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La Dam O Kamelya
İnsan hayatı, iki büyük muammanın halli ile geçmek

tedir: Niçin yaşıyoruz ve neden seviyoruz?
Aleksandr Dümafis, insanların dimağ ve kalblerince 

yer tutan bu iki muammaya karşı lakayt kalacak insan
lardan değildi. O, ansiklopedistler devrinde yaşıyordu. O 
zamanın muharriri, ancak böyle hayatî meselelere cevap 
verecek iktidarla hayata atılabiliyor, eser okutabiliyordu.

Dümafis, felsefe, mantık kitaplarındaki düsturlardan 
çekiniyordu. Hayali bir mevzu içinde bir nazariye de öne 
sürmek istemiyordu. Hayattan bir nümune arıyordu.

Belki, tesadüf kendisine yardım etmişti. Belki de ara
ya araya bulmuştu. Daha doğrusu, insan hayatına salâhi- 
yettar bir nazarla nüfuz edebilmişti. Bir gün, Pariste ya- 
şıyan Margörit Gotye ismini verdiği kadını bulmuş, bu 
kadının «servet, aşk, gençlik, güzellik, ihtiras ve hayat» 
tezatlan içinde, yuvarlanan hayatmı da «La Dame aux 
Camélias» kitabında yazmıştı. Bu, bir roman değildi, bir 
sergüzeşt hatırasıydı!

e. •  •

Dümafisin nazariyesi, malûm muammadır: aşk, bir 
şehvet ihtirası mıdır, yoksa şehvetin fevkinde yaşıyan var
lığın sırrı dediğimiz ebedî huzuzat mıdır?

Fransanm bu meşhur kafası, Margörit Gotyenin ha
yatını tahlil ede ede cevap veriyor. Görüyoruz ki, Margö
rit Gotye gibi hafifmeşrep bir kadın, şehvet ve servet için
de sermest bir hayat geçiriyor. Bu kadın aslen zengin de
ğildir, aşk denilen kör bir modaya tâbi olan asilzadelik
le de alâkası yoktur. Sonra, bir san’at, bir şeref, ve bir 
kahramanlık gibi hasletlerle cemiyette bir mevki işgal de 
etmemiştir. Belki, biraz ileri gidiyoruz. Fakat, açıkça söy- 
liyebiliriz ki, «düşkün bir kadın» dır. Cemiyetin ahlâk ve 
şeref etiketlerinden sıyrılmış, bildiğimiz fahişeler gibi hay
vani bir ihtiras denilebilen yemek, içmek ve maddî keyif 
sürmek materyalizmine inmiştir. Zengin Marki, onun için 
Allah kadar ganidir ve para da her şeye kadir bir tılısım 
gibi hüküm sürmektedir!

Böyle bir kadın, zengin Marki gibi bir para allahmı 
bırakmaz, ondan ayrılmaz, iddia olunabilir. Ancak daha 
zengin veya daha hovarda bir marki ile değiştirilebilir.
Nihayet Kleopatra gibi keyfini yaptıktan sonra zehirliye- 
bilen buğalar seçer. Çünkü, bu kadında maddî hayat key
finden başka bir şey yoktur!

Materyalistler, bu iddiada bulunuyorlar, aristokraşi- 
(Devamı 13 üncü sah if ede)

Yeni bir yıldız Sandra Storme
Paramount
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DÜNYA HABERLERİ

Büyük bir f  ilimcinin
Parisi ziyareti

Metro-Golwyn-Mayer stüdyoları film imalâtı umum 
direktörü M. Louis B. Mayere, Fransız reisicümhuru ta-

Frances Dee
Paramount

rafından Lejyon donör (Légion d’honneur) nişanının zabit 
derecesi verilmiştir. Zabit derecesini almak için önce şö
valye olmak icap ederken fevkalâde olarak M. Mayer 
doğrudan zabit yapılmıştır.

Nişan, bizzat Fransız cümhurreisi M. Albert Lebrun 
tarafından Rambouillet (Rambuyye) şatosunda kabul edi
len M. Mayer’e takılmıştır.

M. G. M. in bütün Avrupa müdürü olan M. L. L. Lau
rence ile beraber olan M. Mayer’i bir saat kadar nezdinde 
alıkoyan M. Lebrun M. G. M. filmlerinden takdirle bah
setmiştir.

Cümhurreisinin alelâde kabulleri Elize sarayında ya
pılıp Rambouillet şatosunda ancak hükümet reisleri kabul 
edildiği halde M. Mayer’e ayn muamele edilmesi hakkın- 
daki teveccühün yüksek bir nişanesidir.

Dünya Sinema Haberleri.

M. G. M. in İngilterede çevireceği ilk eser olan «Bir 
Amerikalı genç Oxford’da» isimli filmde Robert Taylor’un 
partÖneri Mauren O, sullavan olacaktır.

Malûm olduğu veçhile Taylor şimdi Londra,da bu
lunmaktadır. Mauren de bugünlerde ona mülâki olacaktır.
i t  M. G. M. «Son Gangster» isimli film için meşhur Ed
ward G. Robinson’u angaje etmiştir.
tir William Powell ve Luise Rainer «The Emperor’s Cand- 
lesticks» isimli filmde baş rolleri ifa ediyorlar.

Sandra’nın bir tönüsü
Paramount



' i r  M. G. Mayer in yeni bir şaheseri Amerika ve Avrupa 
sinemalarında büyük muvaffakiyetle gösterilmektedir. 
«Brodway Melodi 1938» ismini taşıyan bu filmde de 
«Brodway Meodi 1937» nin yıldızları olan Robert Taylor 
ve Eleonor Powell’i baş rollerde görüyoruz. Ayni zaman
da George Murphy, Binnie Barnes, Budy Ebsen, Sophie 
Tucker, ve saire de bu filmde rol almışlardır.

Hollywood’un bütün sinema kritik gazeteleri bu filmi 
methedip senenin en çok beğenilecek ve para getirecek 
eseri olarak göstermektedirler. Ve ayni zamanda da bu 
eserle Hollywood’un rövü filmlerindeki terakkiyatinın 
son haddine vardığını ilâve etmektedirler.

Bu film için New-York’un meşhur müzik hol şantözü 
Sofie Tucker de angaje edilmiştir.

Geçen süneki «Brodway» filmincite bulduğumuz iki 
güzel şarkıya mukabil bu sene Melek sinemasının göste
receği bu muazzam eserde «î’m feelin like a million», 
« Yours and Mine», «Everybody Sing», Your Brodway and 
My Brodway» isimli dört tane güzel parça dinliyeceksi- 
niz.
İr  Virginia Bruce, Wallace Berry ve James Stewart’in ya
nında «Brimstanın fena adamı» isimli bir filmde baş ro 
lü ifa etmektedir. Diğer atraftan gene M. G. M. stüdyoları 
William Powel ve Myrna Loy’un oynadıkları «Çifte Zifaf » 
isimli gayet hoş bir komedyayı da piyasaya çıkarmak 
üzeredir.
ir  «Live, Love and Learn» (yaşamak, sevmek ve okumak) 
isimli gayet hoş bir filmde îrlandalı dilber Rosalind Russel 
ile Robert Montgomery baş rolü oynuyorlar.
İr  «Büyük Şehir» isimli Spencer Tracy ve Luise Rainier- 
in oynadıkları filmde meşhur cihanşümul boksör Jack 
Dempsey de figüranlık edecektir, zira filmin ekseri sahne
leri sabık boks şampiyonunun açtığı kafede cereyan etmek
tedir.
İr  Eleonor Powel ve Nelson Eddie «Rosalie» isimli bir 
film çeviriyorlar.

Meşhur sahne vazii W. S. Van Dyke’e idaresi tevdi 
edilen bu eser sinemada bugün kadar gördüğümüz en bü
yük müzikal film olacaktır.

Bu münasebetle Miss Powel Kolifomiyanm cenup kıs-
Bu münasebetle Miss Powel Kolifomiyanm cenup kı

sımlarındaki dans mekteplerini namı müstearla gezerek 
yeni istidatlar aramıştır.

