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GÜNÜN OLAYLARINDAN ÖZETLER
• Antakya'dan bildirildiğine

göre sancağm tam bağımsızlık
bir idare isteğini bildiren bir pro
testo telgrafı Koraiser Kont Mar-
tel tarafından Milletler Cemiye-
tine gönderilmiştir.

• M. Rooseveit yeniden Ame-
rika Cumhurbaşkanlığına seçil-
di. Rakibi Lando'nun aldığı 12.5
milyon oya karşı 18 milj-on oyla

yeniden Başkan oidu.
0 Ünlü petrol kralı Rockefel-

ler Ankara Sağlık Müessesesine
20 bin dolar hediye etti.

• Madrid kapıiannda çarpı-
şan îspanyolların Marksist ve
anarşist esaslar üzerine birçok
bağımsız hükümetler kurdugu
haber verilmektedir.

• Joumal de Moscov yaymia-

dığı bir yazıda Almanlara çats- \
rak söyle demektedir:

«Hitler ve Mussolini fikirleri-
nin İspanya'da muzaffer olması
hakikatte İngiltere ve Fransa si-
yasetlerinin iflası olacaktır.»

• Kudüs'ten alınan naberlere ,
Eöre müslümanlar. Lübnan ile
Suriye'nin birleşmelerini protes-
to eden gösteriler yapmaktadır. '•
Şam Trablusunda sıkıyönetim
ilân edilmiştir. j

• Londra'dan alınan bir habe-!
re göre de denizaltı harplerinin |
insanileştirilmesi amacı ile Lon- j
dra'da bir Deniz Konferansı top-1
lanacaktır. J

• Londra basını komsumuz [
Irak'ta olup bitenleri eleştirirken
Kral Faysal ile Nuri Said ve Ca-
fer Paşalar da gittikten sonra
Irak Hükümetinin tehlikeh bir .
duTuma düsecegini yazmaktadı.r. j

BULMACA

SOLDAN SAĞA:
1 — Kapanduygu. 2 —

— Sinirli. 3 — Atlas Okyanusun-
da batması ile bir faciay3 yol
açan büyük geminin adı. 4 —
Yapım işleri — Bir nota. 5 —
Tersi bir milli futbolcumuzur! a-
dı — Niğde'nin bir ilçesi. 6 —
Tersi eli açık, cömert. 7 — TeT-
si istek — Tersi iridvumun sim-
gesi. 8 — Karışık renkli — Teni
Akdeniz bitki örtüsü. 9 — Kara-
deniz bölgesinde bir ilçe — Milıi
Savunma Bakanınm soyadı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:

1 — Düzeni değiştirmeK (izere
zor knllanarak yapılan gerıis halk
davranışı. 2 — SürekJi anlamırda
bir soz — Suçu bagışlama. 3 —
Bir ılimiz. 4 — Tersi bir göz r<?n-
gi — Fiyaü artırma. 5 — BelH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

zamanlarda bir kaç gün veya
hafta siirmek üzere kurulan, ser-
gi niteliğini taşıyan büyük pa-
zar. 6 — Turnusolun mavi rrngi-
ni kırmızıya çevirmek özell-ğı o-

lan hidrojenli bileşik — tnaumış
(eski dir>. 1 — Tersi binanın bo-
lümlerinden — Tersi su (er-Ki
dil) — Tersi lave. 8 — Tsrsi Biz-
mut cisminin simgesi — Terr,i
Osmiyumun simgesi — Tereı bır
mejTa. 9 — Kararsızhk.

DÜNKÜ BULMCANIN
ÇÖZÜMÜ:
SOLDAN SAĞA:
1 — Tasanlar. 2 — Üvey — Nî-

da. 3 — Maraz — maT. 4 — er&K
— Sapa. 5 — Van — SusaK. 6 —
Aforoz. 7 — Rötar — laS. 8 —
ıb — Kul — Re. 9 — Mıri — Ahk.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Tümevanm. 2 — Avara —

Öbi. 3 — Seranat. 4 — Ayak —
Faki. 5 - Soru. 6 - uN - Sur -
La. 7 — Limasol. 8 — A.1*pa-
zan. 9 — rataK — Sek.

