz-
tırap — Aytaç Arman - Neclâ
Nazır

A İNCİ (40 45 95 - Pangaltl) Is-
tırap — Cüneyt Arkın - Perda
Büyükgüneş

A TAN (48 07 40) Silâha Karşı
Karete — Çln filmi

A AS (47 63 15 - Barbiye) Tatlı
Tebessüm — Mortadella: Sopbia
Loren - Marcello Maatrolannl

Beşiktaş
A MISTIK (46 15 14) 1 — Rika-

nm Sek^ Ordusu — Japon fil-
mi. 2 — 002 Hızlı Kayakcılar —
Franco Pranchi - Clccio İngras-
sla

% YILDIZ f47 63 42) 1 — Iztlrap
Aytaç Arman - Neclâ Nazır. 2—
Kareteci'nin İntikamı — Çin
fllml

• YUMURCAK (40 22 27) 1 —
Kin — Çüneyt Arkın. 2 — El-
bet Bir gün Buluşacağız: Ad-
nan Şenses.

Aksaray
A BUtVAK (21 35 78) Iztırap —

Aytaç Arman - Veclâ Nazır
• GÜKEŞ (21 61 40) Ölüm Benlm

Kardeslm — Çin flm
• KRİSTAL (21 57 66) Sampiyon

Kardeşler — Çin filmi
« YTLDIZ m 11 37) Tanklann

Savaşı — Great Battle: Büvi)'-
harb fl!mi

• MARMARA '22 38 60 - Beynzı'
TanKlarm Savası — Oreat Bat*
1»: BUvük hsrb filmi

% MURIT 124 05 Sfi> - Çcmberli
tas) Tntlı Teh»ssüm — Mort»
della: Sophia Loren - Mftrcello

Maştroianni
A ŞAFAK (22 25 13 - Çemberllta»)

Ölüm Benlm Kardeslm: Çln
filmi

Fatih
A RENK (21 15 25) 1 — Hayalet

ler Şatosu — House of Dark
8hadow«: Joan Bennet. 2 —
Kadın Erkek Savaşı — The
War Betveen Men and Women
Jack Memmon - Barbara Harrts

t SIR (23 67 12 - Topkapl) Sarı
Mafia — Çin filmi

A HAKAN (23 42 33 - K. GUm-
rük) Kin — Çüneyt Arkın -
Ferda Büyükgüneş

Bakırköy
A İNCİRLİ (7Ç1 07 25) Mançalı

Adam (Donkişot) — Man of la
Mancha: Peter OToole - Sop-
hia Loren

A TIVAZTEPE (76 65 18) Kadın
Erkek Savaşı — The War Bet-
ween Men And Women: Jack
Lemmon - Barbara Rarrls

A PINAR (23 82 50 - Merter)
Kuşçu — çüneyt Arkın - Perl-
han Sava$

Kadıköy
A AS (36 00 50) Dün Gece Öl-

müşttt CKızım İçin) Mllânes
Ammazano A Sabata: Raf Val-
lone

A EFES (36 03 62) Ölüm Karan
Long Live Death: Pranco Ne -
ro - Ell Wallach

A FEZA (36 03 62) Kin — Çüneyt
Arkın - Ferda Büyükgüneş

A KADIKÖT (37 15 97) 002 Hızll
Kayakçılar — Pranco Pranchl -
Çiceio İngrassia

A KAFKAS (37 43 68) Iztırap —
Aytac Arman - Neclâ Nazır

A KENT (36 96 12) Ölüm Oyun -
cuları — The Çomediang: Ri-
chard Burton - Ellzabeth Tay
lor

A OCAK (36 37 71) Damgalı A-
dam — Serdar Gökhan - Bahar
Erdenis

A OPERA (36 08 21) Karetecller
Kralı — Çin filmi

A REKS (36 01 12) Ölüm Oyun-
culan — The Comedlans: Ri-
chard Burton - Ellzabeth Tay-
lor

A SÜREYTA (36 06 82) Ölüm Re
saplaşması — Un Aller Simple
Jean Çlaude Boutllan

A ATLANTİK (55 43 70 - Suadt-
ye) Kin — Çüneyt A/kın - Per
da Büyükgüneş

A SUAPİYE (55 52 94 - Suadiye)
Iztırap — Aytaç Arman - Nec-
lâ Nazır

A YEKİ MELEK (44 42 89) Silâ-
ha Karşı Karete — Çhen Loe -
Klaus Klnsky - Oordon Mltc -
hell