Zira «Rosalie» nin bir sahnesinde Miss Powell’in ya
nında ayni zamanda dört yüz kız birden dansedecektir.

Eleonor Powell bu son günlerde Robert Taylor’la çe
virdiği «Neş’enin hükmettiği yer* isimli filmini ikmal et
mişti.

Clark Gable’in de baş rolü oynadığı bu filmin her 
yerde hasılât rekorlarını kırdığı bildirilmektedir.
İr  William Daniels’den başka bir operatörü istemiyen 
Garbo, Charles Boyer’le çevirdiği «Marie Walewska» da 
meşhur Kari Freund’u operatör olarak almıştır.
i f  Luise Rainer’den sonra M. G. M. yeni bir Viyanalı ar
tist angaje etmiştir: bu yeni istidat Max Reinhardt’m ta
lebelerinden olup Rose Strachner ismini taşımaktadı.r
İT Clark Gable’in en çok sevildiği yer Iskoçya olsa gerek; 
ziar orada birkaç ay zarfında meşhur artistin altı milyon 
fotoğrafı satılmıştır.

Paramount
Marlene Dietrich

ir  «SARATOGA» Jean Harlow’un ölerek ikmal edeme
diği son film Amerikada muvaffakiyetli turnesine devam 
etmektedir.

İT Londrada halkın en çok sevdiği kadm yıldızı bulmak 
için yapılan bir müsabakada üç yıldız en ön planda gö
rünmüşlerdir: Norma Shearer, Myrna Loy ve Garbo.
ir  Hollywood en meşhur sinema adamlarından biri olan 
James A. Fitzpatrick’i Parise yollamıştır.

Renkli filmlerde bir ihtisas sahibi olan bu adam, M.

G. M. hesabına Paris sergisini filme alacaktır. Bu film sa
yesinde Paris sergisini göremeyip de yeise kapılanlar her 
halde üzüntülerinden kurtulacaklardır.

5



Gözüme çarpan bir yazı
Geçenlerde Avrupa gazetelerinden birini tetkik eder

ken bir yazı gözüme çarptı.
Yevmi gazetelerimizden birinin tercüme edip neşret

tiği yazının ismi «Clark Gable’i elde tutabilecek kadm 
kimdir?» idi.

Enteresan değil mi? Şimdiye kadar iki kadın Clark’ı 
elde etmiş, ikisi de muhafaza edememiş.

Bu sebepten ortaya bir sual çıkıyormuş:
Clark’ı elde tutabilecek bir kadın mevcut mudur?
Yazının sahibi Bayan Marguerite Bussot ismindeki 

kadın «Evet* diyor. Makul değil mi? Fakat bakın nasıl!
Clark iki betbaht izdivaç yapmış. Sonra itiraf ettiği 

gibi hürriyeti severmiş. Her sınıf halkla hiçbir istisna gös
termeden dost olurmuş: ama konuştuğu şahıs ister diplo
mat olsun ister şoför olsun, kadın ise ister meşhur bir sa
lon kadım, isterse alelâde satıcı bir kız olsun.

Clark, her işi kendisi becerirmiş; haftada iki defa hiz
metçi eve gelirmiş, o da kostümlerini temizlemek, ütü
lemek için. Giyinirken kimsenin kendisine yardım.etme
sini istemezmiş.

İstediği yere serbest olduğu zamanlarda gitmek ar
zusu olup kimsenin karışmasını istemezmiş.

Fazlasiyle düşkün olduğu piposuna kimsenin karışma
sını ve «ne çok içiyorsun?» demesini arzu etmezmiş.

Bayan Marguerite burada şahsî kanaatlerini bildir
miş, diyor ki:

1. — Clark vahşi değildir, sosyeteden hoşlanır.
2. — Kadınlardan hoşlanır, yalnız erkek arkadaşlarla

Clark Gable
M. G. M.

fazla gezip eğlenmekten hoşlanmaz; zaten son zamanlar
da Carole Lombard’la sıkı arkadaşlığı bunu gösteriyor.

3.— Sevmek kabiliyeti de vardır.
4. — 35 yaşında bekâr kalmak istiyenler 40 yaşında 

fikirlerini değiştirirler. Misal: Windsor Dükü...
Birisi Clark ve Carole’a «Evlenecek misiniz?» sualini 

sorarsa ikisi de şaşırırmış, Hollywood onlar için evlenmele
ri imkânsız diyormuş, zira Carole öyle bir şahsiyete sa
hipmiş ki asla kocasının yamnda silik kalmak istemezmiş.

Fakat Clark’ı muhafaza edebilecek kadın tamamiyle 
iki cihetten Carole’u andınyormuş.

Hem neş’eli, hem de cazibeli olmak.
Clark bunun birincisini ikinci karısında, İkincisini de 

birincisinde bulmuş. Carole’da bunların ikisi de varmış. 
Yalan da değil. Ve Clark’ı elde etmek ve muhafaza et
mek istiyen her kadında bunların mevcudiyeti elzemmiş.

Bu kadın Clark’tan genç olup onu fazlasiyle sevmeli 
imiş. Ayni zamanda şporcu olup onunla her istediği yere 
gitmeliymiş.

Memnun olmazsa, yorulursa, bunu belli edip «aman 
sevgilim biraz dinlenmez misiniz* dememeliymiş.

Piposundan ve dumanından şikâyetçi olmamalıymış 
ve hiçbir zaman «ne çok içiyorsun, ağzın zehir gibi tütün 
kokuyor» diye söyl%nmemeliymiş.

Zaten Carole da bunu yapmaz, zira bir muzip gaze
teci Carole’a Clark’m piposunu göstererek:

— Dumanı sizi ‘rahatsız etmiyor mu? demiş.
O da gülerek:
— Bir erkeğin piposunu içmesini seyretmek kadar ba

na zevk veren birşey yoktur, cevabını vermiş.
(Devamı 8 inci sahifede)

Joan Crawford ve Clark Gable
M. G. M



Hol lywood d ed ik odu la r ı
(Amerika H. M. Eylül)

Dünya sinema merkezinde en çok hâkim olan şey ne
dir biliyor musunuz?

— Dedikodu...
Dedikodu., dedikodu... Falanca, filânca ile görüşmüş, 

buluşmuş... Sık sık görüşüyorlarmış... Yoksa gene bir izdi
vaç mı?

Bir vakitler Joan Crawford - Franchot Tone meselesi 
çıktı ve bu iki yıldızın evlenmesile kapandı...

Bunu Cin Harlow - William Powell dedikodusu takip 
etti ve bu macera hiç kimsenin temenni etmiyeceği hazin 
bir şekilde nihayet buldu.

Bir vakitler Robert Taylor’la uğraşıldı... Taylor, iren 
Herwey’le sevişiyor dediler, Irene’in Allan Jones’la evlen
mesile bu dedikodular da kapanırken Robert’i Cin Parker- 
le gördüler... Derken, «La Dam O Kamelya» filmi ortaya 
Garbo - Taylor dedikodusunu doğurttu. Garbo Taylor’a â- 
şık dediler. Robert’in hergün ona çiçek yolladığı haberini 
ortaya attılar.

En sonra da ortaya yeni bir dedikodu çıktı, fakat bu 
dedikodunun kahramanları hiçbir şeye aldırmayıp hâlâ 
maceralarına devam ettiklerinden Hollywood’dakiler bun
da ısrar etmekten bıktılar. Robert Taylor - Barbara Stau- 
wyck...

Bütün dedikodu ve iftiralara rağmen bu iki yıldız be
raber gezip eğleniyorlar, dünyanm biribirine en çok mer
but çifti gibi görünüyorlar.

Buna rağmen gazetecilerin: «Evlenecek misiniz?» sua
line ikisi de: «Hayır!* cevabmı veriyorlar.

