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Geçen yıl birkaç arkadaş elele vererek sine sa- 
ıa tı üstüne b ir  dergicik ç ık arm ak , için anlaşm ış, bu 
/olda da ilk  adım ı atm ıştık . Eşe d o sta  açıldık, yar
dım ellerini uzatacaklarına değin sözler aldık. Ama
cımız dö rt bucaktan, dö rt cljîle elim izin erdiğince, 
gerçek sinem a sanatı üstüne* .yazılar derlem ek bun- 

,'arı yabancı dil bilmeyen sinem a sever okurlara  du
yurmak, iletm ekti. Asıl ikinci b ir  am acım ız daha var
dı: T ü rk  sinem asına yararlı olabilm ek, tk i arkadaş, 
dergimizin, aylık kazancım ızdan ayırdığım ız paracık- 
arla  ilk yatırım ım  sağladık. Birçok sinema yazarı 
postum uz çeviriler, yazılar arm ağan ettiler. Paçaları 
iivavıp, (S inem a S9)  adını verdiğimiz dergimizi çı
kardık. JBu. dö rt sayfalık dergide, Satjayit Ray’dan 
Slia Kazan’a kadar çeviriler, Sem ih Tuğrul’dan Sa
bahattin  Eytiboğlu 'na kadar yazılar vard ı. Kaygımız 
biçim değildi, özdü. Ayda "bir çıkan dergimizi tam  yedi 
av aksatm adan götürebildik. (Sinem a 59) benim  on 
d ö n  yıllık basın  tecrübem e, dostlarım ın yardım ları
na rağm en h er ay belirli b ir  zararla çizilgesini kapı
yordu. Dergimizi dağıtım cı alm ıyordu. Dağıtmıyordu. 
Kendimiz yazıyor, kendim iz basıyor, kendim iz düzen
liyor ve kendim iz dağıtıyorduk. İstanbu l'u  dükkân 
dükkân dolaşıp dağıtıyorduk. A nkara'da belirli kita- 
bevlerine postalıyorduk. Günlük gazetelerde dergimiz 
üstüne çıkan yaz^ktr-dan duyup bize abone olan okur
larım ıza postalıyorduk. Ve bü tün  bunlardan  sonra 
bütün satışımız, tam am ı tam am ına bin taneydi.

Dağıtımcı bize (B u dergide bol resim , hele güzel 
kadın resm i olmazsa, dedikodu, herkesi ilgilendiren 
haber ve sevilen film lerin resim leri, hikâyeleri olmaz
sa satmaz-) vargısını önceden sövlemişti. H aklı oldu
ğunu sövmediğini de biliyorduk. Ama b îr  kez deneye
lim  di*dik. Güvenimiz, inancım ıza ve çevremize idi. 
Olmadı. G^ne güveniyoruz. Nasılsa b ir  eün olacak. 
Bizden başkaları bunu  nasılsa bâşaracaklar. $imdi 
'iin izde  Mereti b ir denemeye daha  girişiyor. Top- 
’um un dilediği gibi içinde resim leri, haberleri, dediko
duları ye hikâveleri bol olan b ir  düzende, am a yeniyi, 
ı',vivi. gerçeği izleyen b ir  tu tum la  karşınıza çıkacak. 
Bu dergide sinem a sa ııa tr  üstüne gerçek yazıları da 
bulacaksınız. T ürk  sinem asına vararlıv. olacak çabayı 

(S inem a 601 ı yönetenler bu am açta olduklarını 
söylüyorlar. Dilemimiz bu ivî j-ûyetleriîiîn süreli ve o* 

t'vm lu kalabilm esidir.

* •(ıSinema 5^),dvair  {Sine m a 60)'a kucak dolusu 
i m erhaba...
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BU  SAYIDA-;

: 1 SAYI : 1 

16 K A S I M  1960 

FİA T I : 150 KURUŞ

SAHİBİ :

FETHÎ ÜL

Yazı işleri Müdürü : 

REBIÎ YURDATAP

4 Dedikodu Tatlı şeydir Kadri Yurdatap
6 Atıf Yılmaz Bülent Habora 1
7 Barbara Valen tin Oktay Tabasaran
8 Ayşeciğin Misafir Günü
8 Sendika Şart mı? Hayri Caner

10 Sinema Dünyası
12 Mahallenin Sevgilisi (FUm Hikâyesi)
14 «Bekâr Kalmıyacağım» Ülkü Erakalın
16 Rüzgâr Zehra (Resimli Roman)
18 Elizabeth Taylor Öıay Sunar
20 Pey tona Dönüş (Roman) Grace Metalious
21 Cavidan Dora
22 Ayten Gençer ** Engin Sunar
23 Tiyatro , Engin Unsal
26 Haftanın Filmleri Tolun Ay

Fotoğraflar : Bellâ Fotoğraf Atölyesi. 
İDAREHANE : Cağaloğlu, Servili Mescit Sok. 

Kort İş Hanı 108
BASILDIĞI YER : Apa Ofset ve Ercan Matbaası. 
ABONE : Senelik 60.— TL.
İLAN : Santimi 20.— TL. «İlânlar için Vilâyet 

Han 1/3 deki TEZ - REKLÂM'a m üracaat ediniz.»

MUALLÂ KAYNAK : Sinemamızın bu genç yıldızım  
bu sezon «İzm ir Ateşler İçinde», «Kırık Çanaklar
«Yaz Yağmuru», «ö lüm  Perdesi», «Acı Tesadüf» ve 

«Mukadderat» adlı altı kordelâda seyredeceğiz.

Peri HAN —  Memduh ÜN 

Şerpü GÜL — Suphi KANER

Kamera : Kriton lliadis 

R eji: Osman F. Seden

Lâk,ve İnci Sinemalarında

KEMAL
FİLM

C-Şiefi d^ obçak.
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mtş, ismi Göksel Arsoy'dan 
evvel yazılacak.

ŞİŞLİDE EV ARANIYOR...

Bıınu mecmuamıza verilmiş 
b ir ilân sanmayın sakın...

Eşinden ayrılmak üzere o- 
lan tanınmış bir yıldızımız 
yeni sevgilisiyle harıl hani 
ev aramakla meşgul... ‘Şişli’- 
nin tam orta yerinde güzel bir 
daire bulmuşlar... Istaübulu 
ayaklan altına sılan nefis bir 
daire... Şimdi iki sevgili bü
yük bir sabırsızlıkla* boşan
ma mahkemesinin sona er
mesini bekliyorlar...

MÜHİM BİR MESELE...
NİSBET Mİ, YOKSA 
GERÇEK Mİ?...

Altı senelik eşi Belgin Do* 
ruk'tan ayrılmak üzere olan 
rejisör Faruk Kenç, bu gün
lerde çok genç ve güzel bir 
kızla Beyoğlu caddesinde kol- 
kola görülüyor...

Büyük bir aşkm arifesinde 
olduğu söylenen Faruk Kenç 
için ^u cümleleri kullanan
lar da var:

«— Bu büyük aşk gerçek 
mi, yoksa nisbet mi?...»

Dedikodular bir yana, bu
nu zaman gösterecek...

EV SAHİBİ OLDU

Sinemamızda isim meselesi 
halledilmez bîr dâva haline 
geldi. O kadar ki yakın bir 
kamanda bu dâva halledü- 
nıez, herkes değerini anlamaz 
sa iki şöhreti bir filme sey- 
redemiyeceğiz.

Belgin Doruk ile beraber 
oynayacağı iki film için iki 
ayrı yazıhaneye davet edilen 
genç oyuncu Göksel Arsoy:

«— Her kim olursa olsun 
ismim afiş ve jeneriğin başı
na yazılacak... Başka hiç bir 
şartım yok» demiş...

Bu durumu öğrenen Bel

gin Doruk ise bir hayli üz
gün:

«— Bu haber beni çok şa
şırttı» diyor... «Bilhassa Gök- 
sel’den hiç beklemediğim bir 
konuşma tarzı idi bu... Haklı 
olarak Göksel beyin şartları
nı aynen ben de ileri sür
düm... Bakalım netice ne o- 
laçak?...»

Sinema ile ilgili şahıslar 
böyle bir iddianın Göksel Ar
soy için çok erken olduğunu 
söylemektedirler... Diğer ta
raftan Be-Ya Film'in (Yaz 
Yağmuru) adli kordelâsında 
dâvayı Belgin Doruk kazan-

MUHTEREM  NUR 
E v sahibi oldu.

4 . i

Senelerini sinemaya verdi
ği halde hiçbir şeye sahip o- 
lamadığım söyleyen Muhte

re m  Nur, nihayet, geçen haf
ta içinde bir ev <sethibi oldu. 
İki katlı olaA bu evin değeri 
60 bin lira imiş. 30 bin lirası
nı peşin veren Muhterem 
Nur, yakın bir zamanda ye
ni evine taşınacak.

YUVAYA DÖNÜŞ

Kocasının, başrolünü oyna
dığı «İstanbul Macerası» adlı 
kordelâmn galası için onunla 
beraber İzmir’e  giden değer
li aktris Çolpan İlhan, bu fır
sattan istifâde, ederek aslen 
İzmirli ebeveyninin yanında 
bir müddet daha kalmıştı. 
Kocası Sadri Alışık ile oğlu 
Kerem’i özleyen Çolpan, bu 
hasrete daha fazla dayanama
mış, haha içinde İstanbul'a 
dönmüştür.

ç o Lp a n  İl h a n  
Y uvaya Dönüş

PATRONLUK

Popüler olan artistlerin ilk 
düşüncelerini, yapacaklan 
filmleri kendi hesaplarına çe
virmek oluyor. Bunların so
nuncusunu Orhan Giinşiray 
gösterdi. Rejisör Atıf Yılmaz 
üe beraber kurduğu «Yerli 

’¡Film Şirketi^», ilk filmi «Do- 
landıneılar Şahı» na hafta 
içinde başladı.

SÖZ KESİLDİ :

'■ Geçen hafta içinde vatanî 
vazifesini bitirerek İstanbula 
dönen değerli aktör Fikret 
Hakan, Deniz isminder cici 
bir kızla evlenmeğe karar ver
iliştir. Cumartesi günü kız 
evipde yapılan bir toplantıda 
şjoz kesilmiştir. Müstakbel 
gelin, ismini gizli tutan bir 
senaristimizin kızıdır.
* Fikret Hakan, yakında re

jisörlüğünü Lütfi Akad’ın ya
pacağı «Bu Toprak Benim
dir» adlı kordelâya başlaya
caktır. Fikret'in bu filmdeki 
partaneri muhtemelen Evrim 
Fer olacaktır.



FİLM

BİTEN AŞK  —  Beraber oynadıkları «Felâket Kadım» filminden sonra 
Efgân Efekan ile Nilüfer Sezer’i'n seviştikleri söyleniyordu. Şimdi her ikisi 
başka kimselerle görüldüklerine göre bu aşka bitmiş gözü ile bakabiliriz.

A H M E T  TA R IK  T E K Ç E  

H U L U S İ K E N T M E N  
A Y F E R  F E R A Y  

v e  A L İY E  R O N A

SENARYO i  OEĞİRMENCİOĞLU 
R E JİS Ö R  ; ATIF YILMAZ 
KAMERA • ŞEVKET KIYMAZ

30 Kasımdan itibaren 
LÜKS ve İNCİ’de

★ Geçen yıl çevirdiği «Şoför Neba- 
» ile büyük bir İlgi toplayan aktris 

Sezin, «Rüzgâr Zehra» dan ■ son
ra yine ayni tipte bir filme daha baş- 
ladr. «Dişi Kurt» adını taşıyan bu kor- 
delâda Sezer Sezin’den başka Müşfik 
Kenter, Sadrl Alışık, Ulvi Uraz, Osman 

ve Semih Sezerli de oynuyor. 
Filmin rejisörlüğünü Lütfi Akad, ope
ratörlüğünü ise Mike Rafaelyan yapı-

delânm diğer oyuncuları Peri Han, Ul
vi Uraz, Bülent Oran, Tevhit Bilge ve 
Ersun Kazançel'dir.

