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• Bugttn ajans haberlerı, Al
manya nın Ispan; a ya karşı dort
demzaltı daha gonderdığını bıl
dırıyorlar Bır taraftan da Al-
manja Italya'nm tarafsızlık ko
mıtesme yenıden gelmesını sağ
lamaya çahşmaktadır Alman\a
ile Italya'nm gızlı bır askerı an
laşma yaptığı da sızan haberıer
arasındadır. Eoma'da Musolım

GÜNÜN 01AYIAR1NDAN BIR KAÇI
ıle Blomberg arasında müza-
kereler de devam etmeîctedır
Kont Cıyano tarafından Roma'
da Alman Maresah şerefme 300
kışılık bır zıyafet venlmıştır

• 170 bln lıra sarfıyle Ünı
versıte Tıp Fakültesınde Radvo
lo]i ve Bıyofızık Enstitusu dun
torenle açümıştır

• Hahçte yapılan denlzaltı
lar içın Valds kızağının bır Al-
raan muessesesıne kıraya verı
leceğı haber ahnmıştır.

• Dr Tevfık Remzi Kazancı
gil'den aldığımız bır mektupta
«Erkeklenn anne olabılmelennın
mümklin olmadığı» bıldınlmek
tedır

• Çtn'den gelen haberlerde,
215 cuzzamlının kurşuna dızü-
dtğı. kurşunla olmeyenlenn de
kıreç kuyusuna atıldıklan bıl-
dırilmektedır.

• Esekle nakbyat ve sırt
hammallığının kaldanlması hak
kında Beledıyenın verdığı karar |
1 ağustostan ıtıbaren ramamen
kaldırüraış olacaktır Bu husus-
ta gereken hazırlıklar tamamlan
mak uzeredır

BULMACA

SOLDAN S\G\:
1 — Bıleşıkgıllerden pirelere

karşı kullanılan bır bıtkı 2 —
Bır yuzeyın bır düzlem uzenne
senlmes* — Nıkel'ın sımgesı. 3 —
Bakma, gozetme anlamında bır
soı 4 - Genel anlamıyla tıyat-
royu, dram vazarhğını çok i\ı
bılen uzman 5 — Bır emır 6 —
Yardım bekleyen anlammda ıkı
soz 7 — Dolavısıyla anlatma —
Vanlmak istenılen son, gave 8 —
Otlak — Tersi cısımlerden va-
yılan küçıik 7errelerın burtın za-
n uzenndekı ozel sınırlerde u-
yandırdığı duyu 9 — Kırava ^e-
nlprek gelır getıren dukkân -
Oldukcî- geçmış bır tarıhte an-
'amında bır devımle eeçen soz

YUKARtDAN AŞAGIY4:

1 — Yalnız işaretlerle oynanan
sözsüz tiyatro oyunu. 2 — îçın
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Için ofkelenmek 3 — Bir tstm —
Kabıyla bırlıkte tartılan bır cis-
mın yalnız kabının ağırhğı. 4 —
Kur'anda sure — Utanraa duy-
gusu 5 — Orta yaslı ve ssçına,
bıyığına kır düşmuş kimse. S —

Tersı bl sanat vapıtmda işlenen
konu bır besteyı oluşturan temel
motıf — Bır şeyın olmasını bek-
leme durumu 7 — Ele almak
8 — Kısa zaman - Tersı Ege kı-
yılannda bır tatıl yen 9 — Bır
bavan ısmı — Bır olumsuzluk
ekı

DtNKC BLXMACAMN
ÇOZÜMt::

SOLDAN SAĞA:
1 — Suvolu 2 - înak — Teke

3 — Natura — Im 4 — Aba —
Ana 5 — ğeY — Sl 6 — Oka-
hptus 7 — Gen — Haıle 8 —
Katran. 9 — Bere — Me

YUKARIDAN AŞ*f»IT*:
1 — Sınagog 2 — unaB — Ke-

çe 3 — Yatağan 4 — Oku —
El — kE 5 — Ravıha 6 — Uyan
— Pata 7 — Estır 8 — Iki" —
lulaM 9 — Lema — Sene.