Gazeteciler ve bütün etraf bu, dünyaya aldırış etmi-

Hollywood’da bir müsabakada dünyanın en güzel 
kadını lâkabını alan Dorothy Lamour

Paramount

June Falkenberg
Yeni bir artist

Paramount

yen çiftle uğraşmaktan bıktı. Şimdi herkes yeni bir ma
cera ile meşgul oluyor... Hollywood’un iki gezde yıldızı 
biri birlerinden ayrılmıyorlar... Her yerde onlar: Clark 
Gable ve Carole Lombard.

Bu iki artisti bundan birkaç sene evvel yegâne birlikte 
çevirdikleri «Kadın ve Kumar» filminde görerek biribir- 
lerine nekadar uygun bir çift demiştik.

William Powell’in sabık karısı ve Hollywood’un en şık 
(Devamı 17 inci sahifede)
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D B fR T  gV L O R L E A fi

M
Benim Bildiğim Hollyvood

Yazan: Robert TAYLOR

Sinemaya intisap ettiğimdenberi yani üç senedir, ga
zetelerde, Hollywood, arkadaşlarım hattâ şahsım üzerine 
birçok makaleler okudum.

Bazıları fazlasiyle bizleri koltuklıyan sevimli yazılar, 
bazıları da açıkça aleyhimizde idi. Bunların bazıları doğ
ru bazıları da yanlıştı.

Mademki benim de elimde bir fırsat var, ben de bu 
hataları elimden geldiği kadar düzeltmeğe çalışacağım.

Evvelâ, unutmamak lâzım olan bir şey varsa, ki bu 
fikri herkes biraz ihmal ediyor, sinema yıldızlan da niha
yet bir insan olup, onların da fena veya iyi günleri var
dır.

Bir iş adamı asık ve aksi bir sima ile bürosuna ge
lirse, mazur görülür, hattâ ona hak bile verilir, zavallı 
çok çalışıyor, denir.

Fakat iş artistlere gelince, hiç de böyle düşünülmü
yor. Acaba fena bir gününde mi? Bizleri hiç affetmezler, 
hattâ bazı kimseler «süksesi başına vurmuş» demekten 
geri kalmazlar.

Ben, Hollywood’a geldiğimde, bu his, hariçteki kim
selerde fazlasiyle hâkimdi.

Bazı gazetecilerin samimî makaleleri sayesinde bu
gün çok şükür bu hal biraz düzeliyor.

«Sinema artistlerinin büyük arazileri, pisinleri, muh
telif tenis kordları var».

Böyle cümleleri o kadar çok okudum ki tasavvur ede
mezsiniz. Bana, Hollywood’a misafir gelen arkadaşlanma 
Wallace Berry, James Stewart, Eleonor Powel ve saire- 
nin evlerini gösterdiğimde alay ettiğimi söylüyorlar.

«Muazzam pisinler, tenis kordları, golf arazileri ne
rede?».

Onlara bunları da gösterebilirim ama bu gibi yerle
rin sahipleri bizler değil, meraklanıp da seyirci sıfatile 
stüdyoları bir kere gezen, işte yorulup el çeken zengin iş 
adamları veya mirasyedilerdir.

Hollywood’daki suvarelere gelince, açık söyliyeyim, 
ilk evvel bende sukutu hayale uğradım. M. G. M. beni 
angaje ettiğinde ben Pomona kollejinde tahsilime devam 
ediyordum, ki bu yer de Hollywood’dan 50 kilometre u

zaktadır. Bu yerde bize Hollywood âlemlerinden sık sık 
bahsederlerdi.

Halbuki Hollywood’da davet edildiğim suvarelerin 
ekserisi daha kibar, daha reserve şeylerdir. Talebe iken 
gittiğim yerler bunun yanında birer âlemdi.

Meselâ diyelim ki bir Cumartesi gecesi Joan Craw- 
ford’da bir kabul, bir suvare var: mükemmel bir yemeği 
müteakip, kafeyi ya salonda ya da terasada alırız.

Bunu müteakip davetliler ya tavla, ya pinpong, ya 
da briç oynarlar. Ve saat on bire doğru herkes evine av
det eder.

Hiçbir fevkalâdelik ve âlem denecek bir şey değil, de
ğil mi?

Fakat Hollywood’daki kadın ve erkek davetliler, yo
rucu bir iş gününden sonra bir sinema yıldızının da istira- 
hate muhtaç olduğunu anlar ve bilirler.

Yani bununla yıldızların tiyatro, dans, eğlence yerle
rinden hoşlanmadıklarını söylediğimi sanmayın... Benim 
söylemek istediğim şey üç senedir Hollywood’da yaşama
ma rağmen o bahsedilen âlemlere rastlamadığımdır.

Hollywood’un başka eğlenceleri vardır. Meselâ spor. 
Spor burada dünyanın hiçbir yerinde görmediği rağbeti 
bulur.

Fakat gelelim Hollywood üzerine herkeste olan o fe
na düşüncelere... Buraya gelmeden bunlardan bende de 
mevcuttu; belki de hâlâ sizlerde de vardır, yıldızlar en 
son model lüks otomobillerle gezmezler. Belki böyle yap
masını severler, fakat bu her cihetten aleyhlerine döner.

Bu sebepten Jean Crawford’u daima iki kişilik Ford 
spor otomobilinde görürsünüz; ekserisi de böyledir.

Evet, erkek, kadın yıldzılaryolda siyah gözlükler ta
karlar, fakat Kaliforniyada herkes bunu yapar. Bu yakıcı 
güneşli yerlerde herkes için elzemdir. Halktan saklanmak 
mı? Hiç aklımıza gelir mi! Halk bizim patronumuzdur, 
ve kim patronuna fena görünmesini ister?

Bence Hollywood, benim evvelce düşündüğüm veya... 
sizin düşündüğünüz gibi değildir.

ÇOK DAHA İYİDİR.

GÖZÜME ÇARPAN BİR YAZI
(Baş tarafı 6 inci sahifede)

Diğer taraftan Clark’m arada sırada flört etmesine 
müsaade etmeliymiş, zira ufak bir kıskançlık sahnesinde 
o uzaklaşıp, kaybolurmuş. „

Clark, eğlence yerlerine o kadar düşkün değildir, bir 
kaç arkadaşla bir odada ocak başına çekilip münakaşa et
meyi tercih eder.

Ev, temiz tutulmalıymış, Clark veya köpeği halıları 
çamurlarlarsa hoşnutsuzluk belli edilmemeliymiş, zira te
mizlik yerine gelir, fakat o gelmezmiş.

Karı koca olmalarına rağmen ona tam bir hürriyet 
hissi vermeliymiş.

Bunu nasıl yapabilir? Artık bu cihet kadının zekâsı
na havale ediliyormuş.

Böyle kadınlar nâdirmiş, fakat Clark bir gün onu bu
lursa çok mes'ut olurmuş.

Sorarım sizlere, bu vaziyet karşısında kim mes’ut ol
maz, ve bütün bunlara katlandıktaVı sonra hangi kadın 
bir erkeği muhafaza edemez?

A. R.



Yeni ilâh:

ROBERT TAYLOR
Eskiden Romanın garp ve şarkta m utantan hüküm 

sürdüğü zam anlarda birçok İlâhlar vardı: Baküs içki ilâ
hı, Neptün ve saire gibi...

Yirminci asırda da sinema son tekâm ül haddine var
dığı zam anlarda da ortaya yeni yeni ilâhlar çıkıyor; fakat 
eski ilâhlardan bu yenilerin farkı yalnız kadınlar tarafın
dan intihap edilm eleridir: bu yeni ilâhlar sinema yıldızla
rıd ır...

Brodway Melodi 1937 isimli b ir film, ortaya yeni bir 
jön pröm iye çıkardı: Robert Taylor.

Bu genç, ekseriyet tarafından beğenildi; fakat asıl 
kuvvetini anlam ak ve İlâhî kuvvetinin sihrini keşfetme
miz için onun b ir seyahate çıkması lâzım dı...