A TAN (48 07 40) Silâha Karçı
Karete — Chen Lee - laus
KKİnsky - Gordon Mitchell

• MUDAT (24 05 56 - Şehremlnl)
I^dırap — Aytaç Arman - Nec-
lâ Nazır

9 İPEK (22 25 13 - Çemberllta^l
Tatlı Tebessüm — Mortadella:
Sophia Loren

% İNCİRLİ (71 07 25) Tenten Ma
cera Peşinde — Çizgl film

A TINAZTEPE (76 65 18) Karate
Sılâhımdır — Çin film

Kapalı Zarf Usulüyle
Menkûl Mal Satışı

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN
H.Ooo.— lira muhammen bedelll 10b0.— lira t*?nHnaüı

Yedikule Karakolunda bulunan 34 AA ?*4 plâkau. 1960 mo-
del, 102589 jase nolu, 4 J 243379 motor nolu binek jeep
otosu.

553—386
10 000.— lira muhammen bedelli 750.— lıra t«minstiı ay-

nı yerde bulunan 1 adet 34 AA 801 plâkalı. 2231)90 motor
no C 9 şase nolu 1959 modeli Ford tenezzüh.

553-314
10.000.— lira muhammen bedelll 750.— lıra teıainatb

Zeytinbumu Ağ. Bak. Tam. Fb. Müdürlüğünde bulunan
1957 model Chevrolet 0904 plâka, 3.836848 GM. 25 motor
nolu araç.

553-42
9000.— lira muhammen b«delli 675..— llra muhammen

bedelli Yedikule Karakolunda bulunan 34 AA 979 plâkalı,
1952 model, 428553 şose no, 0527 motor nolu Wil]ys marka
as. tip jeep.

553—383
7000.— lira muhammen bedelli 525.— !ira teminaUi is-

tanbul Orman Başmüdürlüğü (Fatih Ormara Garajında)
bulunan 1959 model, şase: 10001813, fcasa: 00366 - 189010

motor no: 189981/1000504 nolu Mercedes 300 hususi oto-
mobil

553—238
6628. lira muhammen bedelli 498.— lira teminatlı

Alemdağ 15 Füze Üs Komutanlığında bulunan 5 Kalem
hurda maüeme. (6, 7, 8, 9 sırada yazüı demirif-r satıss
dahil değildir.) (Fazlasmın bedeli tahsil noksanı alıcıya
iade edilecektir.)

553—28)
6000.— lira muhammen bedelli 450.— lira tem.vnaUı

S.S.Y.B. Bakırköy Bölge Depo ve Tamirhane Müdürlü-
günde bulunan 1959 model 45 AD 198 plâka noaı 1)323379*
motor ve 664105 şase nolu kamyonet.

553—413
6000.— lira muhammen bedelli 450.— llra teminatlı

istanbul Jandarma Dikimevtnde bulunan 30 ton semikrom
vekate kırpıritısı.

553—21
2205.— lira muhammen bedelli 166.— lira temmauı K>-

sıklı Güzel tzmir Gazinosunda bulunan 19 kalem gazmc
eşyası.

651—2i
Yukanda yazüı menkûl mallar 15.5.1974 çarşamba

Bünil saat 15'de Millî Emlâk MüdürlüğündeB Komisjon-
da dosyalarındaki sartnameleri geregince ayn avn Kapalı
zarf usulüyle satılacaktır.

îsteklilerin 2490 sayılı kanunun tartfatı dalresinde ha-
zırlanmıs teklif mektuplarmı, ihale günü en geç saat 14'e
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri. fazla bügi için adı
geçen Müdürlüğe müracaatlan.

(Basm: 14O<M) — 3418

KÜÇÜKKÖY • KARADENİZ MAHALLESÎ
GtZELLEŞTlRME DERNEG1 BAŞKANLIGLNDAN

Denıegimiziı» yıllık genel
kongresi. 12/MayısA974 Pazar
günü saat 11.00'de, Gaziahmet-
muhtarpaşa tlkokulu salonunda
sşağıdaki gündem gereglnce ya-
oılacaktır. Ekseriyet temin e-
lilemediğinde 19/5/1974
frtelenecektir.

Sayin üyelerlmlzln t
dnemle rica olunur.

G 0 n d e m :
1 — Açılıs ve saygı duruşu
2 — Kongre divanınıo seçilmesi
3 — Faaliyet raporlannıtı okun

ması ve tenkldler
4 — Genel Kurulun tüzük hak-

klndaki mütalâalan
5 — Hesapların Itontrolü ve ibra
6 — Yeni tdare Heyetinin seçil-

(Cutnhurlyet — 3424)

Boyut : 10 * 19 cm
Üretim Tarihi : 6 Ocak 2021
Telif Hakkı Sahibi Cumhuriyet Yayınıdır.C
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