TELEVIZYON

" 0 0 YAY-KUR
YAY • KUR'un bugunkü
ders programında Prof.
Yusuf Vardar Botanık
dersınde fotosentez konu-
sunu, Dr. Adem Gulel, Zo-
olojı dersınde hucre solu-
num metabolızması konu-
sunu ve Prof. Adnan Şap-
lakoğlu Fızık dersınde Fı
zık ve metodlan konulan
nı ışlıyorlar

19.00 MİNIK FtL

Kukla dızı fılmin Cadının
Kedısı adlı bolumü yaym-
lanacak. Mınik Fıl Mum-
fıe yenl tanıştığı çocuklar-
la istemıyerek cadınm şa-
tosuna gıder Mumfıe'nın
şatoda olduğunu oğrenen
cadı, onun ıyı huylannı
almak ıster Bu sırada ca-
dıya kızan Nero - Mumfıe'
yı şatodan çıkanr. Seslen-
dınne yönetmenl: Tayfur
Ersözlü.

19J5 ÇOCCK VE SPOR
Programda hazıran ayı so-
nunda Pransa'da yapılacak
Uluslararası okullar jım-
nastık, vuzme ve atletızm
çsmpıyonasına katılacak
ekıplenn seçme musaba-
kalanndan goruntüler stı-
nuluyor. Yapım • Yöne-
tım: N'azif Arda.

14 45 AMATÖRLER
Z9AS H U K OYUVtARrVDAV

BtR DEMET
Programda Ljselüerarasr
Folklor yarıçmasında de-
rece alan ekıplenn goste-
nlennden bölümler yer
alıyor.

293» HABERLER VE
HAVA DÜKUMD

21.t5 MAüPASSANT
HtKAYELERt
TRT Televızyonu bugUo-
den ıtibaren Maupassant
hıkâyelen adlı yeni btr dı-
zuün yayınına başlıyor. Dı-

zının Gerdanlık adlı ilk
bolumunde orta hallı bır
memur çok guzel bır kız-
la evlenır Genç kadın da
ima guzel mucevherler
takmakta. kocasına bu
mucerherlerıri sahte oldu-
gıınu ve mutfak masrafla
nndan yaptıgı lnsıntılarla
aldıgını sdylenıektedır. An
cak bır sure sonra genç
kadın olur ve ortaya bır
takım karı$ık sorunlar ç;
kar

BtR ORKESTRA
Programda Ratm-71 OrkM
trası ızlenecelc. Orkestra
gunun sevılen eserlenn-
den bır demet sunuyor.

UM HABER • TARTIŞMA
Programda TRT Haber
Merkezının hazırlayacagı
bır güncel konu ekranlara
getırüıyor.

MJM GÜNE BAKIS

RADYO

05 00

05 05

06 00
06 02
06 30
07 00
07 02
07 30
07 40
09 0P
09 02
09 22
09 45
10 00

TRTI
Açılış, program ve Vnsa
haberler
Turkuler, sarkılar ve oyun
havalan
Kısa haberler
Gunaydın
Bolgesel gunaydın
Kısa haberler
Koye Haberier
Haberler
Sabahtan sabaha
Kısa haberler
Av bj ım avlak bızlm
Sazımız sesımız ve bız
Ömur Goksel soylüyor
Kısa haberler

10 01
1210
12 35
13 00
13 15
14 33
15 00
15 01
1516
15 35
16 05
16 30
16 45
17 00
1702
19 00
20 15
20 30

Arkası yann
Halk ozanlan
Mustafa Erses'den sarfcılar
Haberler
özcan özger'den turkülar
Sızlerle bırltkt*
Kısa haberler
Çesıtlı hafif münk
Turkulor
Sevim Süer'den sarkılar
Zıya îzgın'den turkuler
Turk sanat muzıgı
Çocuk bahçesı
Kısa haberler
Akşama dogru
Haberler
Hukuk dünyası
Saz eserlen

2045
30^5
31.00
31.02
23.00
35.02
3202
32.22
33.40
2300
3310
23.40

2400
00.03
00.40
0055
0100

Dın ve ahlâk konuşması
Çocuklar ıçın
Kısa haberler
Radyo tıvatrosu
Kısa haberler
TBMM. saaü
Hafıf B. Müzıgl
Turkıller
$arkılar
Haberler
Turk halk muzıgı
Bılge Pakalın'lardan sarkı-
lar
Kısa naberler
Gece yarısından sonr»
Küçtik konser
Kısa haberler
05 00 Gece yanst