Robert Taylor veyahut onu bütün dostlarının çağır
dıkları isimle çağıralım «Bob» «İngiliz kollejinde bir Ame
rikan genci» filmini çevirmek için Hollywood’u b ir m üd
det için terkedip Londraya gitmek için vapura binmek 
üzere New-York'a geldi.

O gün «Berangaria* isimli vapura binmesi b ir  hâdise 
oldu. K adınlar onun yolunu kestiler, aralarında dövüşler 
oldu, birçokları yaralandı, genç artist ancak polisin m ü
dahalesiyle gizlice am bar kısmından vapura girebildi.

Güzel b ir yolculuğu müteakip «Berangaria Cher- 
bourg» a gelince İngiliz ve Fransız gazetecileri gencin et
rafını sardılar.

O, gayet tabii, bütün A m erikalılar gibi konuşurken 
şapkasını başında m uhafaza ederek cevap veriyordu, hele 
bazan kadınları çıldırtan o sevimli tebessüm ünü bile on
lara gösteriyordu.

New-York’taki hâdise için ona sual sordular: tam A- 
m erikanvari b ir hâdise, dedi.

Robert, A vrupa seyahatinde Cherbourg’ta Berangaria 
vapurunda gazeteciler arasında

(H. Muhabirimizden)

Robert Taylor Pariste oturduğu otelin balkonunda
(H. Muhabirimizden)

Fakat Bob yanılmıştır. AvrupalIlar ve İngiliz kadın
ları da A m erikalılardan daha az ateşli değillerdi.

Londra ve Pariste ayni halleri gördü, hele o azametli, 
hiçbir şeye ehemmiyet vermiyen Londra halkı, onun ge
zeceği yerlere halkı muhafaza için kordon kurm ağa mec
bur kaldı.

İşte yeni ilâh Robert Taylor. Her yerde «Bob« bütün 
kadınların ağzında «Bob».

Barbara Stanw yk’le sevişiyormuş.
Kadınlar Barbara için «Ne talihli kadınmış» diyorlar.
Biz ise, erkekler, «Hangisi acaba daha talihli» diyoruz.
Fakat az daha unutuyordum, yeni ilâhların orijinali

teleri de var.
Birbirleriyle fazlasiyle samimî ve dost... Meselâ Bob. 

her mecliste, en fazla dostum ve kafadarım  Clark, diyor...
Tuhaf değil mi, ayni halkın iki büyük ilâhı, fare ile 

kedi, b ir kardeş gibi ayni çanaktan süt içiyorlar.
Aklıma, gördüğüm bir fransız film i geldi: «İlâhlar

Eğleniyor*. Evet, eğleniyor amma, kim veya kim inle...
Seniha Haşan
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La Dam O Kamelya
Filmi ve mevzuu

Senelerce bütün dünyayı meşgul eden bir roman... 
Aylarca Hollywood’u dedikodularile çalkalıyan bir film... 
Ve gene senelerce bu sefer film olarak bütün dünyaya 
şöhret saçacak olan bir eser: «La Dam o Kamelya».

Alexandre Dumas fils’in bu ölmez eserini kim bilmez, 
hangimiz bunu okumamışızdır?

Okumamış olsanız bile zannedersem itiraf etmeğe sı
kılırsınız.

İşte Alexandre Dumas fils’in ebedî olarak yaşattığı 
Marguerite Gautier ile genç ve tecrübesiz Armand’m bu 
aşk hikâyesini nihayet Metro-Goldwyn-Mayer filme al
mağa karar verdi.

Amerikanın en değerli rejisörü bu eseri çevirmeyi 
deruhte ederek filmi ismi ile imzaladı: George Cukor.

M. G. M. böyle bir sahne vaziinin filmi çevirmeyi de- 
ruhde etmesinden eserin kat’î bir muvaffakiyete mazhar 
olacağından emin olabilirdi.

Fakat Cukor, Armand ve Marguerite Gautier’yi bihak
kın temsiİ edebilecek iki yıldız bulmalıydı.

Birinci derecede veremli bir kız, Parisi güzelliğiyle 
parmağında çevirmesine rağmen ancak bir gencin kolları 
arasında bulduğu bir aşk onu iyiliğe yüz tutturdu.

Fakat genç kadın, yalnız şahsî menfaatini düşünen 
tekliflerinde en ufak bir medenî ve İnsanî bir his bulun- 
mıyan Armand’m babasına verdiği söz üzerine ölümü gö
ze alarak genç erkeği terkediyor.

Evet, ölümü göze alıyor diyorum, zira o Armand’sız 
yaşıyamıyacaktır ve bunu kendisi de biliyor.

Fakat Armand, babasiyle sevgilisinin arasında cere
yan eden bu anlaşma ve pazarlıktan bihaberdir.

Yalnız bekârların devam ettikleri salonlarda tanıştığı 
bu hafifmeşrep kadının kendisini paraya, lükse kaptırarak 
onu terkettiğini sanıyor... Kin ve hırs...

Evet, Armand’m kalbinde Marguerite’e karşı besle
diği aşk, kin ve hırsa tahavvül ediyor... Ve bunlar onu 
feci bir intikama sevkediyor.

Büyük bir suvarede Armand herkesin huzurunda 
Marguerite’ten intikamını alıyor, onu tahkir ediyor.

Zaten zayıf ve hastalıklı bir bünye, âşık bir kalbe sa
hip birini böyle bir darbe, bilhassa hayalinde yaşattığı şa
hıs tarafından gelirse, ne yapmaz?

Marguerite’in hastalığı onu yataklık yapıyor. Mar
guerite hergün biraz daha soluyor, her geçen saat onu bi
raz daha ebedî uyku ve rahatına yaklaştıryor...

Armand seyahatte ve vaziyetten bihaberdir.
Babası bu vaziyetleri görüyor: O kararında yanılmış

tı, bu kadın hakikaten oğlunu seviyor.
Anladı, fakat çok geç... Bir mektupla oğluna vaziyeti 

anlatıyor, bütün bunlara kendisinin sebebiyet verdiğini 
bildiriyor ve gene bir mektupla da genç kadından af talep 
ediyor.

Armand, ne kadar tecrübesiz ve körce hareket etmiş
tir. Hemen sevgilisinin yanına dönüyor.

Fakat biçare Marguerite artık aşkın değil ölümün pen- 
çesindedir. Ölüm bu sefer iki âşığı ebediyen ayırıyor... :

İşte George Cukor böyle bir mevzu karşısında düşü
nüyor. Marguerite Gautier’yi kim temsil edebilir?

Saf bir sima, rolünde hassasiyet gösterebilecek, tesir 
edebilecek bir yıldız:

Greta Garbo.
Armand, genç bir erkek, doktorasını yeni veren bir 

şahsiyet... Yalnız aşk için yaşıyan gururlu* hayattan, yal
nız neş’e, sadet ve sadakat bëkliyen bir tip:

Robert Taylor.
İşte George Cukor, bu iki yıldızı seçtikten sonra sıra- 

siyle diğer roller için Lionel Barymoore, Elizabeth Allan, 
Jessie Ralphe, Ulrich ve Laura Hope Crews’i angaje ede
rek eserine başlıyor.

Bir taraftan çevrilen film .merakla beklenirken, bir 
taraftan da dedikodular devam ediyor.

Robert Taylor ve Garbo sinemanm en hararetli aşk 
sahnelerini bu eserlerinde yaratıyorlar.

Herkes Garbo’nun gittikçe renginin solduğunu fark 
ediyor. Kimisi Robert’e âşık diyor, kimisi de filmdeki ro
lü yapmak için yapıyor diyorlar.

Bütün bu dedikodular içinde film bitiyor.
George Cukor Garbo ve Taylor’un refakat ve gayret

leriyle, Alexandre Dumas fils’in edebiyat âleminde ölmez 
bir eser olarak yarattığı «La Dam o Kamelya» yı sinema 
âlemine ayni kuvvet, şeref ve şöhreti hâiz bir şekilde 
hediye ediyor. Cihat KENTMEN

Shirley Ross
Paramount



Hollywood haberleri
Dansör Ray Bolger «Rosalie» filminde rol alıyor. 
«Ziegfeld» filminde ilk defa gördüğümüz Ray Boiger, 

M. G. M. in yeni çevireceği ve Eleonor Powell ve Nel~ 
son’un baş rolleri ifa ettikleri «Rosalie» filminde rol almış
tır.

Hali hazırda Brodway’in en meşhur fantezisi yıldız
larından biri olan Bolger dansör olmadan evvel birçok işle
re girişmiştir.

Evvelâ satıcılık yapmış, sonra bankada bir memuriyet 
almış, fakat ayakları bir türlü rahat durmamış.

Bu suretle dans dersi almağa başlamış ve az zamanda 
sahneye çıkmıştır.

Evvelâ müzikhollerde çalışmış ve bir gün «Merry - 
World* revüsünde rol alarak o andan itibaren New - York 
halkının çılgınca düşkün olduğu bir artist olmuş ve bu su
retle muvaffakiyetten muvaffakiyete koşmuştur.

En son olarak «On your toes* revüsünde Bolger haya
tının en büyük muvaffakiyetini kazanmıtır.
^  Film çevirirken esere yabancı olan hiçbir kimsenin ka
mera önünde bulunmasına müsaade etmiyen Greta Garbo, 
son filminin bir sahnesinin çevrilmesini seyretmesi için 
Joan Crawford’u davet etmiştir.

^  Paul Muni, Gale Sondergaard isimli yeni bir artistle 
meşhur fransız romancısı Emile Zola üzerine «Emile Zo
la Jim hayatı» isimli filmde baş rolü ifa ediyorlar. .

İT «Karısı, hastabakıcı ve doktor» isimli yeni bir film 
bizlere Loretta Young, Virginia Bruce ve Warner Baxter’i 
bir arada göstermektedir.

^  Constance Bennet ve Cary Grand «Topper» isimli M. 
G. M. yeni meşhur bir komedisinde baş rolde görünüyor
lar.

İ t  Hollywood’un yeni jön prömiyesi Tyronne Power ve 
meşhur patinajcı Sonya Hennie’nin oynadıkları «Thin îce» 
isimli film çok beğenilmektedir.

jç  Sylvia Sidney ve Joe Me Crea «Son ölü» isimli bir fil
min kahramanlarıdır.

Ronald Colman ve Madleine Carrol, Hollywood’un bu 
iki meşhur İngiliz yıldızı son derece enteresan bir film 
olan «Zenda mahkûmu» isimli bir filmde baş rolü ifa edi
yorlar.

Bu filmde ayni zamanda Douglas Jünior da mühim 
bir rol almıştır.

Marlene Dietrich «Kanlı İzdivaç» filminde



Haftanın yıld ızı : R OS A LI N D  RUSSEL
Kayalıklara çarpan küçük dalgacıkları büyük b ir dal

ga gelip köpükleriyle nasıl atarsa sahnede de ara sıra 
diğerlerini gölgede bırakan yeni şahsiyetler türer.

Bazan adetâ b ir mucize kabilinden b ir şahsiyet mey
dana çıkar ve m üthiş sükse yapar: meselâ H epbum ...

Bazı defalarda daha doğrusu ekseriytle yeni b ir şahsi
yet m uvaffakiyet yolunda büyük adım larla ilerler.

Bizler de bu yeni sim anın her adımını b irer b irer tâ- 
kip ederiz, ta ki bir gün bir rol anında yıldızlar sülâlesine 
dahil edinciye kadar...

Hollywood’un bir çok hikâyeleri bu nevidendir: Ro- 
salind Russel’inki de böyledir.

Onu ilk evvelâ «Evelyn Printice» film inde William 
Pow ell’i elde etmeğe çalışırken gördüm ... Rosalind kibar, 
ince, güzel b ir esmerdi

«Çin Denizlerinde» Clark Gable’in nişanlısı idi fakat 
o da onu bırakıp Jeanne H arlow ’u tercih ediyordu.

Filvaki rollerinin bu feci ve üzücü âkibetlerine rağ
men Rossalind mesleğinde ilerliyordu.

Bu esnada ona şans yardım  etti. «Maskeli Kadın» fil
m inin am erikanca kopyası olan «Randevu» da M ym a 
Loy’un yarıda bıraktığı rolü aldı.

N ihayet «Suicide Club» isimli son filmde Robert 
M ontgomery’nin yanında baş rolü ifa ediyor.

* • *

B ir m üddet sonra onu W illiam Pow ell’in yanında 
«Craig’s W ife’da göreceğiz. Bu rol, Hollywood’da hiçbir 
yıldızın kendine güvenip deruhte etmediği b ir roldür.

Rosalind’de hem  fena hem de iyi ta ra fla r vardır: ki
bar kadın tipine rağm en Rosalind, hırçın ve atılgandır, 
görünüşteki sâkin haline rağm en aslında gayet atılgan ve

hiçbir şeyden yılmaz, zira o hayatı tam  manasiyle tatm ış- ’ 
tır.

• • *

H ayatı mı? Hollywood’dakilerin birçoklarının olduğu 
gibidir.

Tipinin kibarlığı ve sadeliği kum panyasına onun için 
gayet zengin bir aile kızı, asil b ir şahsiyet reklâmı yap- : 
tırm asm a rağmen Rosalind Conneltut’de doğmuş Ameri- 
kalı bir köylü ailesinin kızıdır. Babası avukattı.

Rosalind kız ve erkek kardeşleri gibi gayet iyi bir | 
terbiye almıştır.

Rosalind de kardeşleri gibi az zaman içinde b ir mes j 
lek edinm enin elzemliğini anladı; onun emeli müellif ol
maktı. Fakat az sonra yazıcıların geçinmeleri güç olduğu
nu da anlam akta gecikmedi.

Halbuki Rosalind’in gayesi ona büyük b ir meblâğ te
min eden b ir işi edinmekti, zaten o hiçbir zaman karak
terinde olan para hırsını gizlemez.

Babasının anî ölümü onu yüsbütün çalışmak mecbu
riyetiyle karşılaştırdı ve o da anî olarak a rtis t olmak ka
rarın ı verdi.

İki sene çalıştı; ve b ir gün onu seyyar truplardan bi- |  
rinde Am erika dahilinde dolaşırken gördük.

Bu ilk seneler gayet eziyetlidir, insan bütün mevcu- I 
diyetiyle çalışıp m uvaffak olmak için m ücadele etmeli: 1 
Rosalind de bunu yaptı.

Fakat bütün bu üzüntülü günlerine rağm en o Noel’- ! 
lerde annesinin yanm a hediyelerle gelip hoş b ir istirahat |  
vakti beçirmeğe vakit bulur.

Ondaki İrlanda kanı onu gayet sıcak kanlı b ir şahsi- |  
yet yapmış ve herkese sevdirm iştir.

Rosalind’in çok fena zam anları olmuş, ha ttâ  b ir mev- i 
sim b ir şapka mağazasında satıcı kız bile olm uştur; fakat j 
yeni b ir kontrat onu yeniden mücadeleye sevketm iştir.

B ir artisti birden yıldız yapan Brodway’da Avus
turyalI artist Mady C hristians’m yanında oynadığı rolle 
b ir günde sükseye kavuştu.

Rosalind Russel
M. G. M.

îşte  o zaman sinema Rosalind’in hayatında rol oyna
mağa başladı.

P rodüktbrler onu Hollywood’a davet ettiler; o bazı 
şa rtla r koştu: gidip gelme bileti tem in edilecek, orada da 
beslenecek.
M. G. M. bunu kabul edip onu tecrübe etti, işte kon trat...

Rosalind gayet samimidir, paraya olan daim î hırsını 
hiç saklamaz, izdivaç onun için mühim  b ir meseledi,r di
yor ki:

«— Bir gün, sevebileceğim ciddî, kendinden e- 
min, kararlarından emin, bütün  bunlara rağm en gene şen 
ve sem patik bir adam karşım a çıksa bu kadar uğraşıp elde 
ettiğim  m evkiim i terkeder, onunla evlenirim ...»

Bütün bunlar iyi ama Bayan Rosalind. bence boş lâf 
desek doğru olmaz mı? Zira biz kadınlar birbirim izi bilir 
ve anlarız, yeni filminizi ve süksenizi beklesek daha iyi 
değil mi?

Emel Şükran
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Haftanın f i lmi :
Mülâzim Perry «Amerikan filosundan» Amiral Dewey- 

nin emrinde Cuba’da harbetmişti.
1910 senesinde Reis Mac Kuiley, gencin vazife şinas- 

liğini bildiğinden onu çağırır ve ona poliste bir vazife tek
lif eder.

Gaye, bir banka soyguncu çetesini ele geçirmektir.
Patrick ismini alan Perry Saint-Paul şehrine gelir.
Aranılan şahıslar Bot ve Jack da buranın sâkinlerin- 

dendirler.
Hepsi ayni apartımanda oturuyorlar ve Bat’m üvey 

kardeşi Lili ile Patrick sevişmeğe başlarlar.
Bot ve Jack Patrick’ten şüpheleniyorlar, fakat bir 

gün Patrick gayet büyük ve zor bir soygunculukta onlara 
yardım ederek emniyetlerini kazanır.

Patrick oyununda şimdiye kadar muvaffak olmuştur.
Eski bahriyeli, Reis Mc Kuiley’e vaziyetten haberdar 

olsun diye bir mektup yazıp yeni planlarından onu ha
berdar eder: Jack, Bat ve Patrick, Baltimoor’da bir ban
kayı soyacaklar.

Mac Kuiley emirler verir. Polis Bat’ı öldürür, Jack’ı 
yaralıyarak Patrick ile beraber yakalar.

İlösini muhakeme edip ölüme mahkûm ederler.
Patrick, reise bir türlü haber yollıyamamaktadır.
Jack, çetenin elebaşısına emniyeti vardır, fakat ondan 

bir netice ve haber almayınca ele verir: bu şahıs Ameri
ka umum bankalar kontrolörü Maxwel’den başkası değil
dir.

Vaziyet fenalaşır. İntikam: Mac Kuiley katledilir. Lil, 
Patrick’i görmek için hapishaneye gelir, o da hakikati ol
duğu gibi anlatır.

Genç kız tiksinir. Artık onun aşkına itimadı kalmamış
tır ve genç erkeği tahkir ederek ondan ayrılır.

Fakat bilâhare nâdim olmuştur. Yeni reisi görerek 
ona vaziyeti anlatır, reis kani olup tam vaktinde emir ve
rerek idam sehpası önüne çıkarılan Patrick’i kurtarır...

SON ŞANSI
pjj

(Amerikan filmi)

Kritik: Robert Taylor samimiyetle oynuyor. İyi bir 
jön prömiye, zaten süksesinden belli.

Barbara Staunyck... Fevkalâde bir komediyen, iyi bir 
makamla da şarkı söylüyor.

Victor Mc Laglen, Jak rolünde çok iyi.

Robert Taylor ve Barbara Stauwyck 
«Son Şansı» filminde 

Eleonor Whitney

LA DAM O KAMELYA
(1 inci sahifenin devamı) 

nin ve burjuvazinin ortaya çıkardığı ahlâk etiketleri or
tadan kalkınca, her kadının böyle olacağım ve tabiatin 
bir şehvet hamlesinden başka bir şey olmadığını söylü
yorlardı.

Bu nazariye, sonraları komünizmin aşk tarifi oldu.
•  * *

Bugün, bütün vesikalariyle ortaya çıkan, ailesinin 
künyesi, oturduğu evi, Markisi ve Arman Duvalı malûm 
olan Margörit Gotye, bu materyalist aşk nazariyesinin doğ
ru olmadığını isbat eden ebedî bir aşk nümunesidir. Dü- 
mafis, terekede bulunmuş hatırat defterini naklederken, 
yalan söylüyor, san’atkârlık yapıyor zannedilmesin! Fran
sız dâhisi, göziyle gördüğü, kalbiyle duyduğu, dimağiyle 
nüfuz ettiği bir hayat hakikatini insanlara teşhir ediyor 
ve diyor ki, Margörit Gotye gibi düşkün bir kadın, et, si
nir şehvetinden gelmiyen bir aşka tutulmuştu!

Bu aşk, ziyafet sofrasındaki «öksürük» ten sonra ge-

len bayılmada anlaşılmıştı. Veremli fahişe, her şeyin fev
kinde sevdiği Arman Duvalı, kendi hastalığından zarar 
görmesin diye visaline almıyor, bir sa’nat levhası gibi onun 
kamelyalarından, yüzüne akseden mâneviyatmdan kâm alı
yor, bu manzaranın derin huzuzatı içinde sermest yaşı
yordu.

Kadın, visal ihtirası için sevmiyordu. Eğer öyle ol
saydı, Kleopatra gibi yapar, kendisini öldüren hastalığı
âşığına da aşılamaktan çekinmezdi.

• • •
Bu eser, bir dâhinin kaleminden çıkmıştır. Bu dehâ, 

aşk hakkmdaki iki zıd nazarjyeyi öyle ihtiraslı sahneler 
içinde yaşatmıştır ki, gerek kendi neslini ve gerek bugün
kü beşeriyet neslini tesiri altında bırakmışttr. Şüphe
sizdir ki, filmde de bu sahneler ayni heyecanla ifade edi
lecek, herkese hayat muammasını söyliyecektir: Biz,
şehvet ihtirasiyle sevmiyoruz, yaşamak sırrına ermek 
için seviyoruz!

Hissini verecektir. C. Kentmen
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GAR.Y COOP Cfc — JE A N KRT HUR.;
,v  V TORftCEP H « 0 ? ? I f  A L A Rİ F İL İM İ

Maceralar Kralı
(Hususi Muhabirimizden)

Kırmızı Derililer, Ölümün Çerçevelediği Sahnelr: 
F A R - W E S T ,  

C O W - B O Y S ,
C E C I L  B .  d e M t L  L E  

v e 
Kumpanyası

sürü insan kabarık etekli, acayip kıyafetli kadınlar dola
şıyorlardı.

Bütün bunları meraklı seyredip tam tribüne dönece
ğim sırada siması bana yabancı gelmiyen birisi, gözüme 
ilişti. Erkek uzun boylu idi, kovboylar gibi uzun ve kaim 
çizmeler giymişti. Başında da büyük bir şapka vardı. Şap
kasını gözlerine kadar indirmiş, bir halat yığını üzerine 
uzanmış uyukluyordu. Hafif gürültüler onun simasını ba
na doğru çevirtti: Garry Cooper...

Doğrusunu söylemek lâzımgelirse o beni daha evvel
den tamdı ve lâfa başladı:

— Burada ne yapıyorsunuz? Biz bu tribünün yapıldı
ğını görerek sizin gibi belâlardan kurtulduğumuzu sanı
yorduk.

Sükûnetle cevap verdim:
— Gazetenin müdiriyeti hiçbir fedakârlıktan çekin

mez, dedim, bana emir verdiler, ben de her yere burnu
mu sokuyorum. Fakat mademki sizi gene yakalıyabildim, 
bana bu eser üzerine bildiklerinizi söyliyeceksiniz.

Garry, ciddî bir tavır takındı:
— «The Plaishman», umumî kaideleri tamamiyle aykı

rı bir western’dir. Fakat western’in ne demek olduğunu 
Türkiyede bilirler mi?

— Tabiî, dedim, Amerika’nın garbındaki vadilerde ce-

Cecil B. de Mille, uzun çalışmaları müteakip bu sene 
şehrimizde gösterilecek olan muazzam filmini nasıl çe
virdi?

Şüphesiz her cihetten emsalsiz bir eser olan bu filmi 
merak etmişsinizdir.

Bu sebeple ben de, bu filmin nasıl çevrildiğini sizlere 
anlatacağım.

Orijinal ismi «The Plainsman» (Vadiler adamı) olan 
bu eserine büyük bir başlangıç vermek için Cecil B. de 
Mille ilk sahnenin cereyan edeceği mahalle matbuat için 
büyük bir tribün yaptırmıştı..

Bu tribünde bizleri Los Angelos’la birleştiren telefon 
kabloları mevcuttu. Hattâ bir İngiliz meslektaş kendisini 
Londraya bağlıyacak bir telsiz istisyonunu da büyük mas
raflara katlanarak kurdurmuş, bu suretle herkesten evvel 
bu mühim hâdiseyi Londraya bildirecekti.

Bence bütün bu hazırlıklar lüzumsuz, hattâ gülünçtü. 
Bu muazzam tribün bizlerin nesine gerekti, bu suretle ar
kadaşları orada bırakarak dekorların içine dahil oldum.

Sahiden manzara muazzamdı.
İnsan kendini sanki 1865 senesinin Laewenworth şeh

rinde sanıyordu.
Altı atlı arabalar gidip geliyorlar, kov-boy esvaplı bir

Renarte Müller öldü
Mecmuamız tab’edilirken Almanyadan gelen bir ha

ber 1937 senesi zarfında sinemada ikinci kaybımızı biz- 
lere bildirdi.

Güzel Amerik&lı Cin Harlow’dan sonra Alman yıldızı 
Renate Müller de bundan beş gün evvel tedavi edilmekte 
olduğu hastanede hayata gözlerini kapadı.

Renate Müller Almanyada olduğu kadar bütün dün
yada sevilmekte idi. Her filmi beğenilen bu yıldızın ölü
mü sinema için büyük bir ikinci kayıptır.



reyan «deri bir filmdir. Fakat söyleyin bakalım bu seferki 
westerninizde ne değişiklikler var?

— Yani bu gibi filmlerde rastladığınız hiçbir sahne
yi bu filmdegöremiyeceksiniz. Filvaki genç kız ne zengin 
bir çiftlik sahibinin kızı ne de şehirden gelen bir ziyaret
çidir. Ne de öyle ölümle neticelenen kavgalara şahit ola
caksınız, yani velhasıl sizin anlıyacağmız bu eser hakikat
te bir westem’ken öyle görünmiyecek.

Bunları anlatan Garry beni atlatmağa hazırlanırken 
ben yeniden muhavereyi tutuşturdum:

— Bana filmde bulunmıyan şeylerden bahsettiniz. Bi
raz da bence asıl faydalı olanlardan bahsetseniz?

— Mevzuunun esası silâh kaçakçılığıdır. İşte kısaca 
vak’a: Dahilî harpten sonra esirler taciri olan Cenyolular 
ve silâh tüccarı olan Şimallilerin elinde mühim silâh stok
ları kaldı.

Alıcı bulamayınca hükümetin kat’İ emirlerine rağ
men bunları kırmızı derili vahşilere sattılar. Bu suretle 
zaten bir avuç beyaz insanın mücadelesiyle karşılaşan 
bunlar da az zamanda büyük bir faikiyet elde ettiler.

Dokuz kovanlı tüfeklerle Geheral Custerin ordusuna 
hücum ederek en son ferde kadar bunu mahvettiler.

—- Mevzu görüldüğü gibi hareketli, fakat burada sizin 
rolünüz nedir?

— Ben, Amerika hükümetinin kaçakçıları elde etmek 
için yolladığı bir memurum, ve filmin sonunda da vazife
mi ifa ederken kahramanca ölüyorum.

— Fakat zannedersem, her eserde olduğu gibi bu film
de de şairane bir taraf vardır. Ve gene zannedersem Jean 
Arthur sizinle oynamak için seçilmiş. Onun rolü nedir

Garry, galiba suallerimden sıkılmış olacak ki pişme 
mis bir gazeteciyi kızartacak bir cevap verdi:

— Bunu gidip kendisine sorsamza! dedi.
Ben de onun söylediği gibi yaptım ve Jean Arthur’u 

de bulmakta güçlük çekmedim.
O da dedi ki:
— Şimdiye kadar rollerimde çok şansım vardı. Daima 

tabiî hallerden uzaklaşan kadm rollerinde göründüm. H e
le bu defa pek fazlasiyle ileriye gidiyorum.

Filvaki ismim zaten size yarattığım şahsiyet hakkın
da bir fikir verebilir. İsmim «Calamity Jane* yani «Dehşet 
saçan Jan» dır.

Hiç şapka giymem, sigara ağzımdan düşmez, kovboy
larla rekabet edecek derecede Viski içerim ve daima er
kek elbiseleriyle görünürüm. Mesleğimde kadın olmama 
rağmen haydut ve vahşilerle dolu bir yol olan Saint-Lou- 
is ile Dead wood arasında yolcu arabasını idare etmektir.

Yani Garry’nin çizmesinde resmini sakladığı bir kı
zım. Fakat o benim bu hallerimi beğenmiyor, diğer e r
keklerle samimî oluşumdan da hoşlanmıyor, aşkını da iti
raftan âciz. Bizi vahşiler yakalayınca ona eziyet ettikle
rini görmektense silâhların yerini bildirmeği tercih edi
yorum. Gary bunu hiçbir zaman affetmiyecektir...

Filmin iki kuvvetli simasiyle konuştuktan sonra biraz 
eser üzerinde umumî malûmat edinmeyi doğru buldum.

Bu filmin mevzuunu bulmak için tam 600 eser tetkik 
edilmiş, ayni zamanda De Mille 1865 ilâ 1875 senelerin
deki gazete ve mecmualan da aratıp buldurmuş.

Vahşilerin hakikî reisi «Şimşek Kuşu» bu filmde tek
nik konseye diye angaje edilmiş ve vahşilerin görüldük-

Eleonor Whitney
Paramount

leri sahnelerin hepsi onun direktifi üzerine çevrilmiştir.
Bu film için 25000 hakikî Cheyeunes vahşisi angaje 

edilmiştir. ¡a 4 |
Ve on binlerce figüran, aktör, teknisiyen ve opera

tör bu filmi vücude getirebilmek için Cecil B. de Mille’in 
etrafında çalışmışlardır.

İşte size bu sene göreceğiniz ve bizim burada görüp 
alkışladığımız «Maceralar Kralı» filmi.

Amerika muhabiri: İbrahim Sefa
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Sinem ala rda  : Haf tanın f i lmler i

Saray da : D E V L E T K U Ş U
Bundan bir sene evvelisine kadar akiüalite filmlerin

de genç bir kızın buz üzerinde hünerlerini takdirle seyre
diyorduk. Bu genç kız senelerce şampiyonluk unvanım 
muhafaza ederek gazetelerimiz de bütün dünya gazeteleri 
gibi ondan bahsediyorlardı.

Nihayet bir gün gazetelerde bir haber okuduk:
«Sonna Henie sinema hayatına intisap ediyor. Buz 

yıldızı profesyonel olmuştur.»
Evet, Hollywood Avrupada yeni bir yıldız keşfetmişti.

Sonja Henie’yi Amerikaya çekerek onu bir sene müd
detle yetiştirdi.

îşte bu hafta Saray sineması bu cici yıldızın ilk çevir
diği «Develt Kuşu» Oue in a Million) isimli filmi gösteri
yor.

Bu film bundan birkaç ay evvel Amerikada gösteri
lerek müthiş bir rağbet kazandı ve Sonja spor hayatında 
olduğu gibi bir günde sinema hayatında da meşhur oldu.

«Devlet Kuşu» (Ove in a Million) yani (Milyonlarca 
kişiden birisi) gayet hoş ve cazip bir fantezidir.

Mevzuu etrafa saçtığı neş’e ve yarattığı sempati ile fil
min devamı müddetince seyircileri sürükliyecek ve cezbe- 
decek kuvvettedir.

Tatlı bir aşkın çerçevelediği bu film, gayet hoş komik 
sahneleri ihtiva ettiğinden maada Sonja muhteşem dekor
lar dâhilinde buz üzerindeki bütün maharet ve hünerleri
ni de bize göstermektedir. Ayni zamanda da rolünde son 
derece, büyük bir muvaffakiyet göstermektedir.

«Devlet Kuşu» bundan maada kuvvetli bir heyeti tem- 
siliyeye de maliktir. Çoktanberi beyaz perdede görmediği
miz Adolphe Menjou’yu bu filmin büyük rollerinden bi
rini muvaffakiyetle başarırken görüyoruz.

Ayrıyeten meşhur Amerikalı ihtiyar artist Jean 
Hersholt, Ned Sparks, Don Ameche ve şen oyunlarile ta
nınan meşhur komik Ritz kardeşler bu filmde rol almış
lar ve muvafüpk olmuşlardır.

D İ K K A T :
Badema her hafta Beyoğlu büyük sinemalarında gös

terilen filmlerin kritiklerini nüshalarımızda bulacaksınız.
Bitarafane bir surette yapılan bu kritiklerimiz saye

sinde muhterem seyircilerimiz o haftanın en güzel, orta ve

H O L L Y W O O D  D E D İ K O D U L A R I  

(Baş tarafı 7 inci sahifede)

kadını diye gösterilen Carole, işte birkaç ay evvel Clark- 
la görülmeğe başladı.

Bidayette geçici bir randevulaşma merakı zannedilen 
bu hal gittikçe derin bir sevgi halini aldı ve bugün Carole 
ve Clark, Robert - Barbara gibi biribirlerinden hiç ayrılmı- 
yan bir çifte taş çıkartacak bir hal aldılar. Adeta herkes 
onların yakında izdivaç bağlarile birleşeceklerini kuvvetle 
ümit ediyor.

fena filmlerini anlamış olacaklar ve ona göre gidecekleri 
sinemayı intihap etmiş olacakalrdır.

Kritiklerimiz Cihat Kentmen tarafından yapılacaktır.
Dikkat: Gelecek nüshadan İtibaren yeni bir tefrika da 

neşretmeğe başlıyoruz.

C I J \  H A R L O W
ölümün bizden ayırdığı bu güzel yıldızın hayatını, 

maceralarını, sinema hayatına nasıl atıldığını, meşhur A- 
mcrikalı muharrir Gene Clarke’m yazdığı ve gazetemizin 
elde ettiği meraklı tefrikasını okuyacaksınız.

Gelecek nüshada: Cin Harlow, hayatı ve filmleri.

«Devlet Kuşu» filminden bir sahne
■■•■■■■■t HinııiBiıııııııiMiıııtıiHiıınnıtMiiHiıuııiflMiıımııvHiıııiiimuı»

Gece eğlence yerlerinde görünmesini hiç sevmiyen 
Clark artık Carol’le birlikte dansingleri, balolları, partiler 
ri hiç terketmez oldu.

İşte Hoİlywood’un, bilvesile bütün dünyanın eğlence 
mevzuu...

Anlaşılmıyan bir şey var:İki genç sevişip eğleniyorlar. 
Herkese ne?

Ama diyeceksiniz ki: Sen ne diye yazıyorsun?
Ne yaparsınız, insanın uğraşmamak elinde değil... 
Gelecek hafta için yazüar hazırlıyorum.

• İbrahim Sefa.1 - . 4 -  *■«
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Melek ve İpek sinamalarında

LA D A M  O
Melek ve İpek sinemaları bu hafta Alexandre Dumas 

fils'in şaheseri olan ve M. G. M. stüdyolarında çevrilen 
»La Dame O Kamelya» isimli filmi takdim ediyorlar.

Bu ilâhı romanın güzelliği ve bütün dünyada seneler
ce kazandığı muvaffakiyet herkesçe şüphesiz malûmdur.

«La Dame O Kamelya» eseri tiyatro eseri olarak ta bü
tün dünya sahnelerini sık sık işgal etmiş ve alkışlanmış
tır.

La Dame O Kamelya filminden bir sahne

K A M E L Y A
«La Dame O Kamelya» yı ilk defa olarak filme alan 

Amerikalılar değildir. Fransızlar bundan birkaç sene ev
vel ayni isimde Abel Gance’m süpervize ettiği bir film çe
virmişlerdir. Yvornıe Printemps ve Pierre Fresnay’m oy
nadıkları bu film zamanında fazlasile beğenilmişti.

Fakat Amerikalılar böyle şaheser bir mevzuu ancak 
şaheser sayılabilecek bir filmde görülmesini istediler ve 
bunda da muvaffak oldular.

O kadar ki bugünden itibaren tpek ve Melek sinema
larında görmeğe başlıyacağmız «La Dam O Kamelya» ge
çen sene gördüğünüz Shakespeare'in «Romeo ve Juliet» i- 
ni gölgede bırakacak bir kıymettedir.

Film teknik cihetinden, mizansen ve mevzuu cihetle
rinden olduğu kadar kuvvetlidir.

Sahneler gayet iyi tertip, idare edilmiş ve filme alın
mıştır.

Hollere gelince, romanın ve filmin kahramanı Margue- 
rite Gautier rolünü Greta Garbo ifa etmektedir.

Garbo bu filmde tavrı hareketi, tipi, halleri velhasıl 
her şeyi ile Marguerite’i oynamıyor, bizzat yaşatıyor.

Garbo’nun yüksek oyunu sayesinde sizler de onun o 
İlâhî derin aşkını onunla yaşıyacak, çektiği acıları beraber 
çekecek, onun duyduğu ıstırapları duyacaksınız.

Genç âşık Armand rolünü dünyaca şöhret kazanmış 
Robert Taylor oynamaktadır.

Robert için bu rol, biçilmiş bir kaftandır. Bu eserin
de olduğu kadar hiçbir filminde Taylor bu kadar cazip 
görünmüş ve muvaffak olmamıştı.

Lionel Barymoore yüksek oyunu ile sizi hayrete düşü
recektir.

Elizabeth Allan da temsil ettiği genç aile kızı rolünde
iyidir.

«La Dam O Kamelya» M. G. M. in şeref ve gurur du
yacağı ve çekinmeden iftihar edebileceği bir eserdir de
mekle iktifa edeceğim. C. K.

il A A J ‘

Tereddüt etmeyiniz !
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Çocuk Duygusu

İşlerinizi, sür’at, nefaset ve tecet- s
tüt itibarile hiç birisi ile rekabet G azetesin i çocu kların ıza
kabul etmeyen Kenan Basımevi ve o ku tu n u z !
Klişe Fabrikasına veriniz.

Adres: Ankara Caddesi Narlıbahçe sokak No: 15 Türkiyenin en güzel, en temiz,
Telefon: 20113. İstanbul. i en faydalı çocuk gazetecidir.
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Alexandre Dumas fils’in meşhur

La Dame aux Camélias’i
ÇIKMIŞTIR

Türkçeye çeviren Mustafa Nihad
Tevzi Merkezi :

R E M Z İ  K İ T A B E V İ
93, Ankara caddesi, 93



T Ü K İ Y E D E
E n  z iy a d e  m u v a f fa k  o lan ,  yaln ız

H A Ş A N

I T R İ Y A T I D I R

Yüksek evsafa malik mevadı iptidaiye ile yapılmıştır. 
Rekabet edilemiyecek derecede ucuzdur.

90 DERECE 

Haşan Kolonya
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Lösyonları 

Kremleri 

Biryantinleri 

Ruj ve Allıkları

Sabunları, Pudraları, Çiçek ve Gülsulan, Tırnak cilâ- * 
lan, Dantos diş macunu, Haşan traş biçakları ve traş 
sabun ve pudraları,. Her birerleri bir bediayı sanattır, j