★ «Toros Canavarı» m bitiren Be-Ya 
Film, hâlen yeni kordelâsı «Yaz Yağ
muru» nun hazırlıkları ile meşgul. Or
han Elmas’m rejisörlüğünü yapacağı 
bu filmde baş rolleri Belgin Doruk, 
Göksel Arsoy, Muallâ Kaynak, Fatma 
Girik, Orhan Elmas ve Salih Tozan 
oynayacaklar.

PATRON OLDU — Geçen hafta ken
di hesabına ilk film ine başlıyan Gün- 

şiray, arkadaşımız Erakalm'la

Türk Filmciliğinin 
Zafer Abidesi

★ Bu yıl «Devlerin öfkesi», «Şaha
ne Kadın» ve «Aşk Rüzgârı» adını taşı-

üç kordelâ çevirmiş bulunan reji
sör Nevzat Pesen, hâlen dördüncüsü- 
nüh hazırlıkları ile meşgul bulunuyor. 
«Çamurda Yaşamak» adını taşıyan bu 
filmde baş rolleri muhtemelen Neri
man Koksal, Çolpan Ilhan ve Sadri 
Alışık oynayacaklar.

★ «Can Mustafa» açftı kordelâyı bi
tiren Güven Film, İçinde bulunduğu
muz hafta içinde «Kızıma Dokunma» 
adlı yeni kordelâya başlayacak. Gaze
teci arkadaşlarımızdan Oğuz özdeş’in 
bir hikâyesinden Asaf Tengiz’in senar
yosunu hazırladığı bu kordelâda baş
lıca rolleri Muhterem Nur, Turgut 
özatay, özcan Tek gül, Hüseyin Bara- 
dan ve Fehmi Tenglz paylaşacaklar. 
Kordelânm rejisörlüğünü Asaf Tenglz, 
operatörlüğünü İse Hayrettin Işık ya
pacak.

★ Şimdiye kadar bütün kordelâla- 
rında kendisini «Kötü adam» olarak 
seyrettiğimiz Ahmet Tank Tekçe’yi ge
çen hafta başladığı yeni filmi «Kaba
dayılar Kralı» nda ilk defa olarak iyi 
bir insan olarak göreceğiz. Rejişörlü- 
<ğünü Nejat Saydam'ın, operatörlüğü
nü Mike Rafaelyan’ın yaptığı* bu kor-

t

Z E Y N E P
O EĞ İRM ENCİO Ğ LU

EŞR EF BELGİN  
KO LÇAK DO RUK
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BİR REJİSÖR :

A T T O IF

ATIF YILMAZ — Ekseri filmlerinde beraber çalıştığı Mike Rafaelyan ile.

Genç rejisörün sinemayla il
gisi <(Beş Sanat)) adlı dergiye 
yazdığı eleştirmelerle başlar.

1925 yılı yavaş yavaş arkada ka
lırken, Mersin’in hafif soğuğunda gü
neyin vatandaşları arasına bir kişi 
daha katılıyordu. Güney bir kişi da
ha fazlalaşıyordu.

Bu küçük güneyli, ilkokulu, arka
sından ortaokulu kendi kentinde bi
tirdi. Daha sonra Toroslan aştı. 
Mersin'den daha başka, Mersin'den 
daha büyük yepyeni bir kente gel
di. İstanbul sokaklarında birkaç yıl 
bir Lise öğrencisi olarak dolaştı.

Lise bittikten sonra en zor iş ö- 
nüne çıktı. Fakat gençliğin en zevkli, 
en güzel ve en iyi zamanı. İki Fakül
teye birden yazıldı. Hukuk Fakül
tesinin yanı sıra Güzel Sanatlar A- 
kademisinin Resim Bölümüne de gi
diyordu. Akademide kendisi gibi 22- 
23 yaşlarında arkadaşlariyle bera
ber bir ressamlar topluluğu kurdu. 
Gençler bu topluluğa «Tavanarası 
Ressamları» admı verdiler. Yine o

sıralarda İstanbul'da çıkan bir der
giye, «Beş Sanat» a film eleştirmele
ri yazmağa başladı.

Bu arada bir senaryo yazdı, ken
disi gibi Mersin’li bir mühendis ar
kadaşı ile beraber film afişleri yap
tı.

Genç Atıf Yılmaz Batıbeki, bir iki

yıl sonra kendisini birdenbire Türk 
Sinemasının içinde buldu. Önce Se
mih Evin'in iki filminde, «Allah Ke
rim» ve «Sihirli Define» de reji asis
tanlığı yaptı.

1951’in başlarından bu yana on- 
dokuz film çeviren Atıf Yılmaz, bu 
kordelâlann arasında en çok «Geli
nin Muradı» nı seviyor. Geçen yıl 
Çevirdiği «Bu Vatanın Çocukları» 
adlı kordelâdaki başarılı rejisiyle 
Gazeteciler Cemiyetinin tertiplediği 
1. Türk Film Festivalinde armağan 
kazandı.

1953’de aktris Nurfian Nur ile ev
lenen genç rejisörün beş yaşlarında 
Kezban adında bir kızı vardır.

FİLMLERİ:

1951 - Kanlı Feryat, 1952 - İki Ka
fadar Deliler Pansiyonunda. 1953 - 
Aşk Istıraptır. 1954 - Hıçkırık, Ka* 
dm Severse, Şimal Yıldızı. 1955 - 
İlk ve Son, Dağları Bekleyen Kız. 
1956 - Beş Hasta Var, Gelinin Mura
dı. 1957 - Bir Şoförün Gizli Defteri, 
Yaşamak Hakkımdır. 1958 • Kum
panya, Alageyik, Bu Vatanın Çocuk
ları. 1959 - Karacaoğlanın Kara Sev
dası, Suçlu. 1960 - ölüm Perdesi, 
Ayşecik Şeytan Çekici.

‘Bülent ABORA

İ n g i l i z c e
(H 50 tenzilâtla)

10 KİTAP 
10 LİRA

1 —  ÜÇ AYDA İNGİLİZCE (Hiç bijm iyenlere ve ortalara)
2 —  İNGİLİZCE - TÜRKÇE LÜGAT (Teleffuzlu)
3 —  BÎR AYDA İNGİLİZCE (O rtalar için)
4 —  İNGİLİZCE GRAMER (Cilt: 1)
5 —  İNGİLİZCE GRAMER (Cilt: 2)
6 —  SHORT STORİES I (İngilizce - tü rkçe Hikâyeler)
7 —  SHORT STORİES H (İngilizce - türkçe Hikâyeler)
8 —  ENGLISH IDIOMS (İngilizce tâbirler)
9 —  ROBINSON CRUSOE (Basit dille yazılmış)

16 —  İNGİLİZCE ROMAN (Basit dille yazılmış)
Y akardaki on K itap  ON L iraya ödemeli o larak  gönderilir. 

I N T E R N A T I O N A L  O F F I C E  
G alatasaray  Yenâ Çarşı Cad. No.: 46 

Beyoğlu —  İstanbul
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! «Ben Almanya’da bir ianeyim. Şimdiye kadar burada hiç 
kimse skandal çıkartarak şöhret yapmağa kalkışmadı. Menece- 
rimin tavsiyesini dinleyerek bir de bu yoldan şansımı denemek 
istedim. Gördüğünüz gibi muvaffak ta oldum. Kendime örnek 
olarak Jayne Mansfield ve Anita Ekberg'i alıyorum.» diye hayat 
felsefesini izah eden Barbara Valentin, 19 yaşında ve sanşın.
Onun için «Yılın hakkında en fazla konuşulan dişisi» diyorlar. 
Şehrin eğlence merkezi Sivabing’de oturuyor. Şimdiye kadar sa
dece basit filmlerde rol almış olmasına rağmen gazete ve mec- 

hemen hergün ondan bahsediyorlar. Bu yazıl ırı süsleyen 
resimler en muşgülpesentleri bile tatmin ettiğinden, 
okuyucular ziyadesiyle memnunlar.

Arbara, fıkır fıkır, kaynayan bir kızcağız. Bugün- 
ku şöhretine erişebilmek için çok çalıştığını söy
lüyor. İftihar ettiği hâdiseler arasında Nice’de 
fotoğrafçılar tarafından denize itilmesi. Holîy- 
wood'un ünlü dedikoducusu Maxwell ile Lido’- 
da domates kavgası yapmaları, Curd Jurgens ile 
karısının kendisini aile dostu olarak Riviera’daki 
villâlarına davet etmeleri, David Niven'in arka
daşlık teklifinde bulunması ve ekseriyetle sabık 
İran İmparatoriçesi Süreyya ile gezen Kont Or- 
sini’nin ilânı aşkı da var (Devamı 29. sahlfede)

Skandal yaratarak şöhrete ka
vuşmak isteyen bu sarışın Al
man kızı, yakında fsanbul’a ge
lerek Türk-Alman koprodüksi- 
yonu bir filmde Sadri Alışık ile 
beraber oynayacak.

(Almanya muhabirimiz Oktay 
Tabasaran yazıyor).



^ W ı G < u A
Sinema 19eo güzüyle

Sendika Şart mı?
enaJkamn ortaya koyduğu bir mânâ da, menfaatlerin 
gerektirdiği birlik, düzen olmaktadır. Dünyanın b ir

çok memleketlerinde, binlerce sendika çalıdan insanoğlu
nun yayayıyım, geçimini sağladığı gibi, herhangi b ir hak
sızlık karşısında, bitlikten doğan kuvvetle çalışanın hak
kım kolaylıkla geri alm aktadır.

Türic Sineması'nda b ir sendikanın şart olup olmadığı, 
sendika kurmak dizere teşebbüse geçildiği şu sıralarda, si
nema adamlarımız arasında münakaşa konusu olmuştur. 
Sendikanın şart olduğunu kabul eden büyük bir ekseri
yete karşılık, bir kısım sinemacılar da, sendikanın henüz 
şart olmadığım ve Türk Sineması’nda sendikadan çok da
ha önemli meseleler olduğunu İsrarla belirtiyorlar.

Büyük ekseriyete rağmen, sendikanın çok acele olarak 
kurulm ası gerektiğini söylemek haksızlık olacaktır. Zira, 
gerek sendikanın kurulmasında ve gerekse sendika kurul
duktan sonra, kurucuları ve azalan büyük güçlükler, çe
tin  problemler beklemektedir. Bunlann hemen akla ge
lenlerinden birkaçım sıralıyalım:

Hâlen eldeki, yürürlükte bulunan Selndikalar Kanu- 
u çok fantazi olduğu gibi, çalışana en büyük hakkı 

vermemektedir. Yâni, sendika kurulsa da, «Grev» yapıla- 
inıyaıcaktır. Böyle bir hakkın kaybolması da, sendikanın 
kuvvet ve kudretini yüzde yetmiş kaybettirecektir.

Î Yine sendikalar Kanununa göre, sinemada çalışan
lar bir sendika kursalar bile, sinemacı dilediği za- 

man, sendikaya dahil oknıyan b ir adamı çalıştırabilecektir, 
i Bu durum  da, sendikanın geri kalan gücünü tamamlyle 
yok etıtıekte ve şimdilik bir sendika kurulmasının lüzum
suzluğuna sebep sayılmaktadır.

1 / I  Sendika kurulmasında b ir önemli nokta da, şendi* 
kaya kimlerin ve nasıl girecekleridir. Eğer sendika 

her önüne geleni âzâ kaydederse, yine arzulanan sonuç 
almamıyacaktır. Bu bakımdan, sendikaya gireceklerin si
nema bilgisini ve tecrübesini, kişiliklerini ölçen, duzenllr 
yen b ir test imtiham yapılması akla uygun geliyor. Fakat 
bu çeşit b ir İmtihan da, Türk Sineması'na yıllarca emek 
vermiş sanatçılar arasında huzursuzluk yaratabilir. Esa
sen bu İmtihanı pek dem okratik saymak da doğru değildir.

Sinemada çalışanlarla, patronların aynı sendikada bu
lunması da muhakkak ki geniş ölçüde karışıklıklar yarata
cak, muhtemelen anlaşmazlıklar, fikirlerde İkilikler ola
caktır. Bu bakımdan patronların sendikaya dahil edilme
mesi düşünülebilir. Fakat, birçok patronun, rejisör ve ak
tö r olarak fiilen sanatçı durum unda bulunmaları bu me
seleyi de çapraşık b ir vaziyete sokmaktadır.