SİNEMALAR

Beyoğlu
ATALAS C44 08 351 Kanh Te-

cavüz - David Hess • Lucy Grant-
ham (R.İ)

Dt'NYA (49 01 66) Borsalino
Çetesi - Alain Delon (2. halta)
ıR.I)

EMEK (44 84 39) Mutluluk O-
kulu - Rock Hudson • (2. haftaı
(R.İ1

FİTAŞ (49 01 66) Öldüren Seks
- Errıa Schurer - Seni Denussi
(R.l)

LALE (44 35 95) Ağn Dağı Ef-
sanesi • Fatma Girik - HaKan Ba
lamir

SES (45 24 161 Canavarlar Çar-
pışıyor • Wu Çhin - Tinp Pei -

SİNEPOP (44 24 22) Genç Kız-
lık VP. Ötesi - Christo Free ;R.T)

YENt MELEK (44 42 89) Seks
Kulübü - Philippe Gasfe (2. haf-
ta (R.F)
Şişli

ANKARA (64 16 86) Belâlı K*-
dm (R.İ

AS (47 63 15ı Borsalino Çete5İ
- Alain Delon (2. hafta) ıR.İ)

tNCİ (40 45 95) Ağn Dagı Ef-
sanesi • Fatma Girik - Hakan Ba-
lamir

KENT (47 77 62) Öldüren Seks
- Erna Schurer - Seni Denussi -

KON'AK (48 26 06) Kanh Teca-

vüz - David Hess • Lucy Grant-
ham <R.İ>

MELODI (64 13 14) Sumuru -
(Rî>

ÖZLEM (40 47 33) 1 - Teşek-
kür Ederim Büyükanr.e — Cem
Beyatlı. 2 — tsyan — Serdar Gök
han

SİTE (47 69 47) Genç Kızlık ve
Ötesi — Christa Free - (Rİ)

ŞAN (40 67 92) Teşekkür Eda
rim Büyükanne — Cem Beyatlı

TAN (48 07 40) 1 — Silâhını
Sat Tabutunu Al. 2 — Haram
Aşk - (R.T.)
Beşiktaş

MIST1K (46 15 141 1 — Seks
Kadınları. 2 — Kaplan Pençesi
(RT)

YILDIZ (47 63 42) 1 — Isyan
— Serdar Gokhan. 2 — Sindirel-
la — Salih Güney

YUMLŞAK (40 22 271 1 - Te-
şekkür Ederim Büyükanne —
Cem Beyatlı. 2 — Umutsuzlar —
Yılmaz Güney
Aksaray

BL'LVAR (21 35 78) Tesekkür
Ederim Büyükanne — Cem Be-
yatlı

HAKAN (23 42 33) Tesekkür
Ederim Büyükanne — Cem Be-
yatlı

İPEK (22 25 13) Ağn Dagı Ef-

sanesi — Fatma Girik - Hakan
Balamir

KRtSTAL (21 57 66) Zulme
Paydos - Robert Voods • (RTl

MURAT (24 05 56) 1 — Ağn
Dağı Efsanesi — Fatma Girik.
2 — Tamam mı Devam mı — Fü
sun önal.

PINAR (23 82 50) El Kapısı —
Hülya Koçyiğit - Tanju Korel

RENK (21 15 25) Ağn Dagı
Efsanesi — Fatma Girik

ŞAFAK (22 25 13) Genç Kızlık
ve Ötesi — Christa Free - (RT)

YILDIZ (21 H 37) Genç Kızlık
ve Ötesi • Christa Free - (RT)

ZEVK (23 25 88) Genç Kızlık
ve Ötesi — Christa Free • (RT)

Kadıköy
AS (36 00 50) Bakirenin İn-

tikamı • (Rt)
KENT (36 96 12) Kahraman

Serseri — Jean Paul Belmond^
OCAK (36 37 71) Ağn Dagı

Efsanesi • Fatma Girik • Hakan
Balamir

OPERA (36 08 21) Kokla Beni
Melâhat — Mine Mutlu • Ali Poy
razoğlu
REKS (36 01 12) Teşekkür ede-
rim Büyükanne - Cem Beyatlı

SÜREYYA (36 06 82) Kahra-
mîın Serseri - Jean Paul Bel- ;
mantio fRl)

TİYATROLAR
AlJ POYRAZOGLU TİYATRO-

SU (49 5« 52 > : Deliler Bosandı •
Pazartesı hariç ner güD 21.30, cu-
martesi. pazar 15.30

BAKIRKÖV SANAT TtYAT-
ROSli: Kova... Lisyon — Pazar-
tesi, cuma hariç her gece 21.30,
pazar 15.00 — 18.30, (matine).

CEVRE TİYATROSU (A. ET-
bulak — M. Serezli — 25 01 75) :
Elem Terefiş — Pazartesı hariç
her gece 21.30, pazar 15.00 (ma-
tıne), perşembe 21.30 (halk), sa-
lı, çarsamba. persembe (öğrenci
indirimli).

OOSTLAR TIYATROSD (47 04
08): Düşmanlar — Pazartesı, Cu-
ma 21.30 — Çarşamba, Pazar
15.30 - 18.45 — Cuma 18.45. Ke-
rem gibı — Cumartesi 15.30 Al-
pagut Olayı — 18.45 - 21.30.

DEVEKUŞU KABARE TtVAT-
ROSU (44 46 75) — hineler -
Perşembe nariç her gece 2130,
Çarşamba, Cumanesi, Paıar 18^u
(matine)

DEVLET TtYATROSU (44 31

91): Küheylân — Her gece 20.30,
cumratesi, pazar 15.00 (Matine)

HALK SAHNESt OYl'MCLLA-
RI (21 56 81) : Carrar Ana — Pa-
zartesi hariç her gece 21.30 - Çar
samba, cumartesi, pazar 15.00 -
Cuma. oazar 18.15

G. ÜLKÜ - G. ÖZCAN Tt-
YATROSU (46 80 91) : Kızlara
Gö? Kulak ()l — Pazartesı hariç
her gece 21.00 cumartesi, pazar
16.00 (matine).
KADIKÖY tL TtYATROSU: (M.
Hepgüler - A. Açan) - Müsalt
Palas - Pazartesı hariç her gece
21.30 - cumartesi, pazar 18.00 (ma
tine»

NEJAT UYGUR TtYATROSU
(22 41 12) — Süleymaniyeli Pa-
şazade Süleyman — Pazartesı ha-
riç her gece 21.30. cumartesi,
pazar 18.30.

TEVFIK GELENBE TtYAT-
ROSU (KadıkSy Opera - 36 08
21) : Lâfını Balla Kesttm — Pa-
zartesi hariç her gece 2130, çar-
şarnba 1530, cumartesi, pazar

1R.30. j

ŞEHİR TiYATROLARI '
FATtH (2B 53 W» ı Anahtar

Sahlplert - Pazartesı, salı hariç !
her gece 21.00, cumartesi, pazar i
15.30 (matine). i

GÜLTEPE (64 27 71) : Döfcün
Ya Da Davul — Pazartesı, salı
hariç her gece 21.00. cumartesi
pazar 15.30 (matine).

KADIKÖY (36 31 21) : Besle-
me — Pazartesı, salı hariç her
gece 21 UO, cumartesi, pazar 15.30
(matine).

HARBtVE (40 77 20) : OaUle —
Pazartesı, salı hariç her gece
21.00, cumartesi. pazar 15.30
(matine).

CSKÜDAR (33 03 97) : Hakan -
Pazartesı, selı hariç her gece
21.00, cumartesi, pazar 15.30
(matine).

YENİ KOMEDİ (44 04 09) :
Sahte Sofu — Pazartesı, salı ha-
rıç ner gece 21.00, cumartesi,
pazar 15.30 (matine).

ECZANELER
BAKIRKÖY: Şafak. Ferda (Ye

şilköy). Köprübaşı (K. Çekme-
ce), Nur (Safraköy), Merkez (E-
senler), Osmaniye, Sağlık, Yeni
'Kanarya), Eczane 75 (B. Ev-
ler), Eken (Şirinevler), Ünverdi
(B. Evlerı

BEŞİKTAŞ: Günseli. Sürmen.
Diler (Onaköy). Cem (Bebek),
Uğur (4. Levent)

BEYKOZ: Betin
BEYOGLU: Pamuk. Tarlabaşı.

Havreddin Tav
EMİNÖNÜ: Ersoy (Sultanah-

met), Yeşim (Süleymaniye), Xi-
şancı (Kumkapi)

EYt'P: Şükran. Sun - Halk -
Saadet (Bayrampaşa). Yeni (Ra-
mi), Levent (Silâhtarl

FATİH: Öztürk, Büyük Akde-
niz, Haseki Yıldız, Abant (Ça-
pa). îmrahor Işık. Akalm

G. O. PAŞA: Seyhan, Yeni Hür
riyet (Küçükköy)

KADIKÖY: Altıyol Merkez, Av-
la. Emek. Ertac (Erenköy). Na-
lân fSuadiye), Çağlayan (Selârni
çeşme), Beşevler

KARAKÖY: Bankalar
KASIMPAŞA: Şafak, Hasköy.

Dinçer
SARIYER: Güçlü, Bizim. Ay-

ral (Tarabya)
Şİ$Lİ: Amber. Arda. Utku. O-

ruç "Mecidiyeköy). Kaptanpasa
Mehmetçik (Çeliktepe ı, Nesrin
(Gültepe) i

ÜSKÜDAR: Güral. Halk, Im-:
rahor, Şener, Kuzguncuk, Nur ;
< Ümraniye)

ZEYTİNBURNU: Yeniyol

'RADYO,
TELEVIZYON
VE BASINDA
MÜZİK,,
KONULU
AÇIK
OTURUM
YAPILDI

«Radyo bugün dinleyiciye seçme
yaptırmak zorundadır ve radyo
bugün bir sauat koruyucusu ol-
malıdır»

Ertem
Kültür

Merkezinde
yapılan

«Radyo,
TV ve

Baüinda
Müzik»
konulu

Açık
Oturumdan

bir görünüs.
(Fotoğraf:

Ali
ALAKUŞ)

Ertem Kültür Merkezinin oro;-
ramında yer alan «Radvo. TV
ve Basında Müzik» konulu açık
oturum, geçtiğimiz cuma eünü
yapıldı. Açık oturuma Selnai An-
dak yönetici, Nedim Erağan, İl-
han Usmanbaş. Ahmet Yüriir. Ti-
mur Selçuk. Hayati Asılyazıcı. Za
hir Güvemli ve Aykut Sporel ko-
nusmacı olarak katıldılar. Konus
macılar genelükle müzize karşı

TRT'nin ilpisizliğinden yalcınmış-
lar, TRT'nin gelen hükümetler
nedeniyle tek yanlı. gidorek kül-
tür düşmanlıjına varan rutumu-
n'.ı eleştirmişlerdir.

tlhan Usmanbaş. radyonun rail
zik konusunda eski kuşak -çı-
sından önemli oldujŞunu. oysa
bugün müziğin TRT'nin tekelın-
den çıktıgını söyleyerek sozleri-
ni şöyle bitirmistir:

«Radyo bugün dinleyiciye seç-
me yaptırmak zonındadır ve rad
yo bugün bir sanat koruyucusu
olmalıdır.»

Ahmet Yürür ise mür^ın ce-
şitli parçalara aynlarak kitle-
den kopanlmasım kınamıs «Hal.t
müzi*i de belü kisüerin tekelin-
de vozlastınlmıs ve o miizıei va-
panların sonraki çalısmaları da
engellenmistir» demistir.

Timur Selçuk da, «Kapitallst
düzende müzik olayı, üretici. oi-
ketici ve aracı çercevesinde olu-
şur. Müzik konusundaki voz-
lugun baslangıç noktası kapita-
list ilişkidir. Yüzde ellinin ü«ün-
de okuma - yHzma bilmeven Oir
toplum egitilirse neye Karsı a-
yaklanır? Bu bilinmekt«dir. Bu
nedenledir ki, toplumumuTiın

yüzde yetmişi yan feodal ya-
samlarını radyodaki çalısmalara
karşın hâlâ sürdürüyorîar» de-
mistir.

Hayati Asılyazıcı ve Zahir Gü-
vemli ise müzigin basına yansı-
masındaki yetersizligi dile setır-
mislerdir. Aykut Sporel <le plâk
yaüimcısı olarak çogunnıâün is-
tegine uymanın kaçmümaz oldu-
6unu belirtmistir.

Gazeteci
Otyam''n
totoğraf
sergisi
Cumhurbaşkanı
Korutürk
tarafından
açıidı

ANKARA — Gazeteci Flkret
Otyam'ın «Fotoğrafla Gıde Gide
- Beritaıı Aşiretinin Dilekçesi»
adlı sergisi. dün saat 13'de An-
kara'da Alman Kültür Merkezi
Salonunda Cunıhurbaşkanı Fahri
Korutürk tarafından açılmıştır.
Eşi Bayan Emel Korutürk ile ser
giye gelen Cumhurbaskanı Koru-
türk fotoğrat ve resimleri birer
birer incelemiş ve gazeteci Ot-
yam'ı kutlamıstır.

Serginin açılışında Cumhurbas
kanlığı Genel Sekreter: Büyükel-
çi Fuat.Bayrp.raoğlu, Jklüstesarlar,
Ankara Gaıeteciler Cemiyetı Baş-
kanı Beyhan Çenkçi, Basın Ya-
yın Genel Müdür Yardımcısı Er-
doğan Tamer. Gazetelerin Genel
Yayın Müöürlerı. TRT ve Ar.a-
dolu Ajansı temsilcileri, sanatçı-
lar ve kalabalık bir davetli top-
luluğu bulunmuştur

Açılışta bir konuşma yapan Al
man Kültür Merkezi Müdürü,
CUmhurbaşkanı Korutürk ve eşi-
nin bu sergiye gelişlerinin kendi-
leri için de bir şeref olduğunu
belirtmiştır. Daiia sonra konu-
şan Gazeteci Fikret Otyam. ser-
gisi ile ilgili açıklamalarda bu-
lunmuş, Beritan Aşireti'nin bir
süre önce Cumhurbaskanı Koru-
türk'e sorunları ile ilgili olarak
bir dilekçe sunduklarını ve bun-
dan esinlenerek bu sergiyi düzen
lediğıni bildirmiştir.

Otyam, «Bu sergi yazları Bin-
göl'ün Şerafettin Dağlarında ko-
nuklayan Beritan Aşireti'nin ya-
şamını kapsamaktadır» demistir.

Gazeteci Otyam, Cumhurbaska-
nı Koruttirk'ün dilekçe üzerine
konu ile yakından ilgilendiğini
belirterek. kendisine Beritan Aşi-
reti adına teşekkür etmiştir.

Kitaplarının yanısıra fotoğraî
sergüerini de «Gide Gide» adı ile
sunan Otyam'ın bu sergisinin
bir özelliği de fotoğraflarınm ya-
nısıra, dokuz adet yağlı boya ya-
pıtının ilk kez sunulmasıdır.

Güzel Sanatlar Akademisi Yük
sek Resim Bölümü Bedri Rahmi
E>-üboğlu atölyesinden 1953 yılır.-
da mezun olan Otyam resim ça-
lışmalanna uzun yıllar vermiş-
ti. Otyam'ın bu sergisinde renkli
ve siyah fotoğrafiarın yamsıra,
yağlı boya resimler de yer al-
makta ve hepsi Beritan Aşireti'-
nin yaşamını belirlemektedir.

Sergi 18 kasım akşamına ka-
dar açık kalacaktır. (a.a.)

Yeni bir tiyatro, yeni bir deneme
Kemal ÖZER

Bu ay içinde tstanbul'da vrni bir tiyatro,
açmaya hazırlamyor. tlk olarak Brecht :n «Faşi/min Kor-
ku ve Sefaleti» (Fureht und Elend des Dritten Rcichcs)
adlı oyunu sergileyecek olan bu yeni tiyatronun adı: Bir-
lik Sahnesi. Sanat anlayışıyla olduğu kadar. k-.ıruluşuy'a
ve amaçlanyla da ılginç bir topluluk. özellikle kurulııs-
larının niteliği. Türkiye ıçın veni ve ılginç bir deneme
sayıimalı. İşçi sınıfının bakış açısını savunan bir sanat
yapma savıyla kurulır.us özel îiyatroları bekleyen çe'.iş-
kiyi ortadan kaldırma!-: istiyorlar. Toplumumuzdan bunun
yolunu kooperatifleşmede gören. sanat anlayışları da ay-
nı odağm (Brecht anlayışının) çevresinde birleşen kişiler
bir araya gelip bu denenıeye sirişmişler. Birlik Sahnesi,
Birlik adıyla kurulan kooperatifin yalnızca bır dah. Za-
manla ve geliştikçe başka etkinîik dallarına da el atacak
bu girişim.

Özel tiyatroların çelişkisi
Kurucular arasında yer a'an tanmmıs nr.ın vazan ve

yönetmen Vasıf Öngören. özellikle son y-.l'.aröa özel ti-
yatrolar birbiri ardına kapanırken niye böyle bir çirişinv

' de bulunduklanm şöyle açıkladı:
' " ' ' ''vriyatrolarin dijaraarı baktnca gözükmeyen ikilî b!f

karakteri vardır. Bunlardan az gözükeni. bir ticaret yeri
olması. Öteki ise herkesin gördüğü sanatsal işlevı. Sınıf-
sal bir tutumu olan tiyatrolar için ilk ağızcia bu. gözden
kaçmayan bir çelişki. Bir yandan işçi sınıfının bakış açı-
smı savunan sanat yapmaya çalışırken, öte yandan bir
ticari kurulşun özel mülküyeti söz konusu. Bu anlamda-
kı tiyatrolar için batmanın tohumu bu çeliskıde yatıyor.
Kurulduğu anda, kendi içinde dürüstse, ölüme mahkûm
oluyor. Resmi tivatrolarda ise ışçı sınıfını savunan bir
tiyatro yapma olanağı zaten yok. Biz tiyatrocu olarak bu
çelişkiye bır kooperatıf kunıluşla çözüm denemesine gi-
riyoruz. Çalışanlar, gışe memurundan reıisörüne kadar
eşit paylı ortağı bu kuruluşun. Başka kuruluşlarla, sen-
dikalar, odalar. dernekler, öteki tiyatrolar vb ile de iliş-
ki kurmak. hatta her dalda tek tek sanatçılarla da ilişki
kurmak, ortaklığımıza çağırmak istiyoruz. Mülkiyeti bü-
yük ölçüde yaygmlaştırarak bu çelişkiye bir çözüm an-
yoruz. Ticari nitelik ancak böyle bir Kuruluşla ikınci
plana düşüriilebilir kanısmdayız. Girışimimizin ikinci ya-
nı da, özel yoldan başka bir yolıın bulunmamasma daya-
nıyor. Yanı resmi tıyatrolarda istediğimiz gerçekleştirme
olanağı yok.»

Brecht'le gelişen sanat anlayışı
«Amaçlannız nedir? öteki özel tivatrolardan farklı

bir uörüş tetiriyor mnsunuz?»

«Getiriyoruz gıbi bır savımız vok. Ama getırmenin
gerekh olduğuna ınanıyoruz. Alışılagelen tıyatro. kim ne
derse desin, içinde ne gibi düzeltmeler yapılırsa yapıi-
sın, bunu kullananların niyetleri ne oluvse olsun, bir bur-
juva tiyatrosudur. Bu, yalnızca oyunlann tcarakterinden
değil. (sözgelimi Gorki'nin ovunları da buriuva tiyatro-
su esaslarına göredir), tiyatro sanatının eşyaya bakışm-
dan. oyunculuk anlajnşından en karmaşık sorunlanna ka-
dar özünden gelmektedir. Şurası bir gerçek, günümüzde
marksist estetiğin en önemli denemeleri ve aşamaları
Brecht 1e birlikte tıyatroda gerçekleşmiştir. Handiyse
tüm öbür sanat dalları için bir kaynak, bir çıkış nokta-
sı olmaktadır Brecht'le gelişen sanat anlayışı. Biz Inanı-
yoruz ki işçi sınıfının göriişlerinin estetik ızdüşümü
Brecht'ten geçmektedir. Bu anlamda amacımız burjuva
sahnesini değiştirmektir. Ancak böyle bir değişmemn ar-
dından yeni bır tiyatronun gelmesi bekleneb:lir. Bu ara-
da seyircinin değiştirilmesi var. Her iki anlamda da doğ-

nı Biri, lsçinin doSrudan doğruya seyirci hslir^
si. ikmcisi tle işçmin ve tüm seyircinin bakış açismi" de-
giştırilmesi. Brecht anlayışı bunu amaçlamaktadır «Dün-
yanın degişebilirliğini, degişmesi gerektiğini ve değıştir-
menin tadını» vaad etmektedir.»

Burjuva sahnesini değiştirme

«Ştmdiye değin hu dofruliuda tiyatro rienevlfH nldn.
Rtınlar sizce bafansızlığs mı u&radı. va d» nereye değin
başarılı oldular?»

«Hem başarıdan. hem başansızlıktan s^z edilebîlir. Ba-
sarifulık. öıel olarak sürekli olamamaktan. genel olarak-
sa hareketin niteliğinden geliyor. Dış ortamın milıtan
b:r niteliği oldügu dönemde bu a\-nen saîınelere de van-
sıdı. Tiyatrocuların bir devrimci olarak bilinçlpnm?lpr:ne
belki yardımı o!du bunun. Ama tiyatro vönünden bilinç-
lenmelerine engel oldu. Nitekim şimdi tiyatroların daha
serinkanlı oluşları da bu görüşümüzü doğruluyor. Yine
bu arada bir s?yi de söylempk gprekir. 12 Mart dtinemın-
de ö?ellikle Yılmaz Onay, Brecht'i yürüten, o dönemda
bile geçerliğını gösterebilen bir arkadaştır. A\-nı zaman-
da Dostlar Tiyatrosu. Ankara Sanat Tiyatrosıı ria müra-
dele vönünden. varlıklannı sürdürerek olavın serınkan-
lılık kazanmasını sagladılar. Tiyatro olarak nilinçlpnm^-
nin somut örnei-.leri bunlar. Sonuç olarak da nu sahnele-
rın Breciit'e' eğilmelen ortad*. Gerçi bizim sün tcayıtsız

aıiş.^artsız savunur dunımlan yok. Ama bu nokfanın altına
... <.:-.^îlrtI'î düşiileroez. Hiçbir devrimci tiyatrocu. «Brecht tno-

dadır». «Brecht Almândır» vb sudan gerekçeferle bu nla-
yı atlayamaz. Bu konuda haşarı ise söyle özetlenebılir:
B-.r süreç içinde burjuva sahnesmin işçi sınıfı sahnes:re
dönüstürülmesi ve ısçi sınıfıyla dogrudan ahş%'enşını k-ı-
rabilmesi. Kurulııs olarak, bu sürerin buriuva sahnesini
değiştirme aşamasındaviz. Bütün bu sürecin hepsını biz
gerçekleştiririz de demiyoruz.»

Geniş işbirliği ve yeni tasanlar
«tlk serfrileyecrğiniz Kaçizmln korkn ve Sefaletl nvtı-

nn hakkında hilti verir mislniî?»
«Brecht'm bj oyunu AST'ta «Hitler Reiim:n:n Korkıı

ve Sefaleti» dıye oynadı. Bu yapıt. 24 bağımsız oyundan
oluşur. Tiyatrolar bu öaşhk altında bu o\-unlardan belir-
lı savıda seçerek o^arlar. Bız bunlardan doV.uzunu seç-
tik. Ayrıca bır ek çalışma vaptık. Türklye'de. basta DİSK
mitingı, de%-rimci kuruluslann bildirüeri. en nüvük sı-
yasal partinin de işaret ettıği bir faşizm tpnlıkcsı sn?.
konusu. Geniş halk vi£inlann;n öründe faşizm kimın ısi-
ne yarar. nasıl iktıdara 2»Hr. bunu tnrtışalım dedik. Bu
anlamda bir araştırma oyunu oldu yaptıgımız. Bunun
gereklı olduğuns tnanıyoruz. Ovunu Ali Tavgun sahr.pli-
yor. Mehmet Müflt. Oiiler ^kten. Vasıf öngören. Ali Sa-
it. Oktay Sözbır. Aydan Sümercan ve Meral Tavsrun rol
aldılar. Dekorlannı Vasıt Ongören çizdi. Gene) yönetım
işierirr.iîde de Handan Selçuk »rirpvli.»

«Sonrası için tasantartnız nedîr?»
«Gelecelc çalışma, anti raşist şiirterden oiuşan bir

ş'.ir gösterisı olacak. Bildiğimiz şiır maUnesi gibı deS'.l-
Sahne aösterisı olarak bir çalışma. Her şıirt kendı oası-
na sanne ögelerine bölmek ve sahne üzerinde bütünle-
mek, böylece bırer göstert niteliSI kazandırmak lstıvoruz.
Oyunculuk, müzik. resım, foroğraf vb araçlarla d"stek!e-
yerek. Bir yandan da, Brecht*in «Seıuan'ın tvl tnsanı»
nı hazııiiyajafız. Bu hazırlık birasmda. genç ısçileri de
tiyatro tçın yetistirmek istiyoruz. Bunlardan istenen dü
zeye ulaşanlan üyelik ftdentis) atmadan kooperatife üye
yapıp hem bu ovunda. hera de ge^ecek yılkî çalısmaları-
mızda aramıza alacağız. Ayrıca sahne dışmda öaşka K"J-
nıluşlar oluşturup dergı ve başta Brecht'ten olmak ü?e-
re kitap yayınına başlamayı. düzenlı öır ısçı korosıı Kur-
mayı, şiir gösterilerinı sürdürmeyi, fuayemizı resım,
heyite! vb sansüar tçın sergi salonu haline getirmeyı.
Brechl anlayışına uygun film yapımlanna her bakımdan
destek olmayı tasanlanmız arasında sayabilirim.»

TELEVİZYON RADYO

17.58 Açılış ve programlar
18.00 Esin IV
18 20 Gökkuşağı
18.40 Gençler için müzik
19.10 Insanın yiicelmesi

«Kürelerin müziği»
20.00 Haberler

20.35 Atatürk II
20.55 Olay
21.30 Türk Sanat Müziği solisti

Orhan ŞENER
21.55 Sihırbaz (Çelikten Kâbus)
22.45 GÜNE BAKIŞ
23.00 PROGRAM VE K.4PANIŞ

HAFTANIN SEÇME PROGRAMLARI
PAZAR GÜNÜ YiNE YAY1NLANSIN

Geçen haira içinde ilgi topla-
yan programlar pazar günleri
tekrar yayınlanır ve böylece haf-
ta içinde beğeni kazanan bu prog
ramları göremeyenlere bir fırsat
tanınnıış olurdu. Bu yıl henüz
böyle bir girişimde bulunmayan
TRT Ugiiıleri bu konuda ıstekler
ahyorlar. Örneğin hafta içinde
erken saatlerde yayınlanan «İn-

sanın yücelmesi» isimli yapıt
çok büyük ilgi topladı. Ancak ikı-
iı öğrenim yapan öğrenciler ak-
şam geç saatlerde evlerine gide-
bildıklen için bu ilginç programı
uleyemedüer. Oysa b\ı program
pazar günü daha erken saatlerde
gösterüebılse bu isteklere akrşı-
Uk verilmiş olur.

8 YILLIK RADYOCU İZZET ÖZ
TV'YE GEÇTi

Türkiye radyolannda S yıl sü-
re ile Metronom, Kompitür, haf
tanın topluluğu, gençlerle birlik-
t» gibı programlarla isim yapan
İzzet Öz. televızyona geçmıştir.
Türkıye rady-ılarının dıçmda Tiir
kiye'nin Sesı procrr"">nrtH \-a-
bancı yayuı da yapan İzzet Öz

televızyon için bazı önerilerde
de bulunmuştur. Öz şımdılik bır
Avrupa ülKesınde ıncelemelerde
bulunacak ve 1376 öaşmrlan i*ı
baren de rvnın müzık. sSlenıe
bö!itmünde çalışmaja başlaya-
caktır.

TRT I
05.00 Açılış, program ve kısa

haberler
05.05 Türküler, şarkılar ve O.

havaları
06.02 Günaydın
06.30 Bölgesel günaydi'
07.00 Kısa haberler
07.02 Köye haberler
07.30 Haberler
07.40 Sabahtan sabaha
09.00 Kısa haberler
09.02 Kadın dünyası
10.00 Kısa haberler
10.01 Arkası yarın
11.00 Kısa haberler
11.02 Türküler

11.40 Şarkılar
12.00 Bölge haberleri
12.11) Öğle ü z e n
12.55 Radyo. televizyon

p r o g r a m haber ler i
13.00 Kaberler
13.15 Oyun havaları
14.(K) Kısa h a b e r l e r (1)
15.00 Kısa h a b e r l e r
15 1)1 Okul radyosu
16.00 Bölge haber le r i
16.05 F a t m a T ü r k â n Yamacı 'dan

türküler
lfi.2d Türkçe sözlü hafif müzik
16.4J Çocuk bahçesı
17.00 Kısa haberler
17.02 Akşama doğru
19.00 Haberler

19.30 Bölgesel vayın
20.15 Bu yurdun sesi
20.45 Tarihten yankılar
20.30 Çocuklar için
21.00 Kısa haberler
21.02 Konulann ıçınden
21.30 Klâsik Türk müzığ-ı

korosu
22.00 Kısa fıaberler
22.4ü Türküler
23.00 Haberler
23.10-01.00 Bölgesel yayın
23.10 Şarkılar geçidi
23.35 Türküler geçidi
24.00 Kısa haberler
00.02 Gece konsen
00.35 Kısa haberler
01.00-05.00 Gece yarısı

TRT II
08.00 Gün başlıyor
09.00 Olayların ıçınden
09.30 Bır solıstten türküler
09.45 Bir solistten şarkıiar
10.00 Sevilen sesler
10.15 Ses ve saz dünyami7<1an
ll.Otı Kaie miizieı
11.30 Halk ozanian geçıjor
1211lı O»]p müziği
12.3li Bir sorun
K'iKı Haberler
13.15 Ceşitli milzik

13.30 Olaylann içinden
14.00 Yabancı dil ÖRrenelim
H.45 Hafif Batı müziği
15.00 Bır solistten türküler
15 15 Bir solistten şarkılar
15.30 Konser saatı
lfi 30 Arkası varın
163U Hafif müziK
17.IM) Yurttan sesler
17 30 Lâtın dünyas ından

müzik
ls.mı Övnüisrden seçmeler
İS 30 Erkekler faslı

Iflno Haberler
19 30 Kafif müzik
19.45 Yeni besteler

20.15 Pıyano so lo lan
20^0 Olaylann ıçınden
21.00 Bır solistten sarkılaı
21.15 TRT fconsert
22.15 Çağlar tx)\imca mUzik
23.00 Baglama takımı
23.15 Bır romanımız var
23.30 Haberler
23.35 Solistler seçıd)
240(1 Kaoanış

OttttAIS

07.00
0Î.U2
lıS.OO
09.00

10.00
11.00
11.30
12.30
13.00
13.30
15.0H
16.ÜU

17.00
18.CHI

18.30

19.00
20.00
21.30

22.00
23.00

24.0U

01.00

TRT III
Açılış ve program
Güne Daşlarken
Saoah Konsen
Plaklaı arasında
Yapım: tzmır
Günün Konsen
Edıth Pıal söylüyor
Dıskoteğimızden
Oğle konsen
Ceşitli halıt nrozıi
Konser saatı
Gençler ıçın
Bır bestecı
(Caykovskı>
Senfonık müzik
Caz müagı
Yapım: Izmir
Bır albüm
Yapım: Ankara
Dünaen vanna
Bır Konset
[ jnn Dünvasında».
melodlier
Hazırlayan: Selçuk
KasSan
Yapım: Istanbul
Ca7 albiimü
Gece Konserl
Yapım: Ankara
Ge^ft vs tnuzlK
Yapım: tzmir
Program ve Kapanıj

ZAYİ
îzmir Sanayi Odasına ka-

yıtll 8.12.1973 tarihli 23-O1U742
nolu ithalâtçı belgesi zayi
olmuştur. Yenisini alacağı-
mızdan hükümsüzdür.

PETAŞ Plâstik Enüüstri
ve Ticaret A.Ş.

(Ajans 7U : ıbüj —

İ L A N
KAII1KOY IMNC1

SULH HLKLK
HAKIMLIGINUKM

1975/13»» Vasi layini
Halen Kadıköy Auıürk y»

tiştinne Yurdunda Korun-
makta olan ve Tarsus Bag-
larbaşı Köyü, Hane 1UB, Cm
88. Sahıie 17'de nüîusa «a-
yıtlı 6/4/ia5tf doğumıu Ku-
çüx SERAP SARlKAVA'va
meaenî Kanunun 354'ün:.vü
maddeE» uyannca aynı okul
rnüCiir muavTnı HUSEYIN
ÜNALın vası tayınıne 11*15/
liaü esas sayi ve ^1/lü/1975
tanm ile Rarar i'erilmiş ol-
duğu ıian olunur.

31/111/1*75

KAYIP - 3<!.9 1?75 £Ünü ÎETT
kar'LT.ı kavsıettim. Hükümsüz-
dur H. O^ER MtSTAFA
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