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Et satısları hakkında

Pahalıııklo mucadele ko
mıs/onu dun ogleden son-
ro Istanbul mebusu Hokkı
Şınası poşonın n\asetınde
toplanmıştır Bu toplantıya
cza 3'don basko kosaplar
şırketınden meclısı ıdare
reısı Ahmet bey ve Kasap
lar Cemıyetı Katıbı umu
mısı ve ıkı oza ıle Celepler
cemıyetı Reısı Idrıs Efendı
Hayvan Borsası Komıserı
Cemal bey de ıstırak etmış
tır Alınan karara gore sı
gır etı 60 70 80 — Koyun
etı 90 100 110 kuruşa sa-
tılacaktır Fıyatlardakı bu
degışıklık etın fena veya ı
yı olmasına goredır

• Istanbuldakı esnaf te
şekkulıerıne dun yenı bır
cemıyet daha ı'tıhak etmıs
tır Şehrımzdekı dokumacı
esnafı aralarında bır cemı
yet teşKil etmışler ve usu
len vılâyetten musaadesını
aldıktan sonra dun ılk top
lantılarırı yaparak Idare He
yetını secmışlerdır

• Konyadakı kuraklıgın
annan tedbırler sayesınde
herhangı bır tehlıkenın ds
onunun alındıgı bıldırılıyor

• Yunanıstan kabınesın
dekı buhran yenıden başla
mıştır Sımdı yenı kabıne
Venızelos tarafından ku'ula
cak eger bu mumkun ol
madıgı takdırde kabıneyı So
folıst Kuracaktır

• Parısten alınan b r
telgrafta Genclık aşısı ı
cm gereklı olan maymu
nun Turkıyeye gelmek uze

re >ola oktıgı bıldırılmekte
dır Kımın hatınna gelırdı
kı eskı Şehremını Dokîor E
mın beyın sokaklarda o/na
tı masını yasakladıgı ma/
munun boyle telgrafla seh
rımıze gelecegı muıdeene
cek ve merasımle karşılana
cak''

• Fransız zabıtası bır
cok kadınları olduren \enl
bır Landruyu tevkıf etmış
tır Marsıl/a Landurusu dı
\e onı'an bu adan Cezayır
de karaya cıkmış ve şehır
de bır gezıntı \apmıştr Po
l'sler kendısını tanımıslar
ve hıc bır mukovemet gos
ternıeden akşam ustu tev-
kıf etmışlerdır Katıl 61 ya
sındadır Yapılan ınceleme
lere gore kadmlara ıckı ı
c rıp sonro onları bogmus
tu. Yakalandıgı zanıan ılk
sozu «Ben bır scfılım benı
o durunuz» demek o'muş
tur

• Sana/ı Nefıse Bır ı
gınde acılacok olan tıyat
ro mektebı ıcm dunden ıtı
baren talebe Ka/dına bas

lanmıştır Mektebe şımdı\e
kadar /edı hanım sekız er
kek taleoe muracaat etmış
tır

Aza Uye
Katlbi umuml Genel Sek

reter
Celep Ko\un kecı tucca

rı
lltıhak etmek Katılmak
Buhran Bunatım
Tevkıf Tutuklanma
Mukavemet Dırenıs
Sanayii Nefise Guzel Sa

natlar

TVv

18.30 LASSIE
Dızı fılmın «Donuş» adıyle yayınlanacak seruvenının bı
rıncı bolumunde Corey uzun bır denetım gezısınden do
ner Orman Işletmesı buyuk bır fırtınanın geldığını ve or
man yangını olasılığını oozonune alarak Corey ın ora/a
gıtmesını ıster Yolculuk sırasında ucaga yıldırım ısabet
eder ve motor arızalanır P lot ıle Corey paroşutle atla
mok zorunda kalırlar Corey ın kucagında Lassıe de var
dır Corey gozunu actığında hastanededır ama Lassıe
kayıplara karışmıştır