TRT II
08 00 Gun başlıyor
09 00 Olaylann ıçınden
09 30 Bır solısten şarkılar
09 45 Turkuler geçidı
1015 Bır sohstten sarkılar
10 ?0 Kadın sanatçüanmız
11 00 îlgınç eserler ve yorumcu

lar
11 30 Bır sohstten sarkılar
11 45 Bır sohstten turkuler
12 00 Öğle muzıgı
12 30 Yaçatükça

13 00 Haberler
1315 Çesıtlı müzflc
13 30 Olaylann Içtaden
14 00 Bır sohstten turkuler
14 15 Caz müzıgi
1^00 tkı solistten sarkılar
15 J0 Konser saatı
16 30 Erzurum radyosu halk

müzigı tophılugu
17 00 Ikı solistten şarkılar
17 30 Hafif muzik orkeetralann-

dan seçmeler
18 00 Çagımızın bılım öncülerl

18 30 Kuçuk koro
19 00 Haberler
1950 Hafıf muzık
19 45 Tanhten yankılar
2015 Bır solıstten turkuler
30 30 Olaylann ıçınden
3115 Açık oturum
2100 Bır solistten şarkılar
2203 Yay-Kur saatı
23 00 Kuçuk konser
23 15 Bır romanımız var
23 30 Haberler
2335 Beraber ve solo rurkuler
23.55 Profram v« kapanı»

SİNEMALAR

Yönetmen Yılmaz Onay: Çağdaş Sahne
olarak belli bir tiyatro aniayışı uyguladik,,

EEY061U
ATLAS {44 «8 35) • Altın - R

Mocrc - S \ ork - R 1
DUNYA (49 01 U) Ankara Sa

nat Tı\atrosu
EMEK (44 84 39) • Kaptan Me-

tno — R Rı\an — R t
FİTAŞ (49 01 U) Bakıre Ka-

rım — R t
İNCI (40 45 95) • Sevgılı Halam

— A. Arman - M Zeren — R
KENT (47 77 «2) 1 - /oro"

I - Şe.ian - R T
KONAK (4J 2S 06) BaDa - M

Brando — R 1
LALE (44 35 95) Bır Gun Mut-

laka — S Ozdarrar - R
MISTIK (46 15 14) 1 — \ ah-

şet Şehrndo -eki 2 - Bar Pılıç
lerı - R T

OZLEM (M 40 83) 1 - Cenul -
C Arkın 2 - Sirııfta Şenlık —
N ^kzır - R

SES (45 24 16) • 1 - Fırtına Gı-
bı. 2 — Oonullu Yosma - R T.

SİNE-POP (44 24 22) . Bır tçım

Su — G. Guada — R T.
SİTE (47 69 47) : 1 —

Ikı Adam - A Delon: 2 - Bın-
rımJer - M. Cobv - R L

ŞAN (40 67 92) . 1 - Ah Bu
GençUk — G Bubıkoglu: 2 — Ka-
der Yolcılan - P Savas - R.

YENİ MELEK (44 4119) 1 -
Kırü Sokaklar - A Queen 2 —
Arkalarınj, Ba'-nadan Kactılsr —
J. Garner - R 1

YUMURCAK (61 01 91) : 1 -
Sevgıli H l̂a-r. - A Arman. 2 -
Kader Çıkmazı - F Belgen - R

AKSARAY
BULVAR (21 J5 71) " 1 - Endıse

- E \ ıcel 2 - Hababam Sınıfı
Smıfta Kaldı - M Ozkul

HAKAN (21 42 3Î) : Scsûlı Hs
lam — A Arman — M Zeren — R

IPEK (22 25 13) 1 - Ikı Ar
kadaş - C Arkır 2 - Gulîah -
H KoçMjnt - P

MURAT (24 05 56) 1 — Ah \«>-
rede — T \kan 2 — lnsan A%cı
sı — C Arkın.

RENK (21 15 25) • 1 — Nereden
Cıktı Bu Velet - Z Alasya. 2 —
Kuma — F Gırık

SUR (23 67 12} 1 - Buvuk Ya-
rış: 2 — Vasamak İçın Oldur —
RT

ŞAFAK (22 25 13) : 1 - Baskın:
2 — Anahtarı Bendedır — R T.