Sendikayı kurm ak üzere teşebbüse geçenlerin, yukar- 
dakl ve buna benzer diğer hususlardaki düşüncelerini bil
miyoruz. Ancak, herhalde bu meseleler onlann İyi niyetli 
teşebbüslerini geciktirecek ve muhtemelen sendikalar ka
nununun değişmesini, ve bilhassa «Grev» hakkının hükü
metçe sağlanmasını bekliyeceklerdir.

Sendikanın şu sırada şa rt olmadığı anlaşıldıkta, belki 
ilgililer yapılması daha kolay ve daha yararlı işlerle uğra
şırlar sanıyoruz..

evimli yüzü çok neşeliydi... Zarif 
J j  b ir elbise giymişti... Mini, mini 

adımlarla ilerledi ve elimi sika* j 
rak : 1

«— Hoş geldiniz!» dedi... «Sizi bek
lettim  mi acaba gazeteci abi?.. İçerde 
misafirlerim vardı da...»

Beyaz perdenin yaşı küçük/ şöhreti; 
büyük yıldızı Zeynip Değirmencioğluı 
ile sohbete gitmiştik...

«— Misafirlerin m i?.» dedim..
- Neden hayret ettiniz... Bugün be- 

aim kabul günümdü..w Haftada b ir ar-; 
kadaşiarımla toplanırım...»

«— Neler yaparsınız Zeynep?.. Yoksa; 
dedikodu mu?..»

«— Aşkolsun sana gazeteci abi, sen; 
beni ne zannettin... Arkadaşlarımla ta-- 
nışmak istemez misin?..»

«— İsterim  elbet...»
Elimden tu ttu  benim, bitişik odaya 

geçlik... Çok güzel döşenmiş, şirin b ir  
jçocuk odasıydı burası... Zeynep yaşta; 
i bir kaç kız, minicik koltuklara ve di-



:

vanm üzerlerine oturmuşlardı... Sev
gili arkadaşlarını buna bir bir tanıt* 
mağa başladı:

«—• Bu Cancan... Çok sevdiğim bir 
arkadaşımdır... Bu da Sabahat... Tu- 
lay, İnci ve Reyhan...»

Karşılıklı oturduk, başladık konuş
mağa...

«— Şeytan Çekici bitti m i?..» '
«•— Geçen hafta...»
«— Nasıl, filmden ve yeni arkadaşla

rından memnun musun?..»
«— Çok severek oynadım Şeytan Çe- 

kici'ni... Arkadaşlarım da iyi idi... Ay
fer’le iyi arkadaş olduk, çok sevdim 
onu... Belgin ablamı da sevdim...»

«— Muhterem Nur’u unutturdu mu 
 ̂ sana?..»

«— Boş ver onu Allahaşktna... Beni 
değil, şekerim, o beni unuttu... Bir ke
fe bile beni aramıyor...»

İçerden arkadaşı Cancan seslendi:
«— Zeynep, çocuğun ağlıyor?..»
Bir anne şefkatiyle yerinden sıç 

radı:
Yavrumun ağlamasına dayanaı 

mam...» dedi...
«—■ Çocuğun mu var senin?..**
«— Tabii ya. Muzaffer Aslan hediye 

etti... Evcilik oynuyorduk demin... O 
zaman uyutmuştum... Gürültüden 

i  uyanmış* olacak...»

Onların oyunlarına daha fazla mâni 
olamazdım... Kapıya doğru ilerleyerek::: 

«— Allahaısmarladık Zeynep...» de
dim...
Başım Önüne eğdi, mahzunlaştı biraz:, 

Gitmeseydin dedi... Seni de ara

mıza alır evcilik oyuntftnuza devam 
ederdik... Sen benim şeyim...»

Sustu... Yutkundu, sonra filmlerde- 
iki gibi şeytanî bir gülüşle - göz kırpa
rak:

«— Çocuğum olurdun...» dedi.

S s k  *H k?9
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★ «Salvatore Gluliano» adlı ünlü Si
cilyalI haydutun hayatı beyazperdeye 
aksettirilm ektedir. Rejisör Francesco 
Rosi'nln idaresinde çevrilen bu korde- 
lanın, haydutun hayatında gördüğü 
alâka kadar İlgi çekici olacağı söylen* 
mektedlr.

★ Hollywoodun şöhretli yıldızların
dan birçoğu, bugün Cine Citta Stüdyo
larında çalışıyorlar. «Son Viking-L'ul 
timo dei Vichingi» adını taşıyan İtal
yan filminde Cameron M itchell,. Ed 
mund Purdom ve Isabelle Corey oy
nuyorlar. Diğer taraftan ünlü aktör 
Van Heflin de «Enkaz-ll Relitto» adlı 
kordelâ de Ellie Lambetti ve Franco 
Fahrisi ile beraber oynuyor.

★ İtalyan sinemasının ünlü rejisör* 
lerlnden Marlo Camertni’nln Monte- 
karlo kumarhanelerinde kamerasıyla 
gözükmesi, burada bir hayli telâş
uyandırmıştır. Fakat ’az sonra kaine- 
ranın rejisörün «Crimen» isimli yeni 
filminin bazı sahnelerinin çekilmesin*

İNEMA DÜNYASI
de kullanılacağı anlaşılınca ortalık ya* 
tışmıştır. Bir polisiye komedi olan bu 
kordelâda başrolleri Silvana Mangano 
Alberto Sordi ve Vlttorio Gassman oy
namaktadır.

★ «Çıplak Odise-Odissea Nuda» ad
lı İtalyan filminin harici sahneleri, Ta- 
hiti’de çevrilmektedir' Rejisör Franco 
Rossi'nin idaresinde Enrico Mario Sa
lerno, Venetio Venentini ve Patricia 
Dolores Dunlon’un oynadıkları bu  fil
min sonunda artist, figüran ve diğer 
elemanların Tahiti'den tatlı hatıralar
la  dönmeleri beklenmektedir.

■

M Q L 'U r W O O D

i r  Bundan bir müddet evvel Glenn 
Ford ile Debbie Reynolds’un evlenecek
lerini İddia etmişlerdi. Fakat bunun 
aslı olmadığı kısa bir »aman sonra an
laşıldı. Debbie Reynolds, «Hayatının 
Adamı» nın hâlâ Ayakkabı Kralı Harry 
Kari olduğunu söylüyor. Onun İçin, 
•Bu kadar iyi bir insana rastlamamış* 
tim. Benim olduğu kadar çocuklarım 
İçin de mükemmel bir insan!» diyor.

★ Rejisör Richard Quine, nihuyeí 
Londra’da Kim Novak ile evlenmek 
tasavvurunda olduğunu açıkladı. Çi

çeklen çiçeğe konun Kim'in b ir giiıı 
bu huyundan vazgeçip vazgeç m iyceeği 
merak edilmektedir.

★ Shlrley Mac Laine, Venedik Film 
Festivalinde bıraktığı intihadan hiç te 
memnun değildir. AvrupalI gazetecile
rin  suallerine niçin «Hık, hık!» diye 
cevap verdiğini soranlara, değerli ak
tris, «Rutubetten boğazım ağrıyordu.» 
diyor.

★ Audrey Hcphıırn ile Mel Ferrcr, 
uzun b ir  ayrılıktan sonra Hollywood'a 
döndüler. Uçaktan inerken, yanlarında

Beşinci Filmleri
Sekiz senedir evli ve iki küçük kız sahibi olan Ja

net Leigh - Tony Curtis çilli son olarak, «Bu Kadın 
Kim?» isimli bir Broadway komedisini beyaz perdeye 
naklettiler. Bu filin, genç çiftin beraberce çevirdikleri 
beşinci kordelâ olmaktadır

Hakiki hayatlarında. Janet ve Toııy'ııin evlenme
lerinin heyecanlı b ir tam lı yoktur. Birbirinden tama
men ayrı dünyalardan gelmişler, tesadüf etmişler ve 
vvlenmişleıdiı. Terziliğe başlayan b ir yabancı aktörün 
uğlu olaıı Tony, hayata New York yakınlarında bulu
nan Hell's Kitchen isimli bir lokantada çok güç bir 
şekilde atılmış, harp zamanında bahriyeye yazılmış, 

daha soııra da tahsiline devanı etm iştir. Bu sırada, or
ta sınıf bir ailenin tek kızı olan Janet, tam b ir kıt a 
ütede Stoçkton'da (California) kolejini bitirm iş ve Nor
ma Shearer‘in b ir filminde rol almıştı.

Fakat, kader Kelly Lee ve Jamic Lee isimli iki şi
rin bebeği chinva yüzüne getirmeğe karar vermiş ola- 
;ak ki. Janet ve Tuny'yr birbirleıiyle karşılaştırdı.

Çocukların doğumundan evvel, Janet'in kaburga 
¡kemikleri savılıyormuş. ama buna aldırış etmeven 
Tuny o devirde bile karısına hayranlıkla ıslık çaldığını 
ve onu llollvwood'un en giizel göğüslü kadını sandığı
nı süvlüvor.



DEBBİE REYNOLDS:
Sual: •Eddie Fisher'den ay n/m a

ğa biraz da reklâm uğruna razı ol- 
duğutiuzu, bu sayede kazandığınız 
şöhretle stüdyonuzdan fazla iicrel 
talep ettiğiılizı duyduk. Ne diyorsu
nuz?»

Cevap: «Bu iddiayı katiyetle red- 
ederim. Evet, bugün eskiye nazaran 
daha iyi para alıyorum, ama çok 
daha fazla çalışıyorum. Para uğru
na bir yuvayı yıkabilecek bir insa- 
nın mevcut olduğunu bile düşüne
miyorum.»
TONY CURTİS :

Sudl: m Karınız lanet Leiglı yakın
da artık genç kız rollerine çtkamı- 
yacak kadar yaşlanacak. Beraber rol 
aldığınız filmlerde oynayanıtyacak. 
Erkekler uzun müddet gençliklerini 
muhafaza ettiklerine göre, lanet 
yaşlanınca ne yapacaksınız?»

beşiğinde mışıl mışıl uyuyan küçük 
Scan vardı. Bagajlarındaki hediye pa
ketleri sayılanılyacak kadar çoktu.

★ Jack Lemmon'un elden düşme ah 
dığı bir spor araba kısa zamanda hur* 
da haline geldi. Ünlü komedyene 6000 
dolara mal olan bu arabanın iki yıl ka
dar kullanıldığı ve San Francisco'lu bir 
gence ait olduğu anlaşılmıştır.

1r I9J0 yılında «Güzel» Unvanını ka
zanan Joan Cravvford, seneler sonra 
yeniden formunu buldu..

★ Arlene Dahi İle Femando Lamas, 
boşandıktan sonra para meselesini 
halletmek için uğraşıyorlar.

^Cevâp f  «Her şeyden önce sualiniz' 
bira*/, kaba kaçıyor. Janct ile evlen
diğime asla pişman olmıyacağım. O* 
nu seviyorum ve 75 yaşına gelsek 
bile, yine, seveceğim., ve beraber 
öynıyacağız.»
MARİLYN MONROE:

Sual: «Yves Montand hakktndaki 
düşünceleriniz nelerdir?»

Cevap: «Yves Monland, harikul- 
âde b ir insandır. Çok kıymetli bir 
aktördür. Karısı Simone Signoret'c

de nuyük bir hayranlık beslerim. ; 
Montund ile b ir filmde oynamak ! 
gerçekten büyük b ir zevktir.»
YUL BRYNNER: |  j

Sual: «Karınızdan niçin ayrılmak i 
istiyorsunuz? O, niçin sizden ayrtl- I 
mamak hususunda İsrar ediyor?* 

Cevap: «Artık birbirimizi sevmi- S 
yoruz. .Karım bir anlaşma teklifin- | 
de bulundu. Zira arada oğlumuz j 
var. Avukatlarım bu hususu en iyi 
şekilde halletmeğe çalışıyorlar. Bo- ı 
şanma davamız yakında neticelene
cek.»
FRANK SİNATRA:

Sual: «luliet Prowse kimdir ve 
sizin için ne mâna ifade etmekte- '
dır?»

Cevap: «Juliet Provvse, genç bir 
Fransız dansözüdür. Kendisi ile bir 
iki kere yemeğe çıktık, iyi b ir 'a r- 
kadaşımdır.»_____________________

★ Fransız Edebiyatının ilk psikolo
jik romanı olan «Cleves Prensesi - La 
Prlncesse de Cleves», Jean Delannoy 
tarafından film haline getirilmektedir. 
Bu filmde başrolleri Jean Marais ile 
Marina Vlady oynamaktadır. Madamı 
de La Fayette’in klâsikler arasına gi
ren bu eseri, Jean Cocteau tarafındaı 
sinemaya adapte edilmiştir.

★ Stratford Film Festivalinde «Hi 
roşima Aşkım - Hiroshima Mor 
Amour» adlı Fransız filmi büyük bir 
\muvaffakiyet kazanmıştır. Rejisör 
Alain Resnais tarafından çevrilen bu 
film, muhakkak görülmesi icap eden 
bir kordelâ olarak Amerikan basının
da yer almıştır. Birçok tenkitlerin ya* 
m sıra, Time Mecmuası Kritiği de 
«Son senelerde pek az film, bu kadar

; büyük alâka görmüştür. İşte, yeni 
Fransız anlayışının bir şaheseri» .{di
yerek, bu film hakkındaki düşüncesini 
belirtmiştir.

E L K E  S O M M E R  ir Hâlen İngiltere'de Richard Todd İle «Vur* 
madan Gir-Don’t Bother to Knock» filmini çeviren 19 yaşındaki Elke Som- 
mer, 19 aydır hayli heyecanlı ve mücadeleli bir hayat sürüyor. Çünkü bu 
güzel Alman yıldızı, tam 19 ay önce Sinema Dünyasına atıldı. Bu kısa müd
det içinde tam 11 film çevirdi. Avrupada güzelliği ve sanat kabiliyeti ile ta
nınmış olan Elke’ye İngiltere’de çevirdiği «Vurmadan Glr-Don’t Bother to 

* Knock» İle Yeni Dünyanın kapısı açılmış oluyor. «Vurmadan Glr-Don’t Bot
her to Knock», İngiltere’nin Hal|eywood Stüdyolarında çevrilmektedir. Elke 
Sommer bu kordelâda Richard Todd, Nicolc Murray, June Thomburn ve 
Rlk Battaglla İle beraber oynamaktadır.



BİR FLİM HİKÂYESİ

A M İ L İ M  
V O İ L İ S İ

Senaryo : Bülent ORAN - Halit REFÎĞ 

R e ji: Memduh ÜN Kamera : Turgut ÖREN 

Bir Uğur Film Prodüksiyonu

J  Semtinde canlı radyo diye tanınan Ziya Baba (Sa- 
1  lih Tozan) ile iki küçük oğlu sokaklarda konser 

vererek hayatlarını kazanmaktadırlar. Çocuklardan Ah
met’in güzel bir sesi vardır. Abduş ise klâra^t çalmak* 
tadır. Ziya Baba ile çocukları, ellerinden geldiği kadar 
civarlarındaki fakirlere, düşkünlere yardım etmektedir.

0  Ziya baba ile çocuklar şehrin fakir bir kenar ma- 
m/  hailesinde, küçük bir kulübede oturmaktadır. Gü

nün birinde yanlarındaki küçük ahşap eve Gülcan ile 
babası Nazım Efendi taşınırlar. Nazım Efendi, vaktiyle 
varlıklı bir adam olduğu halde kardeşi Kâzım'a borçla
rını ödeyenyyerek evini kardeşine devretmek zorunda 
kalmıştır. _

3 Aradan geçen yıllar içinde Zıya Baba ölür. Çocuk
lar büyür. Nazım Efendi (Recep Yurdaşen) yaş

lanmış, Gülcan (Muhterem Nur) güzel bir genç kız ol
muştur. Ahmet (Efgân Efekan) ile Abduş (Suphi Ka- 
ner) her fırsatta komşuları Nazım Efendi ile Gülcan’m 
yardımına koşarlar. Ahmet'le Gülcan birbirlerine âşık
tır.

y  ûbür tarafta Gülcan'ın amcası bakkal Kâzım E* 
fendi (Neşet Berk üren) tefecilikten ve faizcilikten 

kazandığı paralarla işini büyütmüş, kocaman bir bak
kaliye sahibi olmuştur. Oğlu Şa*>an ( Necdet Tosun) Gül
can*! sevmektedir. Gülcan’m aşkı midesine dokunmuş, 
Şaban’a kazanlar dolusu yemek yetiştirilemez olmuştur.

5 Şaban ile evlendirileceğim duyan Gülcan, Ahmet’e 
kendisini bir an önce babasından istemesini soy-_ 

ler. Fakat Nazım Efendi kardeşi tefeci Kâzım'm kendi* 
sine vereceği sermaye ile kuracağı işin hayali içindedir. 
Bir an önce kaybettiği itibannı yeniden kazanmak is* 
ter. Bu sebeple Gülcan’ı Şaban’a . vermek niyetindedir.



6 Ahmet daha paralı, şişman bir adamın aşkına ter
cih edilmesini bir türlü hazmedememiştir. Abduş 

ile birlikte Gülcan ve Şaban’a söz kesilen lokantaya gi
derler. Abduş lokantada hokkabazlık numaracına geti
rerek bir şapka dolusu pisliği Şaban’ın başına dökerek 
unu rezil eder. Gülcan Ahmet’in peşinden koşar..

OYNIYANLAR :

Giilcan ......... ..........................  Muhterem NUR

Ahmet ......... ..........................  Efgân EFEKAN
Abduş ............. ..........................  Suphi KANER

Şaban ......... .........................  Necdet TOSUN

Kâzım Efendi .........................  Neşet BERKÜREN

Nâzım Efendi .............. .......... Recep YURDAŞEN

Ziya Baba .........................  Salih TOZAN

7  Otomobil kazası geçiren 'Gülcan’ih ayaklan sakat- 
lanmıştır. Kötürüm olması muhtemeldir. Sakat

lıktan kurtulması için derhal ameliyat olması gerekmek-: 
tedir. NaZım Efendi kızının ameliyatı için gerekli pa
rayı Önce kardeşi Kâzım'dan ister. Fakat lokantadaki 
rezaletten sonra Kâzım, Gülcan’ı defterden silmiştir.

¿ 7  Gülcan ortada kalınca iki kardeş tek başlanna 
i '  ona ameliyat parası temin etmeye girişirler. Fa

kat bıjı iş sokaklarda şarkı söyleyip destan satmakla ola
cak gi(bi değildir. Abduş mahallenin çocuklanna bir hok
kabazlık yaparken Ahmet'in cebinden bir kartvizit çı
kar. Bu onlara iş teklif eden bir gazinocudur. t

Ahmet ile Abduş Gülcan'a ameliyat parası müka- 
S  bilinde bir müddet için gazinoda çalışmayı kabul İ V  can'ın yürüyeceğini duyan tefeci Kâzım, Ahmet'e

Ahmet ve Abduş’un temin ettikleri pa^a ile Güt

ederler. Gülcan ameliyat olmuş ve sakat kalmak tehli- son bir kötülük için kulübelerinin üzerinde bulunduğu
kesinden kurtulmuştur. Ahmet ile Abduş ise gazinodaki arsayı satın alıp, bir buldozerle evi yıktırmaya teşebbüs
anlaşma müddetleri biter bitmez yeniden sokaklara dö- eder. Fakat mahalle halkı kulübenin yıkılmasını önler,
nerler. Sarhoşlar onlan yıldırmıştır. Tefeci Kâzım kodesi boylar.
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JZöportaj: ülkü
y"| özlerini Radyonun yanında bulunan 

/  sevimli kızı Gürün fotoğrafından 
/  ayırarak konuşmağa başladı:

«— Şimdi tek düşüncem, kızımın is
tikbalidir... Onun yaşayışı, yetişme tarzı 
ve geleceği beni uzun, uzun düşündüren 
tek mevzuu...»

Beyaz perdenin büyük şöhreti Belgin 
Doruk, seneler evvel bir sinema mecmu
asının açtığı artist müsabakasında birin
ciliği kazanmış, rejisör Faruk Kenç'in 
dikkatini- çekerek «ÇAKIRCALI» filminde 
oynamıştı... Bu filmle başlayan samimi 
arkadaşlık, onları birbirine yaklaştırarak 
«KENÇ» soyadını paylaşmışlardı. Kjsa 
bir zaman, bu mesut evlenmenin meyve
sini vermeğe kâfi geldi... Dünyaya gelen 
yavrulan «Giil» onların saadetlerini art
tırmıştı...

Seneler birbirini kovaladı ve bu mes'ut 
günler bir kaç ay evveî sona erdi... Belgin 
Doruk, yakın akraba ve dostlanna, işin 
gerçeğini şöyle açıklıyor:

«— Hiç bir sebep yok diyordu... Ay
rılmamız lâzımdı, hepsi o kadar... Bu ka
rarı ağır, ağır ilerleyen seneler vermiş
tir.. »

★
geçmişi Belgin'in buğulanmış göz

lerinde gördüm, yaşadım ve hisset
tim...
Sigaralıktan bir sigara aldı, çakmağı 

alevledi ve bir nefesten sonra sorduğum:
«— İstikbaliniz ve gayeleriniz?... Su

alini şöyle cevaplandırdı:
«— Henüz hiç bir karar vermiş deği

lim... Mahkeme sona erip ayrıldıktan son
ra, kendime bir hayat proğramı çizece
ğim...»

«— Tekrar evlenecek misiniz?» 
«— Belki... Ömrümün-sonuna kadar 

bekâr kalacak -değilim ya.w»
«— Sinema ile ilginiz?..»
«— Evlenirsem belli olmaz... Ama

şimdilik senede sadece üç film çevirmek 
knranndavım... Sadece başarılı üç film.»

Kapının zili çaldı... Belgin gülümser 
yerek:

«— Muhakkak Faruk'dur dedi... Sa-.. 
bah gelip Gül’ü gezdirmeğe götürdü... 
Haftada bir çocuğuyla gezintiler yapar...»

Kapıva doğru ilerledi ve kayboldu... 
Simdi sadece konuşmalar duyutoyor.. 
iki cok samimi arkadaş, gerçek dost ko
nuşması bu:

aldı bana.l. Mîkileıj 
Evet yavruj

zel...»
Faruk Kenç koıh 
«— Bu 'çiçeklet Î 

mem hoşuna gidecak 
«— Teşekkür e |l  

met etmeseydin... dp 
Ve bir kapı sesijji. 
Belgin kızıyla vpı 

diliyerek tebessüm et 
dide çiçeklerden yapı 
dı... Çiçekleri jilâtin 
vazoya yerleştirirken 
dandı: A

«— Hiç lüzum j||] 
Sordum:
«— Faruk beyît j] 

mek?..»
«— Elbette dedi - 

dost olarak ayrıldık b 
Sustu... Okşadıjiı 

ilerliyerek karşımda İ 
Tekrar bir sigara vı Îİ 

«— Her zaman İ£ 
böyle eş dost geldikai 
Evet, bu sene ona n 1 

«— Ajnneciğim, |a  
götürdü bilsen... Ban



ne güzel değil mi?..» 
hakikaten gu

şana aldım... Bil? 
mi?..«*

İrim  Faruk, hiç zah
itte, güle...»

geldi... özür ı 
i... Elinde çok na- 

yapılmış b ir buket var- i 
atih kâğıdından çıkardı, | 
ken kendikendine mınl-

n jljktu buna...»»

konuşuyorsunuz de-

g Çok iyi iki arkadaş, 
birbirimizden...»
I çiçekleri bıraktı... 
i koltuğa oturdu... 
iti, b ir nefes çekti. 
|mem», dedi... «işte 
i... Ha, ne diyordum? 
;kın  ̂film çevirdim...» 
tbam  beni nerelere 
kitaplarıma, babam

O, durmadan anlatıyordu... Ben göz
lerinin içine baktım ... İstikbalini, renkli 
b ir ilkbahar sabahında seyredercesine 
.gördüm o gözlerde...

Arzular renklenmiş, hayaller tomur- 
'cuklanmıştı...

B E L G İN  D O R U K  ★ Bilhassa kocasının evlnl terket- 
tikten sonra bir hayli mektuplar almağa başladı... Neler yaz
mıyorlar bu mektuplarda ... Belgin'I haklı bulanlar kadar, kı
zanlar da var ona... Bu durum genç yıldızı çok üzüyor... 
«— Ah» diyor Belgin Doruk, «seyircilerim hislerimi, iç dün* 

ya m t bir anlavabilseler...» ,



Senaryo zJİU Xaptanoğlu ÇFotot Memduh yuknum
B U  FOTOĞBAFLAB. B İRSE L FİLMİN AYN I ADLI HOBDEIÂSINCIAN ALIM M IŞ VE 
RESİM Lİ OOMAM HALİNDE NEZİH DÛNDAO. TAKACINDAN D Ü ZENLENM İŞTİR.
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T U Ğ R U L , ŞİLEP  B //2 « A S A 0 A N /N  
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gidelim burâdsn.marazâ 

çı kacak



• •  • •  • •  • •  Bunum uzun
i • astancnin beyaz koridorlarını düğünü sordu. Tatmin edici b ir ce- içine alıp hafifçe sıktı. Hasta gö^le-

4 -» Jo rîa  boylu, şakaklarına ak vap alamadı. Çıldıracaktı. Damarla- rini açtı. Erkeğin gözlerinin içine
* düşmüş bir adam, âdeta arşın- ■ nndaki kanın hızla aktığını, kalbi- sevgi ve hasretle baktı.

Iıyordu. üzüntüden bitkin b ir halde nin göğsünü delecekmiş gibi attığı- Bu çift, fırtınalı b ir aşk macerası
olduğu, ilk nazarda belli oluyordu, nı hissediyordu. sonunda evlenerek mesut b ir yuva
Saatlerden beri bekliyordu. Bitmez Ameliyathanede ise doktorlar da< kurmağa muvaffak olan Elizabeth
tükenmez bir bekleyişti bu. Karısı dışarıda bckliven adam kadar en- Taylor ve kocası Mike Todd'dan
ameliyat masasına yatalı b ir yıl ol- dişe ve üzüntü içindeydiler. Beyaz başkası değildi. Elizabeth Taylor,
muş gibiydi sanki. Kahnndan öle- örtüler altında yatan hastayı dik- «Tatlı Yalan - National Velvet» filmi-
cek gibiydi. katli bir şekilde kontrol altında bu- ni çevirirken attan  düşmüş ve be-

Titreyon ellerini uğuşturarak* «O- lunduruyorlardı. Uzun bekleyişler- lini incitmişti. Uzun b ir zaman her-
na bir şey olursa ne yaparım!» di- den sonra, örtülerin altından küçük, kes onun şikâyetlerini etrafındaki*
ye mırıldandı, «Onsuz yaşıyamam, bevaz b irc i  halsiz b ir şekilde d ışan İerin ilgisini üzerinde tutm ak iste-
yaşıyamam!» çıktı, renksiz fakat dolgun ve mun- yen şım ank b ir çocuğun lüzumsuz

Saatler ilerledikçe koridorları ta- tazam dudaklar, «Mike!» diye fısıl- sözleri olarak dinlediler. Çok sonra
hammül edilmez bir sessizlik kaplı- dadılar. . bir doktora baş vurulduğu zaman,
vurdu. Arada sırada açılan kapıla- Hastanın başında bekliycn iki ameliyat hususunda çok geç kalm-
nn  hafif gıcırtısından, gidip gelen doktor ve bir hastabakıcı memnun mış olduğu anlaşıldı. Ona ameliyat
hastabakıcıların fısıldaşarak konuş- nazarlarla birbirlerine baktılar. Has- olmak cesaretini veren, üçüncü ko
malarından başka birşey işitilmi* tabakıcı yerinden kalkıp dışan çık- cası Mike Todd oldu. Elizabeth
yordu. Orta yaşlı adam, dayanama- tı. Biraz sonra yanında o orta-yaşlı Taylor, kocasının devamlı teşviki
dı o sırada yanından geçmekte olan adarrt olduğu halde içeri girdi. A- sayesinde ameliyat masasına yattı
bir hastabakıcıya, hastanın nasıl ol- dam gelip hastanın elini avuçları ve yıllar yılı çektiği ağrılardan, san

cılardan kurtuldu.
1933 yılında Londra'da doğan Eli

zabeth Taylor, sanatkâr b ir ailenin 
kızıdır. Babası, kızının olağanüstü 
güzelliğini farketmiş ve ona Krali
yet ailesinin iki nesline bale dersle* 
ri veren Veccani’den dans dersleri 
aldırmıştı. Her yaz Birleşik Ameri
ka’ya büyük babasını ziyarete gidi
yorlardı. İkinci Dünya harbi patla
yınca, b ir daha Londra'ya dönme
diler, Birleşik Amerika'yı vatan ola
rak seçtiler.

Elizabeth Taylor’un babası M. G. 
M. prodüktörlerinden Sam Marx'm 
arkadaşıydı. Sani Marx o sıralarda 
çevireceği bir filmde çocuk artist 
Roddy Mc Dowall ile oynatacak gü
zel, kabiliyetli bir kız arıyordu. Ba
ba, arkadaşına kızını tavsiye etti. 
Sam Marx neza keten kızı görmeği 
kabul etti. Stüdyodaki odada karşı
sına çıkan incecik yapılı narin kızın 
güzelliği Sam Marx’i lıavretler için
de bıraktı. Üstelik küçük kı/ kabi
liyetliydi ile. Bövlece F.li/abelh Tay
lor sinema hax'ilina atıldı, tik fil
mi olan «Yuvaya Dönüş - I.assie 
Come Home» ii çevirdi. O kadaı be
ğenildi ki, küçük kıza birbiri peşi 
sıra filmler çevirtmeğe haşladılar.

Simsiyah saçlarla çevrili m unta
zam hatlı bir yüz, masum bakışlı 
iri menekşe rengi, gözler her püre-



nin kalbini fclbitliyordu. ÖyU* kı. 
kısa b ir /am an içinde, yakınları ta
rafından Liz ıljve çağrılan Elizabeth 
Taylor, milyonların sevgilisi haline 
geldi. Artık ondan «Dünyanın F.n 
Giizel Kızı» yahut, «Dünyanın En 
Güzel Gözlü Kızı» diye bahsedilivor- 
dıı. Resimleri dünyanın lu*r yeıiıulc 
âdeta kapışılıyor, filmleri bas dön
dürücü rakamlarla ifade edilecck 
para getiriyordu. Artık film stüdyo
ları onu paylaşamaz olmuşlardı.

EHzahcth’i paylaşamıyan yalnız 
stüdyolar değildi. Onu erkekler de 
paylaşamaz olmuşlardı. Çok çabuk 
olgunlaşmıştı. Vücudii yirmi-virmi 
beş yaşlarındaki bir kızın hallarına 
sahipti. Ama fikren çok küçiiktii 
Herkes onun hakkında, görünüşüne 
bakarak hüküm Veriyordu. İşle bu 
hükümler Liz'fn hiç istemediği, onu 
çok bedbaht eden olavlara sebep 
oldu.

«Dünyanın En Güzel Kızı», on sı*, 
kiz yaşında kendisine her bakım
dan uvgun, ideal biri gibi görünen. 
Otel Kralı Conrad Hilton'un oğlu 
Nick Hilton’la evlendi. Nick Hilton 
zengindi. Yakışıklıydı. Üsjelik te 
son derece şımartılmışlı. Elizabeth 
ten çabuk bıktı. Daha halaylarında 
güzel karısın! yalnız bırakıp kaldık
ları otelin kum ar salonlarında sabah 
lara kadar oyun oynamağa başladı 
Zavallı Liz, istediği o sakin, sıcak, 
aile hayatına, Nik île kavuşmasına; 
imkân olmadığını anlamıştı. Evlilik
(erinin üçüncü ayında ayrıldılar., 
Nick Hilton en küçük b ir üzüntü 
duymadan çapkınlıklar, kum ar ve 
eğlence dolu hayatına devam etmek 
için acele bile etti. Geride kalbi 
kırık, meyus b ir genç kadın bırak
mıştı.

Elizabeth Taylor güzel olduğu ka
dar talihsiz b ir kadındır. His haya
tındaki karşıklıklar onu manen yık
mıştı. Ne istediğini bilmiyordu, yok
sa maceraperest b.ir ruha mı sahip
ti? Bilinmez. Bilinen b ir şey varsa, 
Niek Hilton’dan ayrıldıktan sonra 
Londra’ya gitti. Robert Taylor ile 
«Vatan Haini - Conspirator» filmini 
çevirdi. İşte bu sırada Michael Wil
ding ile tanıştı. Michael babası ye
rinde bir erkekti. Ama ince ruhlu, 
sanatkâr b ir insandı. Elizabeth’in 
çeşit çeşit yağlı . boya tablolarını 
yaptı. Seviştiler. Evlendiler. Elizar 
beth’hı bu evlilikten iki çocuğu oldıı. 
Artık huzura kavuşmuş, istediğini 
bulmuş gibiydi. Ama hiç beklemedik 
bir /am anda boşanma haberi bomba 
gibi patladı. Bu sefer kalbi kırılan.

ecra peresi bir erkekjCTcvnHıeİiydi 
Liz'e. istediği gibi bir koca oldu. 
Artık bütün dünya onlarındı. Husu
si tayyarelerinde seyahat ediyorlar
dı. F.li/ahcib âdeta taçsız bir krali 
çevtli. Bir islediği iki edilmiyordu. 
Ama baskı altındaydı. Mike Todd. 
çocuğu vaşmdaki karısını şımartı 
yor, ama nüfuzunu kaybetmiyordu. 
Tam bir erkekti. F.lizabeth’i kıskıv
rak kendine bağlamıştı. Arlık bü-

hakkı yenen Miclıael VViUtfiıg’di. 
Çünkü herşeye rağmen Elizabetlı’i 
seviyor, ve iki oğlunu aile havalın
dan malınım etmek istemiyordu. 
Halbuki Elizabctiı Taylor, üçüncü 
kocasını hazırlamıştı bile. Çılgın gi
bi âşık olmuştu Ayrıldı. Tekrar ev
lendi. Bu seferki gene kentlisinin iki 
katı .yaşında olaıı Mike Todd'dı.

Mike Todd. tesadüflerin ve çılgın
lık derecesine varan bazı teşebbüs
lerinin sayesinde zengin olmuş mr



GRACE M ETALİOUS, 
A srin en  h a rek e tli, en  çok s a ta n  rom an ı olan 

«PEYTON AŞK LA RI. nı yazm ıştı. Bu ro m an , d o k u ı 
m ilyondan  fazla sa tıld ı ve y a ta n n ı fa k ir  b ir  ev ka
d im  d lm akiaft k u r ta r ıp  m ille tle ra ras ı şö h re te  sah ip  
k ir  y a ta r  yap tı. .

«PEYTON AŞKLARI», küçü k  b ir  A m erikan  ka
sabasın ın , G race M eta iious 'un  'doğup büyüdüğü  k a 
sabaya  ço k  -Benzeyen b ir  kasab an ın  h ikâyesid ir.

« P E Y T O N İ DÖNÜŞ», yazarın  İkinci rom anıd ır. 
K onu, ayni k a sab a d a  geçm ek ted ir. M eşhur b ir  yazar 
o la rak  y a lam an ın  güçlüğünü  an latıyor.'

. ... ç
fa za n  f Grace-M etaU ous Ç eviren* ö za y S u n c a — ’

İ  f  ew England’ın kuzey tarafları-.' 
M na kış bazan pek ağır gelir.
* Zamana vc mevsime uv ırun 
düşen b ir sıra, üu/.cn göze çarpar, 
tik kar düştüğü zurnan kimse hayret i 
etmez. Çünkü b ir hayli zam andır 
beklenmektedir. Kış bu şekilde gel* 
iliğinde, kar öğleye doğru yağmağa 
başlar, Öğle olduğu zaman bor ver 
bembeyaz b ir kalın tabakayla ö r
tülm üş olur. Öğle yemeğinden son
ra bulutlar dağılır. Gökyüzü akılır. 
Güneş çıkar. Okulun paydos saatin 
de evlerin savaklarından eriyen kar
ların sulan dam lar.

O zaman, ihtiyarlar, «Kar tu tm a
yacak. Bu sefer* tutm az. Daha zama

nı değil.» derler.
Kendini hâla {rente hisseden herkes 

hayal sukutuna uğrar ve eski kışla
rın New England*! terkettiğinin doğ
ru olduğunu' düşünerek ii/.üİür.

Eski tip kışlar, ekseriyetle sıcak. | 
kuıu bir Yay’dan sonra gelir. Yağ- 1 
m urlar işçi Bayram ından hemen 
sonra başlar. Bu zararlı, soğuk vc 
sert b ir yağm urdur. Bu yağm urlar
dan sonra güzel b ir Sonbahar mev
simi olmaz. Kızıl ve altın rengi yap
rakların şaşaasının zevkine varıl
maz. Ağaçlar çabucak veşil reııklc: 
rini kaybedip, kuru  kahverengine 
dönerler. Yağmur yaprak lan  biiyük. 
dalgalar halinde dallanndan  kupa-

jnr. Yağm urlardan sonra top rai« Taş 
gibi donar. Günlerin birbirinden Tar
iki kalmaz. Bir gün tıpkı ertesi gün 
jgibi soğuk, kasvetlidir. Kar yağması 
beklenir.

Sonra k ar vuğınağa başlar. Ka
ran lık  bulutlarla kaplı gökyüzünden 
b itip  tükenmez b ir  perde halinde i* 
.ner. Rüzgârın esmesi bitm eden cad
delerde. yollarda birikmez. Ondan 
¡sonra soğuk, kuru  beyaz yığınlar her 
iağaç. her direk dibinde toplanır. 
jAkşam yemeğine doğru rüzgâr kesi
lir. İÇar yağmağa devam eder. O ka
d ar incecik, o kadar güzel yağar ki 
(çocuklar eldivenli ellerini örtecek di- 
jye korkarlar.

Ama yaşlılar başka k ışlan  hatır
la r .  Arabalarının radyotörlerinin an- 
jjti-frîzle dolu olup olm adığına bakan, 
Siyakı t tanklarındaki yağ yakıcılan 
i temizleyen âleti gözden geçirmeği 
junütm ayan, ertesi gün şafakla b ir
lik te rüzgârın esmeğe başlıyacağını 
«bilen onlardır.

Kuzey New England evlerinde şö
mine bulunmaz. Onun yerine dost, 
.m isafirperver ocaklar vardır. Elck- 
jtrik telleri rüzgâr ve kardan sam an 
jçöpleri gibi ç ıtır  ç ıtır  k ın lırla r. Su 
¡borulannın donm asına engel olm ak 
jtavan arasında b ir  odun sobası bu- 
jlundurduklannı hatırlayanlar da 
vardır. Odun k u tu lan  ağzına kadar* 
odun vc çatı- çırpıyla dolu tu tu lur] 

İGençIer alevlerin karşısına o turup  
esk i ayakkabılarını vaglar, sabahle
yin Franconia'da ne kadar k ar biri
keceğini m erak ederler.

İşte  Allison MacKenzie'nin Pey* 
ton‘a dönüşünün^ ikinci yılında böy
le b ir kış geldi. Aylardan Kasım’dı. 
¡öğleden sonra saat d ö rtte  ilk karın  
düştüğünü gördüğü zam an Allison 
yatak odasının penceresi önünde du
ruyordu.

Belki yarın diye düşündü. Belki 
yarın Brad telefon edip, « Alison sat
tım » diyecektir. «Romanın kabul c- 
idildi. B aharda neşredilecek.»



KISIM  İK İ

r uttlc'nin bakkal dükkânı Pey-j 
tonun  ana caddesi olan Elm! 

sokağında, Milli Şehir BanEa- 
sı ile Maple sokağının köşesindeki 
Prescott’un eczanesi ‘ arasında biri 
verdedir. Kışın dükkânın içinde do
laşıp vakit geçirmeğe çalışan ihtî- 
varlar Tuttle’nın ön penceresinden| 
ılışan bakıp sıcak havalarda otur
dukları kanepeleri ve mahkeme bi-: 
nasını görürler. Yazın Tuttlc’nin 
dükkânı turistlerin ilgisini çeken biri 
yerdir. Çünkü bu dükkân New Eng”; 
and’ıla, Ephraim Tuttlenln muazzam.! 
peynir tekerleğinden dilimle, yahut 
b ir lira karşı Tığı. Cheddar peyniri a-! 
labilcccğiniz birkaç dükkândan bi-1 
ridir. Tuttle gene bir peni karşılığın-

'ıla şekerTeniirve mi yan kökü satar. 
Bir nikele, insanın dişlerini verin-j 

ı den oynatacak kadar ekşi, dükkânın! 
arka tarafında duran kocaman b ir 
fıçıdan bir salatalık turşusu satm  a- 
lınabilir.

Ephraim Tuttle, her yıl, Şükran 
Gününden hemen sonra «Yaz Tica-; 
reli» dediği yıllık tenzilâtlı satışını 
yapar. Deposundan parlak renkli' 
pamuklu ve basma toplannı indirir 
ve ön tczgânın üstüne, hazır-elbise 
imalâtının başlamasından önce anmr 
¡ve babasının yaptığı gibi muntazam^ 
'bir şekilde yerleştirir. Kırk yılda bi
ri çıkar, yazlık evine perde yapmak 
için birkaç metre basma alır. Yoksa 
kumaş toplan bütün yaz, îşçi Bay
ramından sonraya kadar orada ka

lır. ü  zaman Ephraim kum aşlan j 
yıkanıp, ütülenip tekrar top haline 
getirilmesi için Ginny Steams'e yol
lar. Toplar temizlendikten sonra 
plâstik torbalar içine konup bir da
haki yaza kadar Ephram’ın deposu- I  
na yerleştirilir.

Clayton Frazier, «Kumaşlan o şe- J 
kilde yerleştirmekle yerden kaybe
diyor» derdi, «Hiçkimse b ir şey al
maz.»

Ephram, «Dükkâna ruh kazandırı
yor,» diye cevap verirdi, «Yazm in- I 
sanlann değişikliğe ihtiyacı vardır.»

Ama sonbahann gelmesiyle Tutt* g 
fe’nin dükkânı eski halini alır, he
men hemen istediğiniz her şeyi sa
tın  alabileceğiniz köhne, tozlu b ir I

Bu güzel vücutlu kıza 
bir sene şalvar giydirdiler

A  «vidan Dora’yı İlk olarak geçen sezon TÜTÜN ZAMAN» 
|  filminde seyretmiştik... Gerek tipi, gerekse • büyük bir ba- 
V /  şan olmamasına rağmen - oyunu ile dikkati çekmiş, seyir
ci, prodüktör ve rejisörlere:

«— işte Türk beyaz perdesi bir kaabillyet daha kazandı.» 
dedirtmiş ti.. «Ayni simalardan biraz olsun kurtulacak genç bir 
kaabillyet alkışlayacaktık...»

Fakat bu sevincimiz uzun sürmedi... Bir film şirketiyle an
latan Cavidan Dora, ardı ardına bir kaç kalitesiz filmde baş* 
roller oynadı.. Prodüktörler bu canlı, neşeli, güzel vücutlu 
blı* çoğuna yaptıkları gibi şalvarlar giydirdiler, çeşme başlarmda 
seviştirdiler, dayak attılar, ölü başlarında ağlattılar, inlettiler 
ve nihayet mezara soktular..Câvidan Dora kaderinden memnun

du belki... Çocukluğundan beri en bü- 
j yük arzusu artist olmaktı... Durmadan 
! sinemaya gider, kendini başrolü oyna- 
1 yan aktristin yerine koyar, onunla be- 
j raber ağlar, sevinir, rolü yâşardı ade
tâ... Evet ağlardı, fakat bu kıskanan 

} i bir genç kızın, keder yaşlarıydı biraz 
I i da...

Niçin o da film çevirmiyordu?.. Di
ğerlerinden nesi eksikti?.. Genç ve gü
zeldi de Üstelik... S in e m a d a n  yıkıp eve 
geldiği zaman gördüklerini taklit etme
ğe çalışırdı... Onun bu h a l in i  gören 
komşuları, annesinin kulağım biike* 
rek:

«— Aman dikkat et!» diyorlardı... 
jrV «Bu kız oyuncu olacak...»

( Devamı 25. t sahifede)



Ayten Gençer
rtık  kış iyice yaklaştı. Evlerde mevsim temizliği 

i ı  yapılıyor. Gencer’lerin oturdukları dairenin kapı- 
/  \  sı açıldığı zaman da eşyaların 7toplanmış olduğu
nu gördük, burnumuza badananın taze kireç kokusu gel
di. Biraz sonra hizmetçi kızın çağırdığı Ayten Gcncer'le 
karşı karşıyaydık. Röportaj için geldiğimizi öğrenince: 

— «Çatı’da yapsak olmaz mı?» dedi, ve; «ilham uyu
yor. Ona da haber vereyim, onbeş yirmi dakika sonra 
Çatı’da buluşalım.» diye ilâve etti.

Tâm onbeş dakika sonra, Gencer’lerle Çatı’da buluş
tuk. Gazetecilerin pek insafı yoktur. Daha nefes almala
rına fırsat vermeden, çok sevilen şarkıcımız Ayten Gcn- 
cer'e suallerimizi sıralamağa başaldık:

«— San’at hayatınıza ne zaman ve nerede başladı
nız?»

Bu her röportajda sorulması âdet haline gelen bir 
sualdi. Ama neyse? Ayten Gencer, sahneye ilk defa 1950 
de Yeşilköy’de çıkmıştı, ilk  söylediği parça «I’m Confes- 
sed» idi. İlham Gencer'le de radyoda beraber çalışmış
lardı. Birden, herkes gibi sevimli şarkıcımızın da bir 
derdinin olduğunu öğrendik:

«— Ev hayatımızla, sahne hayatımızı ayıramıyoruz,»
iDevamı 25. sahifcde)

A Y T E N  G E N Ç E R ’İN  SE V D İĞ İ P A R Ç A
C'EST LA VIE, C’E $T L’AMOUR 

If 1 drop into our old randez-vous 
To find a customary table for two 
And you're not sitting there as you use to do 
C’est la vie, e'est l’amour 
If 1 find I feel a slinght such a thing 
Each time 1 listen to a song summer rain 
Oh, when somebody played your favorite refrain 
C 'a t la vie, C’est 1’amour 
If heaven made our romance 
To do in such a spell 
Then who am 1, to a date with the fate 
May be someday love will come who knows when 
My heart will passionaty waiting to when 
If someone like you never happens again 
C’est la vie, C’est 1’amour 

TVRKÇESİ :
Eski buluşma yerimize bir uğrasam 
İki kişilik bfr masa bulmak için 
Ama sen eskisi gibi orada oturmuyorsun 
Hayat budur, aşk budur 
Böyle birşey beni incitse bile
Her seferinde yaz yağmurunun sarkışını dinlerim
Oh, birisi senin sevdiğin parçayı çaldığında
Hayat budur, aşk budur
Aşkımızı Tanrı yaratsaydı
Böyle sihirli bir büyü İçinde
Ama ben kaderle randevulaşacak birimiyim
Belki bir gün aşk gelecek, kimse bilmez ne zaman
Senin gibi biri bir daha olmasa bile
Hayat budur, aşk budur.

Güzel Polly Bergen ile 
besteci Jule Styne bir-' 
birlerine şans getiriyor
lar. Colombia için ilk 
tek plâğını dolduran 
Polly, Jule’ün «Kendin 
Yap» isimli şarkısını
söylemiştir.

Di nah Shorc'un Avru
pa seyahati taııl istediği 
gibi, neş’e, istirahat vc 
yemlik içinde geçmiştir. 
Dinah, bu seyahat esna
sında Maârif, Lisbon ve 
Stockholm'e de uğramış
tır. Yeni sezonda altı 
müzikal oyunda yer ala
caktır.

Genç şarkıcı Carol 
Lynley'in başından çok 
acaip bir olay geçmiştir. 
Meksiko'da «Silâh Gü
nü» isimli bir filmi çevi-‘ 
rıı^en, hayranlan tara
fından sarılmıştır. Onun 
filmin diğer artisti Roek 
Hudson’dan imza almak 
isleyen b ir meraklı ol
duğunu sunan bir polis 
memuru, «Küçük hanım, 
evine git. Burada imza 
alınmaz» demiştir.

M Ü Z  i K 
Dünyasından 
H a b e r l e r

Perry Conıo'ya acı
mak lâzım. Zira bütün  
bir yazı dişçi sandalye
sinde sıkıntı içinde ge
çirmiştir. Buna karşılık 
ateşli komşuları, Paul 
Newman ile Joanne Wo
odward plajın keyfini 
çok iyi çıkarmışlardır.

Pat ti Page, 1946’dan 
beri ilk defa doğum yeri 
olan Tulsa, Oklohoma'- 
daki evine b ir ziyaret 
yapmıştır. Buna en çok 
Patti’nin annesi, sevin
miştir. Kısa bir zaman 
sonra oradan aynlan sa- 
natkânn  arkasından en 
çok annesinin ağladığı 
görülmüştür.

Paul Ankanın ilk şar
kısı Diana’ya ithaf edi
len yeni albümü, «Diana 

•ve Ben» önümüzdeki ilk 
baharda satışa çıkacak
tır.



fEngin ÜNSAk EVDEKİ YABANCI — Müşfik Kenter, Yıldız Kent er ve Genco Er kal, Site 
Tiyatrosunda oynadıkları ilk piyes otan «Evdeki Yabancımda

A KŞAMIN saat yedisiydi. Kâmu- 
ran Yüce biraz da telâşla tiyatro
ya gelmiş, asansörden iner iıynez 

sormuştu:
— Bir arkadaş gelecekti, geldi mi?

— Daha gelmedi, dediler.
Tekrar asansörle inîp yandaki sine

maya geçti, tki dakika sonra, asansör* 
den İnen bir genç, Kâmuran Yüce ve 
diğer artistlerin gelip gelmediğini sor

du. Yanındaki koltuğa oturup bekleme
ğe başladı. Saat 19'u 20 geçe asansör tek
rar beşinci kata tırmandı ve iki kişi 
indi. Kâmuran Yüce, gazeteciye güldü: 

(Lütfen sayfayı çeviriniz)
t

KENTERLER — İstanbul sahnelerine yeni bir hava ge
tiren sanatkâr kardeşler: Yıldız ve Müşfik Kenter.

Sahnelerimiz
CİBALİ KARAKOLU (ir )  — Kuraca Tiyatroda. 

j ÇAT KAPI ( i t i t )  — Kadıköy Tiyatrosunda 21 de, 
I ÇILGIN DÜNYA ( 'k )  — Tepebaşı Bölümünde 

21 .de.
DOMİNO ( — Yeni Tiyatro'da 18 de.
EVDEKİ YABANCI ( i t i t i t )  — Site Tiyatrosu’nda 

18 de,
EVLİLİK DOLABI ( i t i t )  — Pangaltı 6 Tiyatro

sunda
EYYÜP ÜZERİNE OYUN (★★★) — Tepebaşı Bö

lümünde 18 de.
İKİNCİ BASKI (’★ ★ I — Dormen Tiyatrosunda.
HIRÇIN KIZ ( i t i t )  ¡¡İ Yeni Tiyatro’da 21 de.
KAPICI ( i t )  — Site Tiyatrosu’nda 21 de.
KÜÇÜK KULÜBE ( i t )  ¡ 1  Küçük Opera Tiyatro

sunda 18 de.
MUTLU GÜNLER — Kadıköy Tiyatrosun

da 18 de.
SANA REY VERİYORUM ( i t )  — Küçük Opera Ti

yatrosunda 21 de.
SEVGİLİ GÖLGE (★★★) — Bulvar Tiyatrosunda.
SÜLEYMAN ODUR ( i t )  — İstanbul Tiyatrosunda.
YABANCI ANAHTAR ( i t )  — Pangaltı Sahne 4 

de 21 de.

m m
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GENCO ERKAL  —  «Evdeki Yabancı»  piyesinin üçüncü kahramanı.

— Ben zamanında geldim. Buradaki* 
ter şahit!...

İkinci, Müşfik Kenterdi. Üçü, yanya- 
na oturup konuşmaya başladılar.

★
Tiyatro 3 Ekim Pazartesi günü per

delerini açmıştı. Dergilerinin takdim 
yazısında: «Bu güzel heyecanı bize ya* 
çatma imkânım sağlayan, sevgili Ho
camız Muhsin Bey’e, Sayın Cemil 
Filmer’e teşekkür etmek isteriz.» di
yorlardı. Tiyatronun, altı kişilik küçük 
bir kadrosu vardı. Yüdız Kenter, Müş
fik Kenter, Kâmuran Yüce, Şükran 
Güngör, Genco Erkal ve Saruhan İren.

M üşfik:
— Güzel, küçük b ir tiyatroda, huzur 

içinde çalışmanın saadetini size anla
tamam, diyordu.

Birinci eser; «Evdeki Yabancı» büyük 
ilgi görmüştü. İkinci eser «Kapıcı» ise 
tiyatronun akademik çalışmalarına ör
nek olacak eserdi, tik  defa Londrada 
sahneye konmuştu. Hâlen oynuyordu 
tkinci olarak, belki, Türkiyede sahneye 
konacaktı.

Kâmuran güldü:
— Çiçeği burnunda yani!
Bu sırada Şükran Güngör geldi. «Ka

pıcı» daki rolü için sakallarım uzat
mıştı. Müşfik:

— Şükran, dedi, «Kapıcı» rolünü o 
kadar benimsedin ki... Korkuyorum 
Teşvikiyede kapıcısı olmayan b ir apart
man sahibi seni çok beğenip teklif ya
pacak!

MÜŞFİK KENTER :
Usküdarda doğmuş, daha 3 - 4 yaş

larında iken Ankaraya gitmişti. Babası 
hâriciyede memurdu. İlk  ve orta  tah
silini tamamladıktan sonra Konserva
tuara  girmiş, sonra devlet tiyatrosun
da çalışmıştı, ik i yıl önce Muhsin Er- 
tuğrul'un da tesiriyle, ablasiyle bera
ber İstanbula gelmişti. Önce Karaca 
Tiyatrosunda oynamışlar, bu  yıl Site 
Tiyatrosuna geçmişlerdi. «Kapıcı» için: 
«Çağdaş tiyatronun en yeni örnekle
rinden biri» diyordu. Bu tip çalışma
lar onun için önemliydi.

Şükran Güngör, tiyatronun bu  çok 
küçük ve anlaşmış kadrosuna tutkun
du. Bütün, kaprislerden uzak en iyiyi 
vermek için çalışan b ir  topluluk, bir 
tiyatro için çok tatlıydı.

«Evdeki Yabancı» yı Kâmuran Yüce 
sahneye koymuştu. Sorulan suale şöy
le ccvap veriyordu;

— Hafif, şirin b ir  eser, büyük bir 
sanat endişesi duymadan çalışmak 
mümkündü. İyi elemanlar... İyi eser... 
İş, hareketli b ir tempo vermeye ve o- 
yundaki olayları birbirine iyi bağlama
ya kalıyordu.

YILDIZ KENTER :
Yüdız Kenter, bu sırada içeri g ird i:
— Ah! dedi, geç kaldım. Geç kaldım. 

Düşünüyordum, hep b ir  randevum var, 
b ir randevum var diye. Affedersiniz.,. M

Gazeteci güldü:
— Zarar yok efendim. Affettik! Ama 

en zor suali bunun için size sakladık. 
Dergide: «Dileğimiz bu  küçücük yerde, 
belli b ir  görüşü, belli b ir gidişi olan 
çalışma yapabilmek» şeklinde b ir  cüm
le kullanmışsınız, dedi. Bu tiyatroda 
belli b ir akımı mı izlemek düşüncesin- 
desiniz?

— Hayır... Hayır... Sadece Avangart 
piyesler ya da klâsik eserler sahneye 
koymak niyetinde değiliz. Şüphesiz 
belli b ir tiyatro akımına/ da adapte ol

maya niyetimiz*yok. O cümleyi yazar
ken çalışmalarımızın, daima akademik 
bir tarafı olacağım anlatm ak istemiş
tim. H afif'eserler, gişemizi koruyacak, 
San'at temsilleriyle o tarafımızı tat
min edeceğiz.

Yıldız da Üsküdarda doğmuş, küçük 
yaşta Ankaraya gitmişti. 4 yıl Konser
vatuarda okumuş 11 yü Devlet tiyatro-* 
sunda çalışmıştı. İstanbul macerasının 
hep biliyorduk. Amerikada b ir yü b u rs-I 
lu olarak kalmış. 'Üç keresinde davetliI 
olarak dokuz İtere İngiltereye gitmiş-1 
ti. İngütereye niye bu kadar çok gitti-* 
ğini kendisi de izah edemiyordu'. 
GENCO ERKAL :

«Evdeki Yabancı» piyesinin üçüncü 
kahramanı. Istanbulda doğmuş. İlk 
tahsilini Galatasaray lisesinde tamam* 
lamıştı. Orta, lise tahsillerini Robert 
Kolej‘de yapan Genco, ilk defa orda 
sahneye çıkmış. «Âyyar Hamza», «Tav- 
ta ti Kütüpati», «Benimle Oynar .mısı
nız», «Keloğlan» temsillerinde rol al
mıştı. Karaca Tiyatrosunda, «Çöl Fa
resi» nde ve «Şarkimsi Sonu» nda oy
nayan genç artistin  tiyatroda çalışma
sına babası ilk zamanlar kuvvetle mu
halefet ediyormuş.

Söz buraya gelince:
— Eh, dedi, ses çıkarmıyor artık!...

'Liummı
k t u p ia  İn g iliz c e
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CAVİDAN 'D.ORA
(Baştarafı 21. sayfada)

Dedikleri de çıkmıştı... Bir güzellik 
müsabakasında Zerafet Kraliçesi seçi
len Ankara’nın bu güzel kızı, artist ol
mak için soluğu İstanbul’da aldı...

Sinemada ilk yılı pek parlak geç
meyen Cavidan Dora, bu sene ardı ar
dına büyük, filmlerde oynamak İmkâ
nını buldu... «ORMAN ÇİÇEĞİ» ve 
«TOROS CANAVARI» filmlerinde Gök
sel Arsoy ve Efgân Efekan’ın karşısın
da oynadı..

Sinemada ilk senesini şalvarlar için
de geçiren Cavidan Dora, artık rolle
rini bulmuştu... Bu filmlerde oyun kaa- 
biliyetini olduğu kadar, güzel vücudünü 
de gösteriyordu...

Ankara’daki annesine gönderdiği son 
mektupların birinde şu cümleleri yaz
mıştı:

«— HaUrlar mısın anne, lstanbula 
geldiğim zaman kızın oyuncu olacak 
diye bir hayli ağlamıştın... Hayallerim 
yavaş yavaş hakikat oluyor... Ona her 
zamanki gibi güvenebilirsin anneciğim...' 
Yakın bir gelecekte kızınla iftihar ede* 
çeksin...»

BARBARA VALENTİN
(Baştarafı 7. sayfada)

Unutamadığı olaylardan biri de Kı- 
ral Hüseyin ile bir partide çıplak ayak
ta rock’n roll dans etmeleri.

Barbara, çok açık kalpli. Tanrının

yaratuğını kuldan saklamağa lüzum ol
madığı fikrinde. «Kapalı giyinmek çir
kin vücutluların icadı olsa gerek!» di* 
yor.

Kontratla bağlı olduğu Austria Film 
Şirketinin Basın Şefi «Barbara'mn baş
rolünü oynadığı «Âğda Bir ölü* adlı 
film, pek yakında oynayacak.» diyor. 
«Barbara’yı hep açık saçık rollerde mi 
göreceğiz?» sualimizi de «Orasını seyir
ciler tâyin edecektir artık.» diye cevap
landırıyor

Hemen hemen hiç bir filmde oyna
madan kısa zamanda en ünlü artistler* 
den daha ünlü olmayı becerebilen gü
zel Barbara’mn çeşitli resimlerini de 
aldıktan sonra «Auf Wieder sehen» de
yip ayrılıyoruz.

AYTEN G EN ÇER
(Baştarafı 22. sayfada)

diyordu. «Ev işleriyle, sahne çalış
maları beraber yürümüyor. İnsan, 
bunların ya birini, yahut diğerini 
seçmeli.»

Ama sonra da:
«— Hayata ikinci b ir defa gelsey

dim, yine şarkıcı olurdum.» diye ta
mamlıyordu. Bundan da, ev işlerinin 
Ayten Gencer'i biraz sıktığım anlar 
gibi olduk. Niçin yine şarkıcı olmayı 
tercih ettiğini sorunca:
\ «— -Seviyorum,» dedi. «Çünkü şar

kı söylemeyi seviyorum.» Bu haki
katen iyi b ir cevaptı. İnsan mesle
ğini sevdikten sonra, değiştirmeyi 
tabiî ki düşünmez. Ayten Gencer’in

Tel : 22 7610

SABUNLARI KULLANINIZ.
E C E K o li. Ş lı

Yağ İskel.csi, Yoğurtçu Sok. 2 Telg ZAFER-İstanbul
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istikbal için de tasavvuru mesleğly* 
le alâkadardı:

«— Bir lokal sahibi olmayı çok is* 
tiyorduk. Binbir güçlükle Çatı'yı 
kurduk. Şimdilik Çatı'nın tutulması 
için uğraşıyoruz.» diyordu. Kanaati* 
mizcc, Çatı'nın tutulması için artık 
fazla uğraşmaya değil, biraz tanıtıl* 
maya ihtiyacı var. Çünkü başlı ba
şına hakiki b ir lokal hüviyeti taşı
yor;

Ayten Gencer'in sevdiği şarkılar 
zamanla değişiyormuş. Şimdi en çok 
«Ç'est la vie, c'est I'amour» u  seve
rek söylüyormuş. Bu şarkının söz
lerini de, bize kendi yazdı. Yerli şar
kıcılar içinde en çok Sevinç Tevs'i 
takdir ediyor. Mes’u t bir olayın hâ
tırasını anlatmasını istediğimiz za
man:

«— Yabancı bir memlekette beğe
nilerek alkışlanmak bir sanatkâr i- 
çin çok büyük bir sevinçtir. Ben de, 
Avrupa'daki konserlerimizde bizi al
kışlamalarının çok sevinç verici bir 
olay olduğunu söyliyeceğim, am a sa
kın yazmayın sonra böbürlendi diye 
düşünenler olur.» dedi. Söz verdik, 
yazmıyacağız dedik, ama gazetecinin 
sözü ağzmdadır, ne yapalım. İyi bir 
sanatkârın Türkiye’de olduğu kadar, 
Avrupa’da da alkışlanmasına kimse
nin heyret etmiyeceğini sanıyorum.

Engin SUNAR

A L T I N  

K İ T A P L A R
OKUM AK B İR  
İHTİYAÇTIR.

K atalok isteyiniz.

Adres : Cağaloğlu, Servili Mescit Sok. 
Kurt İş Ham No: 107



* * *  BİR YAZLIK KIZ
(üne Fille Pour L’été)

Fransız «Yeni Dalga» reji
sörlerinden Edouard Molina- 
ro'nun başardı bir çalışması.

Molinaro, romancı Maurice 
Clavel'in eserinden yararlana
rak renkli ve sinemaskop bir 
film ortaya koymuş. Hikâye
de, sevgilisinden ayrılan ,bır 
genç ressam ele almıyor. Phi
lippe (Michel Auclair), yaz ta
tilini geçirmek üzere bir ar
kadaşının yanma, St. Tropez'e 
giderken, bir bâr kadınım be
raberinde götürüyor. Bir yaz
lık kız Manette (Pascale Pe
tit), ressama âşık olur, birbir
lerini severler. (Atlas'da)

KARNAVAL GÜZELİ 
(Mardi Gras)

Rejisör Edmund Goulding’- 
İçl yönettiği, renkli ve sine* 
maskop bir 2Qth Centry-Fox 
(Amerikan) filmi. Baş roller
de Pat Boone, Christine Ca- 
rere, Tomy Sands, Sheree 
North, Gary Crosby ve Fred 
Clark...

Şarkıcı - oyuncular hayran
larının zevkle dinliyeceği yeni 
şarkılar söylüyorlar. Bilhas
sa karnaval şarkılarının yer 
aldığı filmde, romantik bir 
aşk hikâyesi ve bu hikâyeye 
uygun, Amerikalılara has bir 
komedi tekniği var...

(Konak ve Yeni Melek’de)

BÜYÜK ÜLKE 
(Big Country)

Ünlü rejisör William Wyler- 
in bir Western denemesi. Ba
şarılı ve hareketli bölümler de 
bulunmasına rağmen, (Big 
Country) genel olarak uzun ve 
zaman zaman sıkan bir film 
olmuş. Filmin prodüktörleri, 
rejisör Wyler ve aktör Gre
gory Peck, (Gone with the 
Windjr ve (Giant) filmlerine 
özenerek dev bir film ortaya 
koymak istemişler. Fakat 
kuvvetli oyuncu kadrosu, iyi 
bir rejisör arzulanan neticeyi 
verememiş.

(Emek, Küçük Emek ve 
Site’de)

ELIZABETH TAYLOR
(Baştarafı 19. sayfada)

tün dünya, onlar için, «Tam birbir
leri için yaratılmışlar» derken, Mi- 
ke Todd bir uçak kazasında can 
verdi.

Elizabeth’in ızdırabıni dindirme
ğe çare bulunmuyor .gibiydi. Ama 
çapkın Elizabeth, teselliyi en yakın 
arkadaşı Debbie Reynold’un kocası 
Eddie FiSher'de buldu. Elizabeth 
Taylor - Eddie Fisher aşkı fırtına
lar yarattı. Dedikodular alıp yürü
dü, Bu maceranın sözü hâlâ konu
şulmaktadır. Eddie Fisher'i yuvasın
dan, çocuklarından ayırdı diye Eli
zabeth Taylor’a  hücum edilmektedir. 
Ama acaba Eddie’yi yuvasından e- 
den Liz'in güzelliği mi, yoksa Deb- 
bie'nin hasislik derecesine varan tu
tumluluğu ve çenesinin düşüklüğü- 
m üdür? Şurası m uhakkaktır ki, hiç 
bir erkek rahat-huzur içinde yaşa
dığı yuvasını b ir başka kadının gü
zelliği yüzünden terketmez. Onu yu
vasından uzaklaştıran bambaşka se
bepler vardır. Öbür kadın sadece 
bir bahanedir.

Bugün Elizabeth Taylor, üç çocu
ğu ve kocasıyla mesut b ir hayat ya
şıyor. Son zamanlarda sırf Eddie 
Fisher, Debbie Reynolds’ten olan iki 
çocuğuna yakın olsun, onları sık sık 
görebilsin diye, Hollywood'a yerleş
mek üzeredir.

Yaşadığı fırtınalı aşk hayatının« 
hayat tecrübesinin onu b ir hayli ol* 
gunlaştırdığı m uhakkaktır. Son, za
m anlarda çevirdiği filmler b irer şah
eser addediliyor, Tennessee Willi- 
arris/in b ir piyesinden beyaz perde
ye aktarılan «Bir Yaz Macerası - Sud- 
denly Last Summer» ile* sanatının 
şahikasına çıktığında bütün münek
kitler aynı fikirdedir. Bir zamanlar 
hanım hanımcık rollere çıkan, ve yıl
larca kibar, görgülü kız rollerinden 
uzaklaşmayan Liz için son birkaç 
yıldır çevirdiği filmler, önemli de
ğişiklikler gösteriyor. Artık Liz tek 
tipten kurtulup çeşitli karakterleri 
aynı kuvvetle canlandıran, her oyna
dığı rolle Akademi Armağanına 
namzet gösterilen ciddî b ir karak
te r artistidir.

Elizabet, hususî hayatında yuva
sına bağlı, çocuklanna âdeta tapan 
candan b ir annedir.
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BAŞAK BURCU (23 Ağustos ~  22 Eylül)
Acele bir karar vermekten sakının. Dedikodular 

sizi yolunuzdan çevirmesin.
TERAZİ BURCU (23 Eylül — 22 E kim )
Ev işlerinizde ilerlemeler kaydedeceksiniz. Ama 

para meselesinde çok dikkatli olmalısınız.
AKREP BURCU (23 Ekim  — 21 Kasım) 
Sırlarınızı tevdi ettiğiniz dostunuza fazla itimat 

etmeyin. Onun da kendine çok yakın ve samimî bul
duğu bir dostu olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. 

YAY BURCU (22 Kasım  — 22 Aralık)
Sizi sevinç içinde bırakacak bir m ektup alacakst- 

mz. Hiç ummadığınız bir yerden de yeni kazanç yol
ları açılacak.

OĞLAK BURCU (23 Aralık - İ  20 Ocak)
Çok yakın ve candan dostlarınızın bulunduğunu 

anlıyacak ve memmın olacaksınız. Aile içinde ufak te
fek anlaşmazlıklar var.

KOVA BURCU (21 O ca k— 19 Şubat) 
Endişelerinizden kurtulm ak için  zihninizi başka 

şeylerle meşgul edin. Sıhhatinizi korumak için açık 
havada uzun yürüyüşlere çıkmalısınız.

BALIK BURCU (20 Şubat | j  20 Mart)
Yaşlı bir kimseden büyük bir iyilik göreceksiniz. 

Çarşamba günü yorucu bir şekilde geçecek.
KOÇ BURCU (21 Mart — 20 Nisan)
Aile hayatınızda çok mesutsunuz. Malî güçlükle

rinizi halletmek için bundan daha mükemmel bir haf
ta olamaz-

BOĞA BURCU (21 Nisan — 22 Mayıs)
Eğer soğukkanlılığınızı muhafaza edetseniz, üzül

düğünüz bir meseleyi en iyi şekilde tatlıya bağlıya
caksınız, Kendinize hâkim  olmağa çalışın.

İKİZLER BURCU (23 Mayıs — 21 Haziran) 
Bulunduğunuz her yere uyan bir karakteriniz 

var. Bu da sizlere her gün yeni dostlar kazandırıyor. 
Her bakımdan mesut bir hafta geçireceksiniz. 

YENGEÇ BURCU (22 Haziran • 22 Temmuz) 
Beklenmedik olaylar sizi bir seyahate çtkmağa 

mecbur edecekP erşem be günü her türlü münakaşa
dan kaçının.

ASLAN BURCU (23 Temmuz — 22 Ağustos) 
Yeni bir işe girişecek zaman değil. Üzülmeyin. 

Aile hayatınızdaki başarılarla mesut olacaksınız,.

FOTOĞRAF STÜDYOSU

EMRİNİZDEDİR
Beyoğlu Bekâr ŞoM Tel:. 49 50 43

SÎNEMA YILDIZLARININ EN CAZİP, EN SON 
VE HÎÇ BÎR YERDE NEŞREDİLMEMİŞ, İMZALI 

FOTOĞRAFLARININ FİYATLARI :

9 X 12 büyüklüğünde bir fotoğraf 2,5 lira.
13 x  18 büyüklüğünde bir fotoğraf 5 lira ve
18 X 24 büyüklüğünde fotoğraf ise İO liradır...

Bu fotoğraflar, iyi bir ambalâj içinde ve taahhütlü ola
rak en kısa zamanda adresinize postalanacaktır.

EN GÜZEL KÂĞIDA BASILMIŞ, BU SİYAH-BEYAZ 
VE PARLAK FOTOĞRAFLARI -POSTA PULU KARŞILI
ĞINDA ADRESİMİZDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ...

Bir yanlışlığa- meydan vermemek için, lütfen bize ya
zacağınız mektuplarda adresinizi *çtk ve okunaklı olarak 
yazınız.

" Adres '  .
. SİNEMA 1960 (Yıldızlar Servisi)

Servili Mescit Sok. K urt İş Hr...r No. 108 
Cağaloğlu, İSTANBUL

y E R U v e  
YABANCI 
ARTİSTLERİN 
MECMUAMIZDA 
NEŞREDİLEN...
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