18.53 ÇOCUK OYUNU
Istonbul Televızyonundan Erol Alacam ın gercekleştır
dığı yapımda yer verılecek «Nlne ve Torun» adlı oyunda
Yonco Gezer Zafer Tuncar Ismet Ertaş Tekamul Bu
ber Hakan Kırag Ismaıl Incekara Gul Turgu Nursel
Başar ve Cune/t Tan\erdı rol alı/orlar

19.30 İSVIÇRELI ROBENSON
Sureklı fılmın «Buyumeye Ozlem» adlı bolumu yayına gı
recek Kucıık Ernıe artık kendısıne kucuk cocuk gıbı dov
ranılmasından sıkılarak ortadan kaybolur Doho once soy
ledıgı sozlerm yanlış anlaşılması sonucu tenlıkelı tebe
şır magaralarına gıttığı sanılır Onu aramak ıcın yola cı
kan anneEi Lotte bır cukura duşer Herkes onu kurtar
mak ıcın seferber olmuştur

20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU
21.10 5 DAKIKA
«Kızlar da Calışmolı» başlığıyle ızlenebılecek bu akşamkı
bolumde dar gelırlı bır aılede calışmak ısteyen kız ıle
buna karşı cıkan babasının cekışmesı ızlenıyor

21.15 KABOTAJ BAYRAMI
Bugun kutlanan Kabotaı Bayramı nedenıyle Ucman Sun
gur'un hazırladığı programda Turk denızcılığı kabotaı
haklarının alınmosı ılk denız fenerinı yapan Orhan Kı
zıldemır ıle roportaı ve kaptanlarlo soyleşıler yer almak
tadır Programı Nılgun Karataşlı sunuyor

21.50 SELAHATTİN PINARIN
ESERLERINDEN SEÇMELER

Onlu bestec mızın tanınmış eserlennden oluşturulan prog
ramda Necdet Tokatlıoglu «Gcnul Yarasından Acı Duyan
lor» «Bakışı Cağırır Benı Uzaktan» Neşe Can «Gecenın
Matemını Aşkıma Örtup Sarayım» fUmıdını Kırpıklerıne
Bağladı Gonlum» Sabıta Tur Kardeşler cSondu Yodım
da Akısle' Gıbı Aşkın Senerı» «Bır Bahor Akşamı Rast
lad m Sıze» Medıha Demırkıran «Aylar Gecıyor Sen Ba
na Hâla Geleceksın? «Hayal Deryasına Ben Bazı Bazı»
Hamıyet Yuceses «Sormadın Halımı Hıc Kalbımın Esran
Nedır» ve Nesrın Sıpahı «Sorma Bana Nafıie Neler Du
sundugumu» adlı şarkıları soyleyecekler

22.50 HANEDANLARIN ÇÖKÜŞÜ
Belgesel dızı bugunka on ucuncu ve son bolumle bıtıyor
Rusya da devr m yapılmış ve Car II Nıkola ıle aılesı oldu
ruimuştur Alman/ada Imparator II VVılhelm sovaşın yıtı
rıldıgını anlayorak barış yollarını arar Alman Sosyal
Demokratlan VVılhelm ın tahtını terketmesını ıstemekte
dırler

23.35 GÜNE BAKIŞ

İ L A N

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
ISTANBUL

BÖLGE MUDURLÜĞÜNDEN

Hurda Polietilen
Satılacaktır

1 — Ofi'imızde kullanılma nıtelıgı kalmamış olan
toprok ve ortu altırdan cıkmıs polıetılenler kapaıı zarfla
teKİıf aln ak suretıle satıiacaktır

2 — Satılacak malın cınsı vasfı ve mahıyetı şartna-
mesınde belırtılmıştır

3 — Şartname Istanbul Bolge Mudurluğunün Ban
kalar Caddesındekı Bahti/cr Handa Molzerne servısın
den bedelsız olarak ter^ n ed ecektır

4 — Irale 20 7 19'8 OL-IU saot 14 00 de Bolgemız bı
nasırda yapılacaktır

5 — Talıplılerın 61750— TL lık gecıcı temınat
mektup'arı ıle bırlıkte şortnamesı esasları daıresınde ıs
tenılen dığer belgelerle bırhkte muracaat etmelerı ılanen
duyurulur

Ofısımız 2490 savılı kanuna tabı degıldlr

ABDEUNBAZ TURHAN SELCUK

ALMAYA^AK l?MVwKiûîS.Tf (Cİ

U7AVDA (SAMANVöLü-j

YÛLAUYÛ/*DU4 .

Ulusiararası

6.

İstanbul

Festivali'nde

bugün

Mıqu°l Bernet ac*lı bır
antropologun 104 yasmda
kı bır zencının yaşam o/ku
sunu anlatan kıtabındon e
^ınlenerek tanınmış Almon
ozan H M Enzensberger
n 1969 yıl nda duzenledıgı

«El Cımarron» adlı yapıt
H W Honze nın bestesıyle
VVıllıam Pearson (barıton)
Karl'ıeınz Zoller (flut ) Gh
rıstoph Caskel (vurma cal
gılar) ve VVılhelm Bruck (gı
tar) taralından yorumlana
cak Zencı koleyı conlandı
ran Barıton VVıllıam Pear
son Louısvılle Kentucky Unı
versıtesı ıle Koln Devlet Mu
zık Yuksek Okulu nda mu
zık eğıtımı gormuş olup
cağdaş vokal muzıkte o
nemlı bır yen vardır Bus
sottı Devc c Henze Kagel
ve Lıgetı gıbı bsstecıler PP
arson ıcm urunler verm ş
tır

TIYATRO

1977 yılının eylul ayında
onuncu yiıinı kutla/an «De
vekuşu Kabare Tiyatrosu»
on yıida sergıledıgı oyun
lardan derlenen «Cıktık A
cık Alınla»yı sahnelıyor Me
tın Akpınar Zekı Alasya
Ahmet Gulhan Attıla Pek

1MK1SİL

VVıllıam Pearson

dornır A\'ac Öztuna ve Psr
ran Kutman ın rol aldıkları
n U7iqı Altan llter tarafın
oan /apılon ıkı bolumluk
ı-Cıktık Acık Alınlo» adlı ya
pı' toplulııgun «Votan Kur
taran Şaban» «Astronot Nı
vazı» «Habu Dıyar» «Ya
sak Kelımelers «Duğun Bu
gun» «Dev Aynası» «Ha
neler» ve «Yalan Dunya» o
yunıarından skecler şarkı
lar alınarok oluşan bır pot
purı nıtelıgınl taşımaktadır

«EL CIMARRON»

Yer Aya Irını
Saot 19 00
Beste H W Henze

DEVEKUŞU KABARE
TİYATROSU
lCıktık Acık Alınlo)
Yer Rumelıhısar
Soat 21 30

NIKOLAIS DANS
TOPLULUĞU

Yer Acık Hava Tıyatro
su

Soat 21 30

Koreogrofl, Ses, Kostum
ve Işık Duzenı Alwın Nıko
Icııs

Atasoy,
«Belgelerle

19. yüzyıl
sonu
İstanbul»
konulu
konferanslar
verdî

ANKARA — I U Edebı
\at Fakultesı Estetık ve
Sanat Tarıhı Kursusu Baş
kanı Prof Dr Nurhan Ata
soy Hacettepe Unıversıtesı
Sanat Tarıhı Bılım Dalı nın
duzenledıgı konferansta u
zun araştırmalara dayanon
belgelen dınleyıcılere su

narak İstanbul da onceden

var olup da kentleşme ı'e

zaman ıcınde yıten yapılan

yerlerıyle saptamıştır

Uc gun sureyie konf9

ranslar veren Atasoy son

olarak ODTLJ Mımarlık

Fakultesı Konferans Salo-

nunda «Istanbul Sarayları

ve Koşklerı» konulu bır
konferonsta konuşmuştur

İFSAK'ın
Geleneksel
Besinci
Ulusal
Fotoğraf
Yarısmasının
ilkeleri
saptandı

Istanbul Fotoğraf ve Sıne
ma Amatorlerı Dernegı
(IFSAK) tarafından duzen
lenen Geleneksel V Ulusal
Sıyah Beyaz ve Slıde Fotog
raf Yarışması nın koşulları
acıklanmıştır

IFSAK Yonetım Kurul U-
velerı dışında herkese acık
bu'unan Secmenler Kurulu

n j Ersın Alok Gultekn
Cızcen Mengu Ertel Reha
Gjnay ıle Mehmet Bay
han ın oluşturduğu yarıs-
maya katılocak yapıtlar
15 24 Ocak 1979 da
ISOSEM Salonu nda sergıle
necektır Çeşıtlı kuruluşlar
tarafından osul de verıle
cek olan yarışma ıc n ayr n
tılı bılgı «IFSAK — P< 174
— Sırkecı» aaresınden sog
lanabılmektedır

IŞÇI TİYATROSU ÜSTÜNE IKI ÇALIŞMA
Hızla degışen ve gunumuzde

değısım hızı daho da artan ul-
kemızde en az değışen Dinm-
ler araştırılsa neler bulunur
bılemem ama bence bunlaıın
on sıralo'inda tı,atromuz ye
alır kuşkusuz Acı bır gercsk
Tıyatromuzun toplumsal genşı
me ayak uyduramoyıp gerı Kal
dığını soyledıgımız zaman uzu
lerler bozulanlor kabul et-
mek ıstemeyenler de CIKI,or
e'bet Goz yummokla qormez
den gelmekle qercekler degış
mıyor ama

UsteliK tıyatromuzun bu ge
rılemesının ya da degışmeme
cabasmm nedcnı ortada Top
lumsal yapıyı kendıne gore a
cımledıkten sonro ona dort el
le sarılan egemen sınıfların de
gışım duşrranı kesılıvermesıne
şaşılır mı1 Eger bır uİKede tı
yatroyu değışımden odu pol
layan sınıflar bes'eyıp oluştu
ruyorsa ılerıcı devrımcı tı
yatrolar da ıcınde olmak uze
re butun profesyonel tıyatro
lar bu yapımn ekonomık top
lumsal ve dolayısıyla sanatsal
koşullanyla kıskıvrak sarnıp
sarmalanmışsa bır oranda de-

S. Gunay AKARSU

ğışıme de kapanmıs olurlar Kl-
mı bılıncle yapar bunu topıu-
mun egemenlerıyle çıkar bırlı-
gı ıcmdedır uyuşum ıcındedır
Kımı de cozumsuzdur Zorlonır
cabalar dırenır sonundo oajn
verır Istedıgı olcude daha
dogrusu toplumla bırlıkte yenı
leşemez değışenıez Bunjn
sonunda da toplumsal gelış
nenın yavaş yavoş arkasında
kalır

Pekı neredeyce kısır dongu
ye ulaşacak bu duraganlıgın
cıkış noK'aları bulunamaz mı 7

Bulunur elbet Yeter kı toplu
mun degışıme acık seyırcı ke
sımıyle butunleşmeye buşlan
sın Yeter kı şımdıye deg n ta
nımlonan tıyatronun dışında
dahası ustunde b r tıyatro
yapmanın ancak ve oncak şım-
dıye degın oluşturulan seyırcı
kerımı dışından kazanılacak
yenı seyırcıyle b rlıkte başorı
lacagı gerceğı gun ışıgına ge-
tırılsın O zaman bır degıl bır
cok cıkış noktası kendılıgın-
den belırır

Bunlardan bırının seylrcislnl
kesınlıkle belırleyıp onunlT
sureklı bır butunleşme cabası-
na gıren bır oranda da bunu
başaran amotor topluluklar ol-
duğunu cok yınelemışımdır Ge
cenlerde bu savımı destekle
yen bır ornekle gonendım Yıl
naz Onay tıyatro dunyomızda
ozgun ve yoratıcı colışmolarıy
la kendını kabul ettırmış bır
yonetmenımızdır Sahneye ko/
dugu oyunlarla haklı bır beğe
nı toplamıştır Ve daha da
onemlısı uzun yılların ama-
tor tıyatrocusudur Yılmaz Onay

Bugunlerde bırbırını butun
leyen ıkı onemlı calışması tı
yatro yaşamımızo başka bır
canlılık getırdı getırecek Bun
lardan bırı cevırdığı bır kıtap
«IŞCI TIYATROLARI - A|itprop
Topluluklar» Hıtler oncesi Al-
manya smdo butun bır hareke-
tın ıcınde yer alan bır tıyatro
etkınlıgının belgelen bugun oi-
zım ıcın deger bıcılmez oırer
ornek ve kılavuz olma nıtelıgın-
de Bellı bır sovaşım ıcınde

[ RADYO ]

05 00
05 05
07 00
07 02
07 07
07 30
07 40
10 00
10 01
10 21
10 30
12 55
13 00

TRT 1
Acı'ış ' e program
Gunaydın
Kısa hcberler
Ko/e haberler
Bolgese1 yayın
Haberler
Bolgesel yayın
Kısa haberler
Arkası yarın
Oyun hcvaları
Hofta sonu (1)
Racyo TV haberlen
Haberler

13 15
13 30
15 00
1501
15 20
15 40
1600
16 05

16 20
16 40
17 00
17 02
17 50
18 00

O/un havalar,
Bolgesel yayın
Kısa haberler
Şarkılar
Turkuler
Sılahlı Kuvvetler Sact
Bolge haberlen
Ankara Radyosu
Cok Seslı Korosj
Halk muzığı
Tangolar
Kısa haberler
Dılek kutusu
Hafıf muzık
Bolgesel yayın

19 00
19 30
2015
20 35
2100
21 02
21 17
2130
22 00
22 02
22 30
23 00
23 10
00 55
01 00

Haberler
Bolgese! yayın
Konuşa konuşa
Şarkılar
Kısa haberler
T Sozlu Hafıf Muzık
Şarkılar
Dmleyıcı ısteklerı
Kısa haberler
Şarkılar gecıd'
Klasık batı muz ğı
Haberler
CuTiartesıden pazara
Kısa haberler
Program ve kopamş

07 00
07 02
07 30
08 00
09 00
09 45
10 00
10 30

TRT II1 1 • 1 • 1

Acılış ve program
Guie başlarken
Ba-ok muzık
Sabah ıcm
Muzık so'enı
Turkuler
Ceşıtlı soıolar
Muzık studyosuTion

11 15
12 15
12 30
13 00
13 30
14 15
1500
16 00
16 30
17 00
17 30

Ogleye doğru
Aşıklık ge'enegı
Caz muzıgı
Turk MUSIKISI Soz'ugj
Muzık koşesı
C Tı rk Sanat Muz g
Gunun konser
Muzık sozlugu
Muzık bancesınden
De,H er ve ezgıler
Mozık e yaşa,an!ar

1800
18 30
19 00
19 30
20 00
21 00
22 00
23 00
24 00
00 30
01 00

klasık Turk Musıkısı
C Turk Sanat Muzıgı
Pop 18
Ba ok muzık
Dun>a radyolarından
Gunumuzde caz
Gecenın konserı
C Turk Sanat Muzığı
Caz muz gı
G°ce ve muzık
Prcorom e kapanış

(Basın 18930) — 9283

08 00
08 30
09 00
09 20
09 45
10 10
10 40

11 00
11 20
11 35
11 55

TRT III

Gun başlıyor
Sabah kcnser
Gel O/na Gul O,na
A Yavaşca aan şark lar
Sularımaak serıet
C Turk Sanat Muz gı
Yazılarda şıırlerde
vaşom sevınc
Taş plaklcrda
TurKule-
Tu'K Edebı/atında Cocjk
T So7lj Hafıf Muzık

12 30
13 00
13 15
13 30
14 00
ı4 20
,4 40
15 00
13 30
15 50
16 20
16 40
17 00
1730
1800

Kadınlar toplulugu
Haberler
Cı&an muzıgı
HaU ozanları
Ogretmenler odası
R Erten den şarkılar
Cevre «orunları
C Tur* Sonot Muzıgı
Trafık
TurKule gectdı
A>-kcsı yarın
Caz muzığı
Saz -nusıkımız • Sarkııar
Yurttan sesler
Bestenın soatı

18 45
1900
19 30
19 45

20 00
20 30
21 00
2130
22 00
22 30
23 00
23 30
23 35
23 55

TurKUİer
Haberle
Hafıf mtzık
Ankara Rcayosu
CoKoeslı Korosu
Beraber şarKilaı
Haftanın ulkesı
Barok muz k
Erkekler fasıı
C Turk Sanat Muz ğı
Turk hof ' muzıgı
Caz sevenler ıcın
Haberler
C Tur< Sanat Muzığı
Program ve kapanış

BULMACA

1 2 3

SOLDAN SAĞA

1 — Cokgozelı hayvan-
lardo dollenmış yumurta
nın gelışme evrelerınden
ucuncusu 2 — Eskı dılde
be'lı bır erek ve yontemle
yapılan ış eylem 3 — Tjrk
para bınmt — Gumusun
sımgesı 4 — Tersı başka
sına gecen bulasıcı —
Turpgıllercen yaorakları sa
lata gıbı yenen bahorlı bır
bıtkı 5 — Tersı pıs durum-
da olan 6 — Eskı dılde yı
ven yıyıcı kemırıcı — Bı-
rını bır seyı aklo getırere<
sozunu etme ya do djs j r-
me 7 — Tersı kıraya verı-
lerek gelır getıren ev duk
kan qıb taşınmaz mal 8 —
Tersı vorlıkları bıldıren soz-
cuk — Kokulu tohumu ha
mur ışlerınde ve rakıcılıkta
kullanılan yurdumuzdo ekı-
mı yapılan maydarlozqıller-
cen bır b * i " 9 — Dınc°
Ingıhz / ı sesıne bağlı olar
k'm«e

YUKARIDAN AŞAĞIYA:

1 — Mora kacan kırracı
boya 2 — Buyurucu, buyu-

rur ust — Eski Turk ve
Mogol Imparatorlarına ve
rılen san 3 — Bır cıns
topraktan yapılıp pışırılmıs
canak comiek ya da pısı
rılmış toprak fayans por
selen yapırnıyla ılgılı olan

4 — Tersı hıc bır kayıt ve
koşulo baglı olmayan her
turlu denetımın dışında ka
lan — Eskı dılde kırmızı
renkte degerlı sus taşı 5 —
Tersı ırıdyumun slmgesı —
Nıkelın sımgesı 6 — Ya
bancı bır dılle yazılmış bır
yapıtı yerlı toreye uyacak
bıcımde az cok değıştıre-
rek kendı dılıne gecırmek

7 — Yumurta verımı cok
olan bır tavuk cınsı — Ter-
sı ıskambılde bırlı 8 —
Itırlı tohumları bahar ola-
rak kullanılan bır bıtkı
9 — Irı tonelı bezelye

DUNKU BULMACANIN

CÖZUMU

SOLDAN SAĞA

1 — Önesurum 2 — Za
man — Som 3 — ıtlE 4 —
Rcna 5 — Eşeleme 6 —
Tm — arıK 7 — In — As

— krE 8 — Kalkuta 9 —

Mo — Rınga

YUKARIDAN ASAĞIYA

1 — Ozerkhk 2 — Nara

— Nam 3 — Emanet —

La 4 — Sataşrrak 5 —

Un — Sur 6 — Imlo —

Tı 7 — Ust — Erkan 8 —

Mal — Mır 9 — Meleke

yer alan butun amator tıyatro-
culorın ve hemen onların ya-
nında butun tıyatroculnnn oğ-
reneceğı cok şey var bu <ı-
tapta

Onay ın Ikıncı calışması ısa
gene bır amator toplulukla,
ama bu kez ddna bıigilı ve bı-
lınclı olarak ışe gırışmesı $!m •
dıye değın yaptıgı colışrr&lar-
don ve elbette kı cevırdığı KI-
taptan da yararlanarak yenı
blr solukla cıkıyor korşınııza
sorumluluğunu bılıp yuklenen
bır orgut tıyatrosuyla Işcı
Kultur Derneğı nde oluşturdj-
gu amator topluluk amatorlu
gun butun ozellıklerını toşıyor
lclerınde gecen yıl AST ta Ul-
vı Uraz odulunu kazanan Ve-
şım Dorman do olsa bozulmu
yor bu butunsellık Toplumsal
gerceklerı somut verılere dc
\anarak genelleyen başlangıc
tan sonra oyun 15 16 hazıran
dırenışıne gelıp dayanıyor Vs
bu oz, yukarda degındıgım ka-
lıplaşmış kentsoylu tıyatrosu-
nun verılerıyle değıl de gelece-
gın tıyatrosunu oluşturacaK
kazanımlarla sahnelenmış Arıl
onemlı olan bu Onoy ın co-
vırdıgı kıtapla bırlıkte bu ca-
hşmanın do tıyatromuzun 40-
rınına katkısı buyuk olacak sa
nırım

Antalya
Ulusiararası Sanat
Şenliği bugün
başlıyor

ANTALYA — Çeşıtlı fılm
\c mu/.ık çdlışmalan tı$at
IO konseı seıgı plastık sa
natlar sempozvumu yerel
goater'ler \e çocuklara vo-
nelık \arışmaların 5 er aldı-
gı X\ \ntal>a Lluslararası
Senat Şeııhgı bugun japıla
cak. to^enlerle başlavacak-
tır Antalya Beledıje Başka-
nı Selahattm Tonguç un bır
Konuşma >apacagı torenden
sonra sanatçılar Antalja so
kaklarında dolaşacaklar

1 8 temmuz tanhlen ara-
smda gerçekleşecek şenlıge
bu \U çok saj ıda seılı \e va
bancı sanatcının katılacagı
b ldınimekted'r Belııtıldışı
ne goıe şenlıgp ka'ılacak
% abancı sanatçılar ara^ınd
So\\ct gulduıu sanatçısı F<
zıl Iskender fılm temsılcısı
Aleksandeı Naretsk\ Bul
gar füm o> uncuları Pakta
Paskaleva \ loletta Tsevat
Kova Vaı\ete Deıgısı Sıne
ma Yazarı Gıedon Bacman
Fıhstınlı Yonetmen Ia\\haiı
\eh Is\eç Sınemd Enstıtusu
Muduıoı Abrahamson Ital-
\an Reıısor Lmberto Robsı
Berlın Fılm Fpstnalı Yonet-
menı Ronald Honno\\ys ve
San Remo Fılm Festnah Yo
nctmem Vıktorıo Sahottı bu
lunmaktadır Antalja Şenlı-
pı nde avnra ^zız Nosın A
taol Behramoglu Tımur Sel
cuk Rahmı Saltuk Zulfu Lı
\aneh FakırBajkurt -\l.met
Anf Melıke Demırag Sem-
ra O7damar Cune\t ^rkın
Turkan Şoray Muıde ^r \e
Kadır Inamr g bı sanptçıla
nmız vanı sıra YunanJı Şar
kır Marıa Dımıtradıs ie bır
Bulgar ozan da jer alacak-
tır.

Boyut : 19 * 14 cm
Üretim Tarihi : 6 Ocak 2021
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