YtLDIZ (21 11 37) : Barselooa.
2 — Alda Amazonlara Karşı —
RT.

lADtlOT
AS (36 M » ) : 1 - C'Dİak Pren-

§e«: 2 — Uzana — R T
KAFKAS (37 43 6t) : Babanın

Oglu — C Arkın - R
KEMT (36 96 12) : Kopek Balı-

fc - R l
OCAK (36 37 71) : 1 - Bınuk

Soygun — F Hakan. 2 — Dada;
Hasan — H Balamır — R

REKS (36 81 12) : 1 - KaMiana-
!ar — T AKmaP'oy. 2 — Batsın
Bu Dun>a — O Gencebav

SUREYYA (36 06 S2) . Ask Ada-
« - Rt

ECZANELER

SAKIKKOY- Canan, Istasvon
(Yeş Koyi Kanana Sanem
(Cennet Mah * Umut fSefakovi,
Sukrân 'Esenler' Osmanıv*-.
Eken fSırınpvleri Yılmaz (Şırın-
evler)

BEŞtKTAŞ: Acarer Meral
CYıldızi, Aşan fOrtakoy). Be
bek, As ('Balmumcııi

BEYKOZ. Ortaçeşme, Şıfa
BEYOĞLC: Taksım, Vatar

Sıhhat
EMtKÖNÜ: Hulusi Bayar,

Yeni (Bey&at), Kıymet (Aks*-

rari
EYtT- Eyupsultan, Do«tl*r

Yıldız (Bayrampaşa). Umıt (Ra
mO. Levent rSılâhtar'"

FATIH: Ömur, Karagumruk,
Saglık (Fındıkzade), Valıde fAk-
sarav» «Hlıvnkapı, Çajımak
(Kuç Mu Pa P

G. O. PAŞA- Çetin, Şıfa (Kuç
Kov>

KA0IKÖY: Emel. RofaN Muh-
tar Sargun, Yorgan, Koprülti
CCad. Bos), Zafer (Kalamısl.
Sevgl ^Suadly*), Attuaar (Wdr-

tepei
KARAKÖY- Akbel
KASIMPAS*: Pıyale înei

tiiluş)
SARIIER. Alaaddın, Şıfa, (Ye-

nıkoy)
ŞtŞLl Ruant Meltem, Dı-

lek, Oruç rMec. Kcrv) Şenay
fHumyet Mah 1 Önder fÇelık-
tepel, Sultansehm Neşe (Ok-
mey>, Mukaddar fGultepe)

ÜSKtDAR: Isılay, Nusref Mi
IM, Duvardabı Şenav iGengel

), Halk cOmraıüy*).

ONAY'A 6ÖRE ÇAĞDA5
SAHNE, BU YIL SUNDUGU
(JÇ OYUNU, TARIHSEL BİR
KE5ITJEN BAJİAYIP
KAPITALIZME GEÇIŞIN
ÖR6ÜÎSUZ SINIF
HAREKETLERINI VE
GÜNUMUZ TURKIYE'SİNİN
1X1 SINIFI MUCADEESINI ÇOK
YANLI BIR PERSPEKTIfLE
VERME SAVINOAYDI

Engin KARADENİZ

Bu hafta bır konugumuz vardı
Çagdaş Sahne çahşanlarından yo-
netmen Yılmaz Onaj Bır ku'tur
merkezıne donuşen Çagdaş Sah-
ne nın becenlı sınan guzun bas
ladı

Yılmaz Onay ı!e sojleştık
«— Çağdaş Sahne guz basında

4)aşkentts başlattıgı sanatsal e'-
kınlıgını ÇOK yanlı olarak surdu-
rujor Bunj nasıl becerdınız''»

«— Bır kultur meıkezı olarak
çok vanlı sanatsal etkmlıgınıızın
ılk adımını \usuf ıle Menofıs le
attık Ilk oyun olarak Nazım
Hıkme f ın bu oyununu seçerken
bellı bır repertuvar çızgısı sapta
mış ve bellı oır tıvatro anlav.«ı
nı uygulama alanma getırmeyı a-
maçladıgımızı belırtmıştık »

« - Neydı bu'»
«— Sınıf mucadelesı gprçeJS-

nın kıtlelerın bıhncınde yer a!-
masına hızmet ederken, devrımcı
kultürumüzun bu mucadeleve
kendını adamış sanatçılarına, u
lusal sanat mırajjnızın zengın
kaynaklarma sahıp çıkmak1 Ta
rıh boyu kıtlelerı uyutmak ve
kendı egemenlıkJennuı degısmez
düzen oldugunu jııtturmağa çalış
mak adına egemen sınıfların kul
tur ve sanatı en etkın araç ola-
rak kullanmalarına karşın emek
çı halkın ve onun onrusu ışçı sı-
nıfının da. kultur *e sanata cn
etkın mucadele sılâh'arından bı-
rı olarak sarılmasına nızmet et-
mek >

«— Devrımcı ulusal sanatçıla-
rımız derken »

Başkentte Ugi derieyen oır eortınnın

*— E\et bu anlamda Nazım
bızım devrımcı ulu«al sanatçılan
mızdan Faşızm, onun ulusal sa
natçımız oluşunu golgplemek ıçın
çırpınıyor Yusuf ıle Menofıs oyu
nu da. yuzyıllarca egemen sınıf
ların dunya goruşunun karşısın
da toplumcu tarıh goruşunu ko
yan bır ustalıkla vorumladığı bır
sanat eserı Oyun olarak bu cnı
en sanatlı ve en açık getırebıl
mek. yanı gene Nâzırn'ın ası! a-
macını sahnede gerçekleştırmek
ıçın. Çağdaş Sahne. bu ovun dra
maturgısını, gene Nâzım'm şıır
lerınden vaptıgı mimkh montaı
larla çağdaşlaştırmış ve boylece
onun malzemesıne kıtlelenn doğ
ru bıçımde sahıp çıkmasma hız-
met etmıştır »

«— Yusuf ıle Menofis'ten son-
ra başlavan beeerı grafığı Isyan"
da dustu, Grev ıle nıceldı. Ne
dersın'»

«— Çağdaş Sahne Yusuf ıle
Menofısle başlattıgı tıvatro re
pertuvannı Isyan ve Grev dın
m doğrultusunda çızdı Isvan
Hauptmann'ın 1844 Sılezya doku
ma ışçılermın ısvan hareketı '17?
nne yazdıÇı Dokumacılar (Dıe

Weber) adlı oyunundan uygulan-
mıstı Grev ıse 1^74'te yanı 12
Mart donemı koşulıannda Bursa
Otomotıv Sanayıınde Türk Iş'ın
ışveren vanlısı tutumuna karşın,
işçı kıtlesınden ve ılerıci sendı
kalann desteğınden guç alan sos
\al demokrat sendıka lıderlennın
başlattıgı grev, buna karşı tum
fabrıkaların orgutlu olarak baş-
lattıgı lokavt ve ardmdan bu\iı
yen geîışmcler sonucu :şçı dıre-
nışı ve mıicadelenın çok boyii*'1!
perspektıfını ıçeren hem tanhsel
hem guncel bır belgesel oyun
Boylece, Çağdaş Sahne, oyun dı-
nsınde, tarüısel b'r ooy kesıtten
kapıtalızme jseçrın orgutsuz sı-
nıf hareketlenne ' e nıhayet g*ı
numuz Türkıvesmın ışçı sınıfı
mucadelesımn coic yanlı sorr/ıt
perspektıfını verdığı savında »

« - Boylesı bır repertuvar dü
renı ıle ısçı kıtlelennı en a7in
dan ılk aşamada seyırcı olarak
kazanmajı amaçlarker ılencı ve
devrımcı tıvatro senrcısının de
begenısını kazandınız ı>

( - Elnette bu arada ışçı sevır-
rıvi kazanmak. gıderek ışçı sıni-
fımn ve emekçı halkın mucade-

ULUSIARARAS!
4.İSTANBML
FESTİVALİ

BİLETLERİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

GİSELERİNDE
GİŞE SMTLERİ

HERGÜN: IO.00 19.oo
MOTF

Eserlenyle Anadolu Bılımlnl aydınlatan vazar ve çevınnen

AZRA ERHAT
bugün saat 15 -19 »rasında Nlşantaşı ndakl Akademl
Ki+apevınde kıtaplannı İHiaalay»c»ktiT.

Moüf. 376 4740

GENEL KURUL
TOPLANTI İLANI

Sınırlı Sonımln Arçehk
Mensnplan TütekiiB ve

Birıktırme Kooperatıfi Yonetim
Kuruhı BaşkanlığmıLuı

BiMirilmiftir
Kooperatıfımızın 26.5.1976 ta-

nhmde yapılamıyarak ertelenen
nllık olağan Genel Kurul toplan-
tısı 26 6 1976 tanhmde cumartesı
gunü saat 10'da Ark Sıneması
Duğun Salonu Pendık adresınde
yapılacaktır

Toplantıya katılma nıtehk ve
hakkına haız olan savın ortakla
nmızın belırtılen gun ve saatte
toplantıya teşrıf etmelen ıl&oen
duyurulur

Yonetiır. Kurnla Adnu
Baskan

KEMAL POLAT

Gândem:
1 — Açılış ve geçıcf baskanlık

diTanı seçımı 2 — Faalıyet ra-
porunun okunması, hesap rapo-
runun sunulması 3 — Denetçı
raporlarının okunması. 4 — Faa-
lıyet ve hesap raporlarının ince-
lenmesı ve goruşulmesı 5 — Yo-
netım Kurulu ;le faalıyet ve he-
sap raporlannın ıbrası 6 — De-
netçı ve raporlannın ıbrası 7 —
1976 Butçesının tasdıkı ve bu se-
ne faahvetme oncriler 8 — Yö-
netim Kurulunun seçımı 9 — De-
netçılerin seçımi 10 — Dilek ve
temennıler 11 — Kapanıs.

SOYADI DEGtŞtMt — îstan-
bul 20 Asliye Hukuk Hâtamliğı-
nın 976/1232 esaa, 9-76/1391 karar
nolu 24 5 1976 tanhll karan he
uzun olan soyadım ürjnhasan
olarak değlştınkaistir

Mehmet ÜZÜN
(Cumhurlyet. 4780)

le sılâhı olan tıjatro sanatına «sa
hıp çıkrnası ıle işçı sınıfının ya-
nı proletaryanın sanatım oluştur
mak kavramları arasında dogru
bır 7emınde tartışma olanakları
doğdu Devlet ışçısını konu alan
ışçı oxunlannın karma^ık vs bu
nedenle ıdeolojık doğrulardan
sapma\a \-ardiran çuçijklennın
deneyınden yararlanarak. sınıf ça
tışmasının dırek; K&ynağını sah
neve getırmc yoıu. gunun tartış-
ma konusu halıne geldı İşçı sı-
nıfı nıucadelesm'n «tılâhı ola-nk
tıvatro sanatının degerlendırılme
sı ve estetık yontemlerı »orunu
cıddı olarak gundeme gırdı Bu
arajnşm, t^a'roda sanatsal sevt
vevı duşurucu değıl, tersıne her
kesım seyırcının beğenisını kaza
naoak bır duzeye yukseltmpyl
sağlavacak bır açılım olduğu b'r
kez dalıa belırdı Kaldı kı Çs*-
daş Sahne. bu alanlarda açık tar
tışmalan doğrudan ksndisı kendı
sa'onunda da duzenl»vıp gelenek
halıne getırerek, yenı bır kapt
açtı »

Aslında Onay'ın söyledlklerına
katılanlardanız Çagdaç Sahne,
açıx tartışmalar dızısı ıle başken
tın ozledığı bır kultur odagına
donuştu Ankara Sınematek vle
labırhğı sonucu sılreklı fılm gos-
terılerı guzun başlarms, yaz bo-
yunca da surecektı Dınletı, şolen
yanısıra çoğu kez yandas kuru-
luşlar kulturel oturumlannı, sa-
nat gostenlennı Çağdaş Sahne'
de gerçekıeştırmeyı yeğhyor'.ar
dı Repertuvannda çocuk oyun
lanna da yer veren Çağdaş Saü-
ne'de gelecek sezon başında Dout
lar Tıyatrosu da temsıUer vere-
cektı YıUnaz Onay yanımızdan
aynlırken topluluğun hazıran a-
vında Anadolu turnesıne çıkacafti
m d* ofranıy(u,.Çm&İB± -Sabna
Kultur Merkea ybnetıcüenne ba-
şanlar dıhyorduk .

«1 MAYIS»
KONULU
KARiKATÜR
SERGiSi
SENDiKALARDA
iŞÇiLERE
SUNULACAK

Kankatürcüler Dernegi'nln 1
Mayıs ıçln hazırladığı ci Mayı»
Isçi Sınıfı ve Emekçi Halkın
Bavramıdır» konulu sergı tum
isçılere gosterılecek. 60 karıka-
turcunün katıldığı sergının ılld
DISK'ın Merter'deki merkezın-
de açıhvor. Sonra dönerli ola-
rak DtSK'e bağlı tüm sendıka-
larda tekrarlanacak. boylece ük
kez bir sergt bu yoll» işçflerin
yakmına, işçilere gotürülmüs o-
lacak

Sanat galenlennde ve aydın
kesımın ılgl alanı ıçınde olan
sanatın, beîki de bu deneyle.
gerçek yenne, işçl sınıftna gotti-
rülebılmesı. onlarm eleştınlert
re beğenılenyle karikatürlenn
yenl bovutlar kazanması sağla-
nabılecek.

Hitler'e
hizmet
eden
mimarın
yapıtları
sergilendi
Albert Speer ve arkadaşlannın

mımarı yapıtlarından oluşan bır
sergı, kısa bır sure once. Oslo
Mımarlar Bırhğı'nde ve Devlet
Mımarlık Akademısı'nde göste-
rıldı. Çızımlere bakıldığında ın-
<sanı en çok etkıleyen ozellıkler
dev buyuklukte ve ınsanı ezen
boyutlardavdı En onemlı proıe
Berlın ıçın çızılen şehır plânıydı,
Yenı planla Berlın'ın dunyavı
havran bırakacak bır başkent ol-
ması ıstenıyordu Yenı şehır içın-
de açüacak 7 km uzunlugunda
120 m genışhğınde bır toren
caddesı duşunuluyordu Bu cad-
denin bır ucunda 150 000 kışı a-
lacak bı sergt bınası Volkshal-
le yer aiacaktı Yapının üstüne
taç gıbı oturtulacak kuoola'nın
vukseklıfı 290 m , genışlığı de
250 m olacaktı Bu dev salon
ojles ne büyuk duşunülmuştü td.
yervuzunun en buyük kıhsesı o-
lan Roma'dakı St Peters Ka-
tedrah'nı bıle bırkaç kez lçma
alabılırdı Caddenın obur ucunda
1000 metre genışhğınde bır ala-
nm ortasında, merkezı tren istas-
yonu bulunacaktı Onun da ö-
nunde Hıtler'ın 117 metre yuk-
sekl'ğındeld zafer anıtı yer aia-
caktı

Geçmış zamanı anımsadığında
Speer, Hıtler'ın ıki gerçek tut
kusu oldugunu sovluyor tiyatro
ve mımarı ve de Rusya'yı lşgal
ederek yenı baştan kurmak' Hıt-
ler içın tıvatro ve mımarı tek
bır butündu aynı şeydı Speer'm
mımarısı. Anyen ırktan gelms
Almanların ruhsal butunleşme o-
rununu oynavacaklan büvuk bır
»ahnenın dekorlarıvdı Almanla-
nn bırhıri bu butunleşme ıcinds
tek bır elde toplanacak vonetı-
lecek ve faşızmde anlamını, atı-
hm gucunu bulacaktı.

Speer'ın mımansını valnızc»
fasıst ya da nazı mımarısi ola-
rak tanımlamak doğru olmar.
Hem uslup hem de boyutlar a-
çısından baska ulkelerde bu Hi-
rıin paralellenni bulmafc müm-
ktmdur. Bunun en behrgın or-
neklen. bır bakıma. 1930larda
Washington'da uvgulanan resmi
mımari bıçimi. tngıhz sömürge
mimarlsi (Yenl Delhiı, 1935ner-
dekl Moskova planlaması, Paris'
te Palaıs de Chaıllot ve daha bir
çok omekler savılabilir. Yalnu
Nazi Almanya'sında mımari, bir
propaganda sılâhı olarak kulla-
nılmışrır. Neo-klasik üslup duy-
gvısal olarak. özgürlügün sınırla-
dığı dıkta refimlerine uygun düş-
mektedır. Hejşeyln J^jtjıpde, dev
bovutlira ulâşmış bır devlet a-
dına kendt kendını yuceJtmek
içın insan Ustil bovutlarda anıt-
lar dıkilmektedir Gosterişli yı-
kıcı bir gucün simgesi olmuş-
tur bu anıtlar.

Spandau'da geçırdiği 20 yıldan
sonra Speer kendi mımarisi üze-
rine duşundüğünde şu yargılara
varıyor- «Zamanla bu mıman-
dekı kaba ogenın bılmcıne var-
dım. Diktatörlügun bır anlatı-
rnı olmuştu.»

Oysa o zamanlar bu özellifin
farkında değıldı Speer. Hıç soru
sormayan. her zaman Fuhrer'i
can kulagıyla dınleven ve emır-
lermi sonuna dek uygulayan bır
kışıhkti Akıl danışmak ıçın ide-
al bir insan. çalıskan becenkli.
hevecanh, verımli, avrıntılarla
uSrasmaya-. ama fantazıden yok-
sun biri Günılmüzde foplumsal
raşamda mımannın ovnadığı ro-
lil ara$tıranlar ıçm Speer"ın ve
vapıtlannın acı bvküsü ders sll-
nacak bir konudur.
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GAYRİMENKUL
SATIŞ İLANI

1976 '25

îpo^egin paraya çevrilmesi yoluyla satışı kararlı Zey-
tınburnu Kazlıçesme Mahallesi 1807 Ada 226 Parsehnde ka-
yıth 492 Metrekare mesahalı kagır yedı dukkânm borçluy»
aıt 101-449 payı açık artırma suretıyle Zejtınburnu tcra
Daıresı odasmda satüacakür.

lmar Durumu: Gecekondu onleme bolgesi olup 9^0
irtıfa 16 50 cephelıdır.

Halihanr Durumu: Taşmmas mınıbus guzergâhı olan
trafıgm >oğun bulunduğu 64 Sokağa 23 metre cepheh, ajrıca
65 1 Sokağa da 16 metre cephesı vardır Koşebaşr olan arsa
uzerınde genış on bahçeaen sonra lokanta, kahvehane,
terzı, elektrıkçı gıbı gecekondu nıtelığınde vapılmış tek
katlı yedı adet dukkân vardır. Bu dukkânlar halen ışler
vazıyertedır Ayrıca lokantamn arkasında depo olarak kul-
lanılan boşluk ve gecekondu nevinden yapılar meicuttur.

Oajrlmenkuliin Kıymeti: Tamamı 1212100 Lıra olup
Borçlu hıssesı 271 510 Lıra.

Satış Şartları: Satış Peşm para ıle olup alıcıya yırmi
gunu geçmemek şartıyla mehıl verılebılır Damga tellalıye,
alım vergısı alıcıya aıttır. Sartname llan tarıhınden ıtıbaren
daıremızde alıcılara açıktır Iştırakçıler şartnameyı okuyup
ahkâmmı kabul etmiş addolunacaklardır. Gayrımenkul uze-
rınde hak ıddıa edenlenn üândan ıtıbaren 15 gun zarfında
vesaıklerıj le memuriyetımıze müracaatlan, aksı halde hak-
lan tapu sınlınde de kayıtlı değılse, paylaştırmaya dahü
edılmıyeceklerdır Satış bedel ve harçlan kanunı suresın-
de yatırılmazsa ıhale feshedılıp yenıden satış yapılır Ikl
ıhale arasındaki gark masraflanyla ılk muşterıden alınır.
Artırmava ıştırak edeceklerden 27.151 Lıra naktı temınat
alınır Bınncı artırma 5 70976 gunu saat 12-12 30 arasında
vapılacak Bu artırmada müşterı çıkmaz veya verılen fıyat
kıvmetın r, 7ö'ını bulmazsa atış ıkmci artırmava talıken
ıkıncı artu-ma 15 7.1976 gtinü aynı saatte aynı yerde •sapıia-
caktır Fazla malumat almak isteyenlerm memurıyetımlzın
1976'25 Sayılı dosyasma mtiracaa^Ian ılân olunur.

(Basın; 4441) — 4754

Boyut : 19 * 28 cm
Üretim Tarihi : 6 Ocak 2021
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