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MİKROFONDAN PERDEYE
_  ok şükür; epey zamandır gazetelerde, suna

Ç benzer haberlere artık rastlamaz olduk:
«ftfln gece, ahlâk zabıtası, sıkı kontrole 

ve tanı zamanında bankını sayesinde; şehrin mnh- 
teliî aomtİDd« on çifti uygansoa vaıdyettın yakala, 

mıiftır. Ye%Uköy yolanda ve B v iu ıo  girdapların.  

da uygunsa* vasiyette yakalanan elitler am u d a , 
< &  ve « 0 »  adlarında iki m «lu u  artiatUala de ba_ 

laaurordo.»
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tik Sayimiz
huzurunuzdayız...

sekiz aylık bir didinme, ça 
uğranma mahsulü olarak si. 

ne bugün, «Sine -  Radyo Haftası» m 
•sevgi Ue takdim ediyoruz...

Neşriyat hayatında hâdiseler yarat _ 
m us. büyük bir müessesenln tecrübeli 
elleriyle hazırlanan. «Sine - Radyo 
Haftan», bay prensip olarak, daha İyi. 
yo, daha güzele, daha olguna gitmek 
kararındadır. Bu sayını güzeldir, gele, 
pek sayısı daha güzel, öteki sayısı on. 
dan da güzel olacaktır. Böylece, her 
-sayısı bir mevsim clçegl hüviyetini ta
şıyacak, Türklyenin en güzel mecmuu, 
sı hâline «ölecektir.

Türlü fedakârlıklarda bulunduk:
Baskı hususunda, dünyanın en mü - 

tekâmil ofset baskı makinelerini kul . 
1 andık; renk hususunda aslâ bir çe
kimserlik yapmadık. Fotoğraf servis .  
terimizi her saniye zenginleştirir ha
le getiriyoruz. Yarın, dünyanın dört 
bir bucağından gelecek şaheser fotoft . 
ruflar karsınızda yer alacaktır.

Hazırlığımızın haber alınması, her 
hangi bir menfi harekette bulunulma 
sı ihtimâlin« de ehemmiyet vermedik. 
Maksadimız: «1yı çey» di. İy i ve güzel 
yapı, dalma aceleye kurban gidebilir
di. Biz, «her türlü ihtimâl» 1 defti 1. 
sadece «İyi* yİ düşündük.

Sayfalarımız, «güzel» mefhumu üze
rinde kurulmuştur. Temel taşımız her 
«eyln güzelidir. Sinema, tiyatro, rad. 
yo, dans, müz'.k, kadın... Hep bunla
rın güzeli... Ruhun gıdası olan «eyler.

Ve nitekim, elinizde tuttuğunuz bu 
sayıda bunları bulacaksınız. Eskilerin 
tâbirini tâdil ederek sözü bitirelim:

Rast getirmek Allahtan, sevgi siz . 
den. muvaffakiyet bizden...

Tek Yıldız

En Güzel 
ö  P ü ş

Şimdi, rejisörleri en çok meşgul eden bir meıtele de filmlerdeki ask rahneleridir. Seyirciyi 
bıktırmamak için her gün yeni yeni sevişme, öpülme pozisyonlarını icat etmek zorundalar... 
Yukarıda, «Love is a Weapon» filmindeki a«k sahnesini basan ile yapan John Payno lie Mary 
Murphy’.» i görmektesiniz. (Foto: Paramount I'ictnres»

Maskeler Aşağı!

B ütün bu veya buna benzer, yüz kızartıcı, t i 
rene hâdiselerden sonra, bütün dünyada da, 

bilhassa bizde olduftu gibi, bu «artist» İsmini almış 
kimseleri İkiye ayırmak pek yerinde olur. Birinci, 
al mesleftl maske yapanlardır...

İkincisi İse. kendine artistimi hakiki mânada 
meslek edlnml# ve kaablliyetlnin tertemiz mahsulü 
olan kazana 11«  lüks de£U. pek mütevazı denilecek 
bir hayat süren esas mesleksahlbi artistlerdir. 
Mıskalı ve maskesiz kadın artistlerin kimler oldu
ğunu bilenler az de&lldlr... * • •, ı «

,.H , JaL - - M®«'.» ' İ l i

Buğun Sinema Dünyasının em cötde 
L yıld ıslarından biri olan Sophia U n « ,  

MJea Vaaanistaada bir film «evirmek 
ledlr. Bundan sonra Italyaya dönecek 
ve vücudüntin bâtta ihtişamını orta
ya koyan renkli bir U lu «evirmekte 
»lan »ln*‘tna dünyasının ba esaıer b »a  
ı>— aıa yakanda ook cm İs  bir laosu -

as cöıaaekteaial*.



B undan, saıelerre fince Akdenizln 
ortasında, yemyeçll bir ada var
dı. Burası, güzel. fettan, inşam 

çileden çıkaran kadınlan, tabii güzel. 
İlkleri ile dillere destan bir yerdi. Her 
evde kampana olduğundan olacak, bu
raya «Kampanalı Ada* da deniliyor .  
du.

Ada sakinleri, önceleri iyi geçinir, 
kavga nedir bilmezdi. Fakat, sonrala
rı şuh kadınların' benllftlni muazzam 
bir ihtiras* kapladı, erkekleri baltan 
karmak onların günltlk l*ti oldu.

Aşksız gecen geceler onlar lcln ü . 
züntll vesilesi oldu, çekilmez bir ha
yat olarak gözleri önünde büyümeğe 
başladı.

öy le  M, birbirlerinin kocalarım a . 
Tartmak, delikanlıları aşkları uğru - 
na dövüştürmek diğer zevkleri kadar 
raûhim oldu bu dilber kadınlar lcln... 

☆
Zamanla bu güzel adanın cehresi, İh. 

sansanlann yaşayışı ile, zevkleri He. 
inançları İle deftlftl. Bir sefahat haya 
tidir almış gidiyordu. Kadınlar, ar -

tik hiçte güzel olamayan kocalan ile 
iktla elfmiyor yeni yeni sevdalılar, ask 
lar peşinde koşuyor, erkekler artık en 
namuslu zannettikleri karılan na bile 
inanmıyor, kanlarını, kardeşlerinden 
dahi kıskanıyorlardı.

Secrana, belki daha hareketli ve şak. 
rak bir kadındı ama. Marta muhak - 
kak ki adanın en baş döndüren şuh 
kadını İdi. Bütün erkekler, adetâ ona 
tapıyorlardı. Çünkü Marta (Sophla 
Loren) dolgun kal çalan, insanı mah
veden dışarı fırlamış göğüsleri, etli

dudakları ile sanki bir kadın değil, 
bir ilih, bir Afroditti.

Onun bir karnaval gecesi, hasır ma. 
yosunu giyip kendini adanın meltem 
rüzgârlannın okşayışına bırakması, 
hatta, hatta zaman zaman mayosunu 
bile çok görüp üzerinden fırlatıp ata
rak şahane vücudünü haşin denizin 
sedef renglndekl' köpüklerinin kucağı, 
na atması köyün birbirine girmesi 
İçin kâfi bir sebepti.

Denizden çıkıp, entarisini cu>l&k ve 
ıslak vucüdüne sar d iği zaman kayalık-

SOPHİA LOREN’in cinsî cazibesini ortaya koyan şaheser bir film:

A Ş I K L A
A D A S I

R A D A Y A  B İR B İR İN E  K A T T I :

HKRKKS ONA AŞIKTI... FAKAT O, PAZULARI KUVVETLİ, CESUR, 

TECRÜBELİ BİR ERKEK AKIYORDU... ADAYA FRANSIZ ZABİTLERİ 

ELLNCE, NİHAYET MURADINA NA İL  OLDU!..

□  İT □  IK K  ŞEY DÜŞÜNÜYORDU... Marta’nın yegfcne diit»ünreı»i, fitlenmekti... Çılgıncasına 
eğlenmek... Hayatın şevkini beraber çıkaramıyacagı erkemi bulamayınca bep böyld meyısdo.

o it □  NEŞELİ HAL!. Adada hovnaa giden bir 
(trkek e ördü mİ, Marta hep bfiyle mnanddn... 
Hele Prtrnır zabitlerinin geldiğini damaca...

Bir Film Hikâyesi:



İT ESTHER W ILLIAM S 
Bir yüzme şampiyonu idi. 

1939 New York dünya sergisin, 
deki su gösterilerinde yıld ız 
avcılarının eline geçtikten 
sonra, yıldız oldu.

İT  JANE W YM AN'
Sarah Jane Fulks adı -yani 

asıl adı. ile radyoda şarkıcılık 
yapıyordu. Hollywood, unu se

sinden dolayı degll, hareket ve mimiklerinden dolayı çekti ve meşhur 
etti.

i r  JUNE ALLYSON %
Bir revü figüranı İdi. Jane Pekls asıl adı ile dana ederdi. M.G. M.

yıldız avcılarının eline geçtiği zaman silik bir dansözdü.
İT CORÎNNE CALVERT
Dekoratör ve heykeltraştı, sonra da dram artisti... Corlnne Dİ bas

asıl adı İle başladığı bu mesleklerden sonra beyaz perdeye geçti.
*  CELAL ŞAHIN

Arkeologdur. İzmir müzesi müdür muavinliğine tayin edildi, gitmedi. 
Sesler çizgiler sanatını arkeologluğa tercih etti. 

i f  HUMPHREY BOGART
Bir deniz subayı idi. 1. cl Dünya Harbinden sonra, subaylığı bırak, 

tı, Broadway sahnelerine girdi, buralarda parlayıp beyaz perdeye geçtL
□  ir  □  ADAYI BİRBİR İNE KATTI. Adanın bütün kadınları, birbirinden «tt - 
zeldi... Hele, söğüşleri; kıvrak yürüyüşü ve şnhlnga He Marta; bir Afetti. İ le r , 

onun için çırpınıyordu. Bu sakallı da gelince ada halkı ta n ın ıra  değişti...
V .  * — 5

ların arkasından birer projöktör gl. 
H>1 parlayan, yerceslne bakan gözlere 
metelik bile vermiyordu.

☆
Kıvrak yürüyüşü İle sıra olmuş bir 

sürü delikanlı arasından geçerken, on
ların salyaları akan perişan hflllerine 
yine aldırış etmez; derinden gelen ne. 
feslere, iniltilere İşve İle gülüp geçer 
de kimse cesaret edip kolunu bile tu
tamaz. ■Çünkü, Marta, yalnız arzıl et . 
tlgi erkeğindir.

Artık, ada bir fuhuş, defahat ve se
falet, şehvet akan bir ada olmuştu... 
Sahillerde, kapı arkalarında, odalar, 
da, en Adice hareketlere, manzaralara 
raslanıyor, cinayetler isleniyor, yuva - 
lar yıkılıyordu!

Bir gün. Adaya sivri sakallı, marul 
«öbekll, badi badi yürüyüslü bir adam 
peyda oldu. Etrafını saran meraklıla
ra kendisinin bir «kAhln» olduğunu, 
gaipten haberler verdiğini uzun uzun 
anlattı. Herkesi inandırdı. Bu adam, 
ada halkına bir peygamber gibi geldi. 
Dertlerini döktüler, çareler sordular.

Sivri sakallı kAhln, erkeklere artık 
kanlarının kendilerini aldatamıyaca - 
timi, kadınlar böyle bir şey yaptığı 
takdirde evlerdeki bütün kampanala .  
nn  İlâhi bir kuvvetle çalınıp haber ve
receğini vakarla anlatıp, onları ikna 
«etmeğe muvaffak oldu.

☆
Bundan sonra, kadınların suratla, 

n  asık, İçleri üzüntülü, kocaların ise. 
yüzleri gülüyor İçleri huzur İçlndey - 
di...

Günler geçiyordu. Bir gün. bir Fran. 
-sız'gemisi, bu ada sahillerinde gözük, 
tü. Gemi sık giyimli, şatafatlı ünlfor. 
malı Fransız zabitleri ve eşleri İle do
lu İdi.

Geminin yakışıkjı kaptanı dürbünü 
İle  haritada görmediği bu güzel ada. 
y ı  uzun uzun seyrederken, adetâ gör
düklerine inanamıyordu.

'Sanki Cennetten bir köse görüyor . 
■du. Birbirinden güzel kadınlar, peri - 
den farksız, cıvıl cıvıl kaynaşıyorlar .  
dı. Hele bir tanesi üzerinde dürbünü 
Adeta durdu. Martayı görüyordu... 
'Nefes bile almadan, onun yine soyu
nup suya girişine, sonra da erkekler, 
le  alay eden hâl ve tavırlarını büyük 
tbir merak ve heyecanla uzun uzun 
Beyrettl. Ağzını şapırdattı durdu. O 
ânda adada olmak için çırpındı, sabır 
sızlandı. Birdenbire, bu pek ateşli, ev
li kdptanın aklına parlak bir fikir 
geldi.

Arkadaşlarını toplayıp, vaziyeti sin. 
sice anlattı. Sonra da karılarına, bu 
adanın keşfedilmemiş vahşi bir ada ol 
dugunu ve buraya yalnız erkeklerir 
çıkıp avlanacağını tatlı dille anlatma 
larını İzah etti. Hepsinin de sevincine 
payân yoktu!

Karılarını İkna etmiş, traş olmuş, 
süslenmiş püslenmİ9. nihayet adaya, 
ava çıkıyorlardı.

Ada, bir lâhzada birbirine girdi. 
Şarkılar söyleniyor, dans ediliyor, gü
lüşüp, çılgınca eğleniyorlardı. Hele 
Marta İle muradına, nihayet ermiş 
genç kaptanın başbaşa kaldıkları za. 
manki manzara pek görülecek şeydi.

Hanın koca salonunda, aşka doy - 
mak nedir bllmlyen kadınlarla, karı, 
lanndan bıkmış, yakışıklı zabitler öy
lesin« sevişip eğleniyorlardı kİ, Neron 
«örse İdi, bu manzaraya gıpta ederdi.

Adanın meşhur(!) sivri sakallı kâ .  
hini uyanıp hana geldiği zaman, cıl - 
gına döndü. Gözleri yuvalarından fır . 
lamış, gördüklerine İnanmak İstemi
yordu. Kadınlar, kocalarını, hem de 
en iyi şekilde aldatıyorlardı. Fakat, 
kampanaların çaldığı yoktu. Çılgına 
döndü. Nihayet foyası meydana çıkı .  
yordu. Hemen marul göbeğini elleriyle 
kaldırıp evine doğru koştu ve yatağı - 
na uzanarak ölü rolünü oynamağa bas. 
ladı. Yani, kâhin ölmüştü de onun 1 - 
çln kampanalar çalmıyordu. Tabii, bu 
onun buluşu... JÇt

Nitekim bütün,köy erkeklerinin hft. 
dlseyl öğrenip soluğu onun odasında al 
maları bir oldu. Fakat, o ölmüştü. 
Ona Marta da yardım etti. Çünkü o 
da başlangıçta Martanın çapkınlıkla . 
rını İdare etmiş, bir sır olarak gizle
mişti.

Ate« püsküren kocalar, teselliyi don. 
Juan zabitleri adadan atmakta buldu
lar.

Etraf, sükûnete kavuşup sinirler 
yatıştığı zaman, sıra çok sevdikleri; 
«Sivri sakallı kâhini» merasimle göm. 
meğe gelmişti!

Fakat, halk mâtem içinde sıra olup 
odasına girdiğinde yüzlerce göz, sanki 
dışarı fırlamıştı. Yatakta kimse yok - 
tu. Her tarafı aradılar, bulamadılar. 
Adam, ortadan sır olmuştu. Herkes o. 
nun kutsiyetine İnanarak, diz çöküp 
dua etmeye başladı. Herkesin başı ö- 
nüfie eğildi. Yalnız, pencereden Fran. 
sız gemisini seyretmekte olan dllbel- 
l*r dilberi Martanınki değildi, 
dip iltica ettiğini, yalnız o biliyordu.

Çünkü, adamın yüzerek gemiye gl .

13 i t  □  MURADINA ERMlSTÎ. Kransır cahili önre dürbünle ritriip çarpıldığı 
kadını nihayet kolları arasına almıştı. Marta da kendisini saran kollar arasında

Marta, geri dönünce, saf ada halkının —Aptallar! diye bağırıp odadan dı . 
o vaziyetine daha fazla tahammül e - şart fırladı.

demedi; şuh bir kahh&ka attı ve: Herkes dona kalmıştı...



□  *  0  EVİNİN BAHÇESİÛDE.Zekâ«ı yüründün, «*efire» dly« de anılan Peri 

  b u  M w ri, m u ti, ailesi n rru u xU , tabiata d* â*ıktır. lift« o ve tabiat...

Perihan SÜZERİ’
nin gençlere tavsiyesi:

0  +  0  İT İR AF  EDİYOR. Perihan K&mm-İ, bir ıu * tU n a  muvaffak olabilme«! 
k'iu, boaün «¿astından zb-ade miUu lâzımdır, diyor. D o tn

Y A Z A N :  LÜTFt GÖKM EN

yasını

gfade olmak
fefoda krv ranıyorlar
tat*. wwatkárU r
tındaki

bu...»bambea

E vin tel, hor zamanki gibi terle, 
mi* ve sıktı. Yine seksen küsur 
yasındaki Yakup, zaman unum 

konuşulanlara karışıyor, sanki mû .  
ziplikler yapıyordu. Siyah ırkın sirinf 
olan dadı, evin teinde yine bir perva, 
ne gibi İdi.

Evin son koncası Hakan İse biraz 
rahatsız; ama umurunda deftlL Kâh 
telefon ahizesini kulağına götürüyor, 
tatlı sesiyle; «A lo !» diyor; kâh al al 
olmuş yanakların» ov araktan anned .  
ftlne doftru koşuyor. Oradan dadısına, 
dadısından Yakuba. Yani dedelik pa -  
paganın«... Eline geçirirse tüylerini 
yolacak Y oku bun. Efter Tekir kedisi 
İmdada yetişmezse...

Hakan, ablası Leylâ ile oynaşmak _  
tan esas zevki alıyordu. Fakat, ablact- 
öı Sisli Terakki de yatılı... Bir d e o .  
nun hasreti var! Biraz da belki onun 
için meyustu bu tatlı, afacan oğlan.

Rahat koltuklardan birine gömülüve 
ren annesi, ses sanatkârımız Perihan 
Sözeri de, bizim gibi gayri İhtiyari 
etrafı, sevgili oğlunu tetkike dalmış - 
tı. O gün hemen hemen frenk hilesi 
hiç görmemiş sempatik cehresinden, 
aile saadetinin verdlftl zevkin tezahu. 
ru kolayca görülüyordu. Hele oğla 
kakan İle kızı Leylâmn centilmen ba
baları, Emin Sözeri gelince...

Konuşuyorduk. Su sanatkârlar, aca_ 
ba niye blrblrlerlyle geçlnemezler?

Perihan Sözerlnln dudakları geril -  
mis, o meşhur tebessümü yine belir _ 
misti. Konuşmak lstemlyen bir hâli 
vardı. Fakat, bir sefire kadar zeki sa
natkârımız dayanamadı.

— Bu mevzu görünüşte pek basit 
görlürse de, hattı zatında hlc de öyle 
değildir. Bunu, cok kere ben de dü _  
— 6 -



Q SİMDİ ANADOLUDA. Herkesin radyo *e »tahnede, uzun Mr müddet . 
tenberi »esini dinlLvrmryip, »rtt4ıiı bir sen u a a lk ln u »  olan Safiye 
AylA. -jin di, Anadoluluların İsrarlı ricalarını kabul ederek, konNerler ver
mek fcsere bir yurt ««¿isinde balnnmaktudtr. î>edlkoda«u7 İHr calısnıa 

lıa.vatın*, mnslkl Mnntutı terfik etti...

KENDİ K A L E M L E R İ İLE

Y e  k ü r k ü m  ye!...
N  «afettin Horanın bn n n N a  Te bm«İ|u fıkrasını bilmeyen yek- 

tu . Bn kikA»e»i nerede duysam babımdan «e«en Mr t ık »  beni 
snatlere* düşündürür.

Haau hayatımın İlk nenelerinde İdi. Meni rakından t aaıv salana
8 da bllditi ribi »«Unlat* aermedlilm ic»a aakneden «ayrl yerlerde, «tk 
I  flyinnaey* lümıa (im ttyonhuB.

I Nişan tasında bir apartmanda oturduinm senelerdeydi, bana k e d i»
ettikleri bebek o»«ae«|ım n benseyes mini mini Mr Anırtln marka bir 
otomobilim de vardı.

Fakat, ben yaya y&rftmeyt hkblr «aman (ne olnr a« olmanı an««. 
I  m ak Utemediiim lcin, Ni*aa lasından Takvime «ok *ade U r kılıkla 
1 yürüyordum. »M»l tanıyanlar tecessüsle peyimden çeliyorlardı. Tetkik 
I  ediyorlardı. No «iymlş, ne (tkarnuy, «en« mİ? İhtiyar mit Cüael mi
I  Gİrkin mi? diye.

Kir bayii ilerlemiştim. Kanpdan İki «ene kadın bent hemen tanıdı
lar. Konuştuklarını doydum. Hanımlardan biri:

•— A an., dün »ece Maksimde dlnledliiml* Satire bn moT Ayal? 
1 Reji kıtlar! «İM  «İyinmiş. Nerede o aahnedeki lkti«amı!

Dit#r hanımın ne eemp verdUhai doymadım.
Bir zaman para biriktirdim. İki Ma liram olmuştu. Do* ra kürkçü 

S Mandei'e «ittim , O zaman Bönar mantolar pek meşhurdu. Ve en pa. 
S halısı da ilü bin l ir «  idi. Mantoma tik «lyd itim  «ece, bir arkadaşımla 
i  Slrkeddt en küçük ve bnait Mr işkembeci dükkânlarından birine « it .  
I  tim. Küıküme orada Mr alyalet çekmek istiyordum...

aAcaJ's kürküm bn kabahatimi anindi mı?..»

I  SAFİYE  A Y LA

rihan S3*erl dostlarını kırmamak lcin olduk. 
«Ua de, bisi kırmamak için «ortana «i.vdi, ba fotoğrafını 

çektirdi... öy le  de «üeeldi ve eacipti...

çündüm. Niçin «edinemeyiz? Niçin 1 .  
•clmizde yüze gülüp de arkadan somur, 
tanımız var? Ben bu i«ln içinden »öy- 
le çıkıyorum: Her nedense bazı yasi
ni banını almış ses sanatk&n arkadaş
lar. daltrm birinci, daim« «özde ol - 
mak ve bunun aksini kabul etmemek 
ihtirası Ue dolup taşıyorlar. Buna 
t>ir de para hırsı ekleniyor... Ve netl- 
oede de mevzu um uz olan bu geçimsiz, 
llk  dofuyor. diyorum.

Perde artistlerinde de olduğu Bibi, 
bilhassa ses sanatkârlarının bazıları - 
nın arasında, «cfkememezllkl» illeti 
'vanhr.

Bunu konuşurken de. Perihan Söze. 
T l: «Konuşmuşken suya sabuna d o . 
kurumadan biraz konuşayım I» der « 1.  
bl tatlı tatlı anlatmam boşladı.

— Sanatkârlar niçin mİ birbirlerini 
■çekemezler? Bu sualin cevabı «ayet 
basit: Kıskançlık yününden tabii! Ben 
şahsen, «İmdi sunu İtiraf edeyim kİ. 
«sk i «ünlerimi, hayat mücadelemi dU - 
«ünürken benim de o zamanlan kıs . 
kanc olduğumu anlıyorum.

Hâlbuki simdi; «insanın emelinde 
muvaffak olmasından, gayesine erişip 
huzur içinde olusundan» olacak, her 
halde bütün bu kıskançlıklann mâna
mız ve bir sanatkânn hiç bir şey ka. 
zanamıyacaftını aniıyarak, ufak da ol. 
sa. o kıskançlıklara gülüyorum.»

Sadece sanat değil, samimiyet, ye
rinde tevazu, zekâ da bir sanatkârı 
ulvileştirdiğini. İnsan gayri ihtiyari, 
tekrar hatırlıyor.

Senenin, «ünün hâlâ hararetini kay. 
betmemls Mr mevzuu vardı: Zeki Mü. 
ren ve şöhreti... Sahnede, birbirleri 
(Cin kullandıkları sltaylşkâr sözler .

den de anlaşıldığı gibi, bu İki sanat,
kâr birbirlerini cok seviyor, birbirle
rini pek beğeniyorlardı.

Perihan Sör,eri, sevdiği Mr sanatkâr 
olarak, acaba Zeki M üren lcin ne dl_ 
yordu,

— Aaaa; Zeki mi? Çok takdir edl - 
yorum doğrusu, diye sözüne başladı. 
Şahsen halkın tuttuğu, sevdiği Mr sa. 
natkftn ben de severim. Herde kaldı- 
ki. Zeki M üren, ismi Ue müsemma o» 
larak zekidir ve «üzet Mr sese sahip, 
tir. Üstelik, sahnemize cidden Mr ye. 
ntlik getiren bu gene yas*n büyük kaa- 
Mliyeti, hiç Mr iddia peşinden kos .  - 
madan şöhreti karsısında tevazu saltl- 
Mdlr de. Bir kimsenin hususi haya .  
tı başkasını hiç en terese etmlyecegtne 
göre... Bu mevzu. Zeki Müren mes« - 
leşi, bence simdi münakaşa bile ka . 
bul etmez...»

Tatlı, güzel konuşan Mr insanla ci
lan sohbet; İnsana vakti unutturuyor. 
Bizim lcin de öyle oldu.

Ses sanatkârlarımızın büyük kazanç, 
lan yüzünden olacak, bu sahaya me .  
rak salan hanımlarımızın sayısı, bir 
hayli kabarık. Perihan Sözerl, sanat 
ve aile hayatı ile acaba bu meraklıla. 
ra. sahneye atılmak Istlyenlere ne 
tavsiye ederdi?

Bunu sorduğumuzda, maziyi ve sim. 
diki hayatını, bir sinema şeridi hâlin, 
de hafıza mekanizmasından geçirdiği 
muhakkaktı. Bir ân düşündü. Sonra 
da:

— Sahnede muvaffak olmak cok zor 
Is, dedi. Bunu söylemekle hevesli le .  
rln mân evi yatım kırmak istemiyorum 
iaMl. Fakat, cidden sahnede rauvaf. 
fak olmak cok zor. Bunu, ma&durt •

yetten bugünkü durumuna «elmls Mr kötüsünü ayırt etmekte kolay İs olma-
İnsan sıfatlyle söylüyorum. Onlar da 
bilirler ki. bugün sahnede muvaffak 
olmak lcin sadece güzel bir sese mâ. 
ilk olmak lâzım gelmiyor. Daha cok 
9ey istiyor. Bütün bunlann iyi veya

sa gerek...»
Hiç bir şeyi itiraftan ceklnmlyecek 

kadar tevazu ve lyl Mr mâzly« sahip 
olan ses sanatkârımız diyemlyordu kİ;

(Devanu 22 ne! saytadaJ

M
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□  i r  □  İ5te! Dillere destan Oina Lollo tı isrida bütün güzelliii İle huzuru - 
nazda... yer&ne rakibehi Sophia Loren’ l mafclûp etmek İçin o da cok ufcramvor. 
Zaman zaman muvaffak olmuyor d » detil... Ama, gene drt acaba hanflıi daha 

üstün?.. Buna, bu yazıyı okuyunca siz de anlıyaeaksımc...

B E Y A Z  P E R D E D E  Ç A R P I Ş A N

SEKSAPEL
KRALİÇELERİ

Sonu gelmiyecek olan bir mücadele
T A Z A N :

E R İO  R AN D O M

Ş İMDİYE KADAR hlcblr cinsi ca_ 
zibe kraliçesi, Marilyn Monroe 
kadar muvaffak olamadı. Film

leri o oynuyor diye rağbet görüyor, 
resimleri kapışılıyor, /necmualar onun 
dedikoduları sayesinde bol bol okuyucu 
buluyor.

Marllyn'in bu muvaffakiyetini kıs . 
kananlarda bir hayli. Vücudunu bir 
hayli dolgun buluyorlar, dar elbise giy 
meşini tenkit ediyorlar.

Marilyn Monroe, beyaz perdenin İlk 
cinsi cazibe kraliçesi değildir. Beyaz 
perdenin ilk cinsi cazibe kraliçesi d a 
ra Bow'dur. Yirmi bes. otuz yıl önce, 
sinin gözde yıldızı olan Clara Bow, o 
zamanın yassı göğüs ve daracık kalça
yı makbul sayan güzellik ölçülerine 
göre hayli dolgun vücutluydu. Fakat 
cazibeli görünmek hususunda o kadar 
rekabet kabul etmez derecede muvaf.

fak oluyordu ki, bütün erkeklerin 1- 
deal kadın tipini teşkil ediyordu.

ENDİSİNE «Brooklyn Bombası» 
İ V  ve « İt  Glrl* gibi çeşitli isimler 
tktıkları kızıl saçlı Clara, hususi haya 
tında Hollyvvood’u birbirine katmak, 
taydı.

Macera defterinde kimler yoktu ki? 
Gilbert Roland, Cary Cooper, Henry 
Rlchman, onun yüzünden İntihara kal
kışan milyoner Robert Savage ve sal.
re..

Sekreterinin, bütün sırlarını ortaya 
dökmesiyle çıkan skandal yüzünden 

.stüdyosu Clara Bow'la olan kontratını 
feshedince genç kadının yıldızı sön -
dQ.

Sessiz filmin tarihe karışmasıyla cin 
sİ cazibe sahasında da Avrupai bir de. 
ğlşiklik oldu. Cinsi cazibenin temeli 
bacak güzelliği olarak kabul edilmişti.

YENİ MACERALAR PEŞİNDE. Marilyn Monroe modellikten film yıldız- 
lığına yükseldi#' zaman, «öhretinin bu kadar devamlı olacağına İnanmadı. HAL 

baki, Marilyn, Hoilywood'o bile titretti, titretiyor da...

‘ YENİ RÖPORTAJ SERİMİZ w

İ Yolda, baloda, sinemada görüp de uzun uzun, hayran hayran bak.
inaktan kendinizi alamadığınız hanımların kimler olduğunu « i bette me
rak edeniniz...

Ltl 1 F i (İÖKMKN, gelecek »ayıdan itibaren güzellikleri dillere des. 
tan olan bu hanımefendileri; «İSTANBI LIJN ZARİF HANIMLARI» 
baglıftı altında, bütün hususiyetleri ita «İze en güzel şekilde anlatmağa 
çalınacaktır.

BI7 COK CAZİP KftPORTAJ SEKİSİN t QKLECEK BAYIMIZDAN 
İT  t KAK KN MUHAKKAK TAKİP EDİNİZ...

. — ■ m m  m   m m . -  ... , - .......  , . .  — , „ —... .....
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□  i t  □  İŞTE SEX. Herkeste aynı kanaat var: İtalyan kadınları, hepsi birer 
âfettir. Hakikaten, filmlerde, mecmualarda resimlerini eördÜKÜmiiz bütün Ital. 
yan artistleri birer dilber. l>»te bunlardan Maria Frau’nun .cazip bir pozu..

0 ^ 0  HÂLÂ GÜZDE. Italyanlar ribi HullyHood’da sinema dünyacına yeni ye
ni kıymetler maletmek tein çabalamaktadırlar. Fakat bu arada, (ene de v>hre. 
tinden hiç bir *ey kaybetm iş» eskiler kalıyor. Mesela Virgin* Mayo banlar
dan biridir ve h&lft sinema dünyasında eski süksenin; mahafıaa etmektedir.

Kidjtyı vücut ölçüleri onunkinden den 
daha üstün olduğu halde sıcak ve se
vimli tavırları ile altetmeslnı bildi. 
Marllyn’ln haşarısı yalnız bunlardan

İbaret dertlidir. Prodüktörlere bas eft. 
diren yegâne yıldız olarak yıllarca a- 
Bulacaktır.

(Nakleden: Mahmot ÇARDAK)
— 9 —

Bu degislkliftl yapan Marlene Dietrich 
isimli baygın bakışlı bir Alman artls. 
tiydi. •

Marlene cazibeli* görünmenin sırla
rını tamamen biliyordu. Saklı olan şe 
ye merakın arttığını bildiği İçin ekse, 
r ly ı pantolonla dolaşıyordu. Onun ca 
ztbesı büyükanne olduğu günlerde hâ
lâ devam- ediyor.

Marlene Dietrich* in yeni parlamağa 
başladığı sıralarda plâtln saçlı, mah
cup tavırlı cazip bir Amerikan yıldızı 
da şöhretin ilk basamaklarında bulu
nuyordu. Bu dilber Jean Harlow idi.

«Cehennem Melekleri .  H ell’s An - 
gels» filmindeki kısa rolüyle büyük 
alâka toplıyan Jean Harlow, kısa za
manda meşhur bir yıldız oldu. Kendisi 
ne «Piâtln Saçlı Dilber». «Sarışın Bom 
ba» gibi çeşitli isimlerde takmışlar . 
dı.

Hususi hayatında bedbaht t)ir kadın 
Jean Harlow, genç yasında arkasında 
bir hayli hayran bırakarak hayata ve-

□  i (  □  K İM ! Gün geçmiyor ki yıldız 
avcıları perdeye yeni yeni bombaları 
mal etmesinler. I*te »on günlerin 

bombalarından biri de ba Kim Novsk. 

tır. Gârenler, onun perdede göründü - 

«Hinde <l»ha güzel olduğuna söylüyor.

da etti. Fakat şöhreti hâlâ dipdiri...

j  ANA TURNER. Marlene Diet _
1 -» rlch’ ln «cinsi cazibenin temeli 

bacak güzelliğidir» düsturuna «göğüs 
güzelliği de şarttır» cümlesini ilâve e- 
den artisttir. Kendisine «Sweater Girl» 
lâkabını taktıkları Lana Turner daha 
sonra ciddi rollerle hakiki bir aktris 
olduğunu ispat etmiştir.

Bu arada Joan Crawford’u unutma
malı. Sonradan değerli bir karakter 
artisti olan Joan, önceleri gayet açık 
elbiseler giymek ve tahrik edici dans
lar yapmakla şöhret kazanmıştı. Cinsi 
cazibeyi ön plâna aldığı için Joan’a 
«Yeni Clara Bow» adını takmışlardı.

«Cinsi Cazibe Kraliçesi» Unvanı da. 
ha kimlere verilmiştir kİ? Marlene Dl 
etrlch’ l takip eden Betty Grable, 
«Oomph Glrl» diye anılan Ann Sher- 
dan, İnce ve zarif tipiyle Virginia Ma 
yo. «Beyaz perdenin aşk llfihesl» lâka, 
bını uzun müddet taşıyan Rlta Hay - 
vorth, sinemanın en güzel göğüslü en 
güzel esmeri Jane Russel bunlardan 
VIr kaç tanesidir.

M ARÎLYN , beyaz perdenin son dn 
s! cazibe kraliçesi de değildir. îs 

tedlğı ücret ve roller verilmediği için 
kontratını feshettiği zaman, hem ken 
di şirketi, hem de diğer şirketler ve 
hatta diğer milletler yeni bir cins! câ. 
zlbe kraliçesi bulmağa çalıştılar.

Sheree North, Jayne Mansfleld, Kim 
Novak, Anita Ekberg, Diana Dors, Ma 
ria Frau, Jackle Lane, Mara Lane, 
Brigitte Bardot ve Elsa Martinelll gi
bi çeşitli İsimler ortaya atıldı.

Vücut ölçüleri bakımından Marllyn 
Monroe’ya en çok yaklaşan Sheree 
North ıdl. Saçlarına Marilyn’ln saçla, 
rının rengini verdiler. Yüzünün mak
yajını Marilyn'ln yaptığı şekilde bo. 
yadılar. Onun İçin Marllyn’ln elbise, 
lerlnl andıran elbiseler diktirdiler. O. 
na dar süeterler giydirdiler. Shere< 
North, Marilyn’den fazla olarak iy 
dansetmesini, kırıtarak yürümesini ka 
çalarını oynatmasını becerdiği halde 
yeni bir Marilyn .Monroe olamadı. Gü 
zel cazip, fakat kendisine has bir se
vimliliği olan bambaşka bir yıldız ol. 
du.

Fakat Marilyn Monroe en meşhur 
cins! cazibe kraliçesidir.

A VRUPANIN kendisine rakibe o- 
* *  larak lânse ettiği Glna Lollobrl.



■*:«u u n u m  v u r a

i MARION BRANDO

Arkadaşım: HİİMAŞAN ÇÖKER

«OYNADIĞI RllLLERİ ADETA YAŞIYORDU... MARLON BRANDO’NUN BU 
YÜZDE? IIAİ'TAEARCA SİNİR TEDAVİSİ GÖRDtût OLUB...»

ya çok hoşlanırlar veya hiç hoşlanmazlar, u_ 
mumlyetle bu böyledir. Zamanla takviye e- 
dllen dostluklar bu İlk sempati Özerine ku_ 
rulur yahut ben böyle olduğunu sanıyorum.

Bu genç kız Hümaşah’tı. O da ilk karşı- 
laşışla benden çok hoşlandığını içten gelen 
tebessümüyle fazlasıyla belli etti. Fakat İşle, 
rlmlz bizi yine dostluktan alıkoydu Ta kİ be 
nlm için pek Üzüntülü geçen bir turneye <_■- 
•tıncaya kad-ı 1 >züntümü paylaştı, ha-,
ta ve üzgün herkes de olduğu gibi sof kata 
muhtaçtım. Odasını değiştirdi otelde benim 
yanıma geldi. İlâcımı içirdi yatağımı düzelt, 
ti. Konuşmak İstemediğimi hissettiği zaman» 
bir gölge bir melek gölgesi gibi odanın bir 
köşesine çekilir saatlerce sessiz sadasız otu
rurdu. Meğer üzüntülerin beni kovaladığı bir 
seneymiş, Istanbula döndüğümüz zaman bana 
ve kocama bir kardeş oldu, yaptıklarını ke_ 
İlmelerle İfade etmekten Aclzlm.

Sonra günün birinde evlendi hem de koca 
mın jocukluk arkadaşlarından biriyle o gü
zel sevimli gözleri biraz daha parladı.

Gerçi hususi hayatımızda bol bol arkadaş 
lık edemiyoruz, fakat bizi birbirimizin kal _ 
binden silecek bir kuvvetin olacağına inanmı
yorum.

İnsan herşeyl pekâlâ unutuyor, fakat me_ 
çak kat arkadaşını asla...

Ion Brando; «İhtiras 
Streetcar named deslre» filmini çevU 
rlrken perdede canlandırdığı Stanley 
Kowalskl'nln karakterini fazlaca be. 
nlmsemlşti.

Hakiki hayatta da Stanley Kowals- 
kl'yl canlandırmağa başladı. Günün 
her saatinde bir başka adamın rolü .  
nü yapmak, en sağlam karakterli bir 
İnsan üzerinde bile çok kötü tesirler 
yapabilirdi. Nerede kaldı ki zayıf ka
rakterli bir İnsan sayılan Marión Bran 
do ttecrinde yapmasın.

Bu hâl, kontratla bağlı olduğu 20th 
Oentury Fox Film şirketinin aleyhine 
2 milyon dolarlık taznlmat dâvası aç. 
masına kadar devam etti.

Aklını barına toplamama anmanı g*T

İVA ZAPATA», «İhtiras Tramvayı», «Rıh . 
tımlar. Üzerinde* ve «Desire» filmlerinin 
yıldızı Marlon Brçndo'yu bugün tanıyan- 

lkkat ederlerse, sanki birbirinden tama _ 
en ayrı karakterlere sahip İki insanla karşı . 

laştıkiarını zannediyorlar.

Birincisi, l>asın toplantılarında gazeteci . 
lerln karşısına resmi bir tavırla çıkan ciddi, a- 
ğırbaşlı bir aktör

İkincisi İse evinde blu .  cin’le dolaşan, sa
mimi arkadaşlarlyle evinde toplantılar tertip 
ederek eğlenen mesud bir genç.

Marlon Brando'nun Ikl değişik karakter ta. 
şımasını sağlayan İnsan, onu iyileştirmeğe çalı
şan ruh doktorudur.

Aslında, zayıf karakterli bir genç olan Mar,

Tramvayı .  A I diğlni anlayan Marlon. hemen bir 
ruh doktoruna müracaat etti.

Ruh doktorunun devamlı tedavisi 
sayesinde Marlon Brando tamamen 
İyileşmiş. Stanley Kowalsk şahsiye -
tinden kurtulmuştur.

Yeni Marlon Brando, artık herkesin 
tanıdığı, alıştığı bir insan olmuştur. 
Gazetecilere ciddi beyanatlar veriyor, 
üaerlnde en iyi terzilere diktirilmiş 
elbiseler var. Siyah bir otomobil kul - 
1 anıyor. İyi döşenmiş büyük bir evde 
oturuyor.

Bütün bunların arkasında gizlenen 
hakikat, yeni Marlon Brando'nun doğ. 
duğu ve her geçen günün onun «Ohre 
tine yeni bir şeyler eklediğidir.

K.T.

Q ★  Q EN SEVİLENİ. 8on samanların en sevilen yıldızı muhakkak ki Rlia 
Kazama perdeye mal ettiği Marion Brando’dnr. Oau, bn »eııon Denire «im inde 

mükâfat aldığı beyi« Napoleen rolünde gfeeeeğis.

PERİHAN TED t)

O ir  Q SESSİZ' Hiimaşsh Hlçan, en yakın srksdaşı sı', 
fatlylr l ’erllıun Tedii’nün de nSylediğt gibi, »essiz sedasız 
bir lısyst süren, ssnatı her şeye tercih eden artistmizdir.

O nu İlk defa Açık Hava tiyatrosunda bir 
umumi prova esnasında görmüştüm. Ger 
çl tiyatroya gireli bir hayli olmuştu, 

fakat ben mektebe gittiğim için tiyatroya an 
cak muayyen ıs saatlerinde uğruyordum, o 
da Komedide çalışıyordu bu sebeple hiç kar
şılaşmamıştık.

O sene İmtihanlardan kurtulunca Acık 
Havada oynıyacak olan klâsik bir piyesin u_ 
mumi provasını görmeye gittim. Hava lâtif 
tlyaft-o güzel, piyes şaheserde Sanatkâr arka
daşlarım «baba* diye hitap ettiği Behzat Bu 
takla yan yana, ön sıralardan birinde otum, 
yor hem teknisyenlerin hummalı faaliyetini 
seyrediyor hem de tatlı tatlı konuşuyorduk. 
Birden arkada bir ayak sesi duydum. Merdi
venlerden biri iniyordu. İçimde sebepsiz bir 
tecessüs belirdi. Gelenin kim olduğunu gör. 
mek İçin döndüğüm zaman güneşte yıkanan 
kabarık, kocaman, bembeyaz bulutların süs
lediği mavi semanın fon teşkil ettiği, sanki 
bu bulutlarda» süzülmüş gibi bembeyaz tay. 
yörlü Incc silueti! bir genç kızla karşııaş - 
tim. Kimdi bilmiyorum, fakat manzara ve 
renk o kadar güzeldik! gayri ihtiyari babaya 
sormuşum; «Kim bu genç kız?»

Baba her zamanki lâkaydlsiyle cevap ver. 
dı «Ne bileyim ara sıra görüyorum ama ismi
ni cismini bilmem.»

Kadınların birbirlerinden ya bir görüşte

—  10 —
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NE ALEMDELER?

H
AVALARIN  erkenden serinlemesi İstanbulluların kış hazırlıklarını hızlandırdı. Güzel. 
Ukıerl ve sıklıkları He şöhret yapmış bazı hanımlarımız da adetâ bir güzellik musaba, 
kasına hazırlanır gibiler Bu arada, evlilikte yeniden «ansını denemek Istlyenlerle, hür- 
1 rlyetl sermeğe karar verenle• de var tabii, feaklr Sabuncu ve Suna Solay, Modada ev tuttular, 

1 hazı*-lıkın meşguller. Bu güzc'ln hayatında İki rakamı, adetâ rol oynuyor. Avrupa İkincisi ve 
| .nihayet Şsklrln İkinci büyük aşkı...

. İki seneden beri Ankarad^ oturan İren bu hasrete daha fazla dayanamamış olmalı ki, ye- 
I niden Istaııbula döndü. Son zamanlarda her yerde sakal modasına uyan Bülent Baysanla gö-

R

rülüyor. Bu sıkı fıkı ahbabl.ğın neticesi İçin bahse girenler dahi var.

Mühendis llhaml Ergeneli İki sene 
'¿kalmak üzere salı akşamı Parlse git. 
tt. Allah Paris güzellerini bu B. Ada- 
8ı, yakışıklı donjuanın kapanından 

; korusun.

M U A M M A ! . .
azı kimseler vardır ki, yaşayışları ve lüks İçinde geziş, 
leri, bilinen kazançları İle telif edilemez. Meselâ; bir 

ses sanatkârı(!) vaıdır, çalıştığı gazinoda 20 lira yevmiye a. 
lir, fakat günde 200 lira da kazansa, ona yetmlyecek bir ha.
yat sürer...

Ve genç bir film ya ld ız ı(!) vardır; senede çevirdiği bir 
filmden, als-» alsa (1500)llra alır; fakat (500) Hra aylık kira 
vererek; Maçka, Şişlide oturur; vizon kürkü vardır...

insan, bazan düşünüyor. Bu gibi hanımların eğer aileleri 
böyle zenginse, bu meşakkatli mesleğe ne lüzum var? Yok de
ğilse bu kenmet nerden geliyor? Yaşasınlar, yaşasınlar ama!

ŞİŞŞŞŞT; YE R İN  K U LA Ğ I VAR !

€

M UKAYESE  
M İ VAR?

ENÇLÎK nedense Park Otele 
pek rağbet ediyor. Meselâ Y ıld ı, 

j rım Kerimoğlu, Arif Mardin ve Faik 
I Ercanı hemen her akşam barda baş- 
] başa vermiş konuşurken görmek müm 
I kün. Yıldırımın cinsi lâtif merakını 
1 bilenler yeni bir sima görmek Ümidi, 
t 3 e aranmasını garipsemiyorlar.

Geçenlerde Meral Kocata ve Neclâ 
1 Sarvan Falk'l ortalarına almış hara

retli hararetli konuşuyorlardı. Maç. 
Jcalı bir esmer güzeli de. şahane göz 
IQ bir dilberi ml mukayese ediyorlar
d ı dersiniz?

K LÖ B  —  X

|"\ ÜMDÜZ taranmış saçları, çekik 
gözlükleri ve bilhassa uzun yün 

«çorapları İle kokteylerde ve pavyon
larda görmeğe alıştığımız spiker Dür. 
ti ev de bu lokalin müdavimlerinden...

Bu kızın , kendine mahsus bir 
, ıhavası var, fakat kendisi kadar sade 

olmayı düşünmeyen hanımları garip
semesi doğru değil. Aksi halde şair, 
ler, edipler ve müzisyenler kimlerden 
ilham alır ve kimlere İthaf edeblllr- 

Ljlerdl kİ..
Klöb . X  sahibi sporcu gençlerden 

A t ıf  Aksel son zamanlarda her yerde 
tek başına yahut erkek arkadaşları t- 
Je görülüyor, hercai karakterinin ha.

| aıımlar tarafından anlaşılmış ve kabul 
i edilmiş olmasının rolü var mı acaba?
I Dikliği'"birbirinden güzel şeylerle bü 
| .yük bir şöhret yapan terzi Başken’ta 
i ( ’loude Marchant'ın arkadaşları ve 
I hayranları arasında. Gönül ve Aykut 
I Behtll sabahlarla beraber gecen haf- 
I tanın İki akşamı yemeklerini burada 
I yediler. Gönül herzamankl gibi güzel,
] -canlı ve hoştu. Güzelliği beylerin göz 
| lerlnl kamaştırırken elmasları da ha. 
j.nım lann başlarını döndürdü.

KİM LER  
YO K  Kt

J  STANBUL'UN en tanınmış sima 
1 larmı bir arada görmek iste -

yenler geç saatlerde Kervansarayın 
] Rüstik barına uğramalı... îskoçyadan 

yeni dönen Tevflk, sarışın bir artist 
le İstanbullulara Rock and Roll dan. 
aım öğretirken meşhur kulak boğazcı 

’etro gelmesi le Kervansarayın bütün 
güzel kızlarını etrafına toplıyarak İd
dialı bazı beyleri kızdırdı. Kimler yok 
ki.. Burası hemen her gece bir âlem.

Kocası Mahmutla beraber gelen Şey 
ma Resnell siyah güzel bir elbise ve

ı

rU a ı

harikulâde bir gece şapkası giymiş, za 
teh Şeyna zarif ve zevkli giyimi İle 
iftihar edebileceğimiz hanımlardan, 

Cumartesi gecesi programda dans 
edenler arasında herkesten uzun boy. 
lan ile nazarı dikkati celbeden Ay- 
ten Akyol ve kocası da var. Aynı ge_ 
ce Ceylân Ecenin de kalabalık bir 
grupla gelmesi pavyondakllere bir da
ha mukayese İmkânı verdi.

İstanbulluların pek yakından tanıdı
ğı Neş’et malûm esprileri İle bütün 
grubu meşgul ediyor. Yalnız bu ara 
da zayıflamak için blrşeyler düşünme
si de şart.

K IS K A N Ç LIK  
NELER YAPTIR M AZ?

F İ  AZAR akşamı Kordon Bİö epey. 
•* ce mühim hâdiselere sahne ol
du. İri yarı cüssesi ve mağrur hail 
İle nazarı dikkati celbeden ve milyar 
der olduğu söylenen Küveytll İle set. 
rışm Alman kızının masası nazarları 
en cok üzerine toplayan masa oldu. 
Aşıkâne bir şekilde, el ele ve göz gö
ze başlayan bu gece Küveytllnln Fran 
sız şantöz ve İspanyol bir dansözle 
dans etmesinden sonra etraf biraz kı. 
zıştı. Hele bu şişman milyarderin hı
zını alamayıp kızıl saçlı Macar şan. 
tözle de dans etmesi herkesin dikka
tini çekmeye vesile oldu. Tahrik o. 
lan Alman kızı bir hışımla çantasını 
kapıp soluğu dışarda aldı, o hızla ge 
cenin İlerlemiş saatine rağmen Maç- 
kadakl evine kadar yürüyerek gitti.

Mağrur Küveytll milyarder Beyrut, 
ta başlayan bu aşkın kahramanını an 
cak adamlarlle arattı ve pistte figür 
gösterilerine devam etti..

Bütün bu hâdiselerden sonra bu bü 
yük aşkın ( ! )  nihayete erdiğini zan
nedenler yanıldılar. Çünkü bu iki â. 
şık bir hafta sonraki Pazar akşamı, 
hiç blrşey olmamış gibi yine o aşıkâ- 
ne ( ! )  halleri İle aynı pavyonda gö. 
rüldüler. Fakat o gecede beklenme - 
dik bir hâdise oldu. Cüssesi ve kesesi 
ile zengin olan bu adam sevgilisine ( ! )  
mukabele edercesine onu bir bahane 
ile pavyonda bırakıp son model Ca _ 
dillac’ ına atlayıp gitti.

Gayet modern ( ! )  usullerle aşıkla
rını yıldıran bu güzel Alman kızı, 
şimdi ister misiniz aynı taktikle Kü_ 
veytllnln karşısına çıksın..

HADÎSE
OLACAK?

YAZAN: B E L G İ N  D O R U K

H
ENÜZ ONBEŞ yaşlarındaydım. 
Artist olmak yine en büyük e - 
melimdl. Bir gün, o zamanın

yegâne sinema mecmuası olan bir der. 
ginin müsabaka tertip etmesi benim 
İçin büyük sevinç vesilesi oldu...

Ailemin bütün muhalefetine rağmen, 
bu artist müsabakasına girdim. En 
itimat ettiğim ve bana en cok cesaret 
veren rejisör Faruk Kenç olmuştu... 
Benimle konuşuy&r, hâsılı ne yapmam 
icap ettiğini anlatıp, mânevlyatımı 
kuvvetlendiriyordu.

Bu, benim için bir İmtihandan da 
mühimdi. Ya küçüklüğümden beri ha. 
yâllmde yaşattığım artistliğe kavuşa- 
mıyarak muradıma nail olamazsam! 
Ne olurdu sonra benim bu hevesle 
çırpınan gönlüm.

NİH AYET müsabaka günü gelmiş 
çatmış;-neticeler belli olmuştu bile... 
Müsabakalarda, birinciliği kâzanmış . 
tim. Mesuddum... Adetâ uçuyordum. 
Benim İçin, cesaret kaynağı olan Fa - 
ruk Kencln sevincine de payan yoktu. 
Sanki, bu İkimizin muzafferiyetlydl.

Faruk Kençle birer arkadaş olarak,
ahbaplığımız devam ediyordu...

SENE 1954 İdi. Türkiye Güzellik 
Kraliçesi seçimi yapılıyordu. Ben de 
girmek istiyordum ama cesaretim 
yoktu. Dalma olduğu gibi, dostlarım 
beni buna da teşvik ettiler. Bllhasau 
Faruk Kene, bunda da beni İkna etti.

Girdim ve ikinciliği kazandım. Ta
lih kapıları artık bana ardına kadar 
açılmış, talihim bana gülüyordu.

İK İNC İ GÜZEL oluşumun bilmem 
kaçıncı günü İdi. Turgut Demlrağlara 
dâvetllydlk. Faruk Kençle gidiyor . 
duk. Dfivet dönüşü, bir kaç seneden, 
beri devam ededuran o samlmt ar. 
kadaşlığımız tamamlyle renk değiş - 
tlrmlşti. Kol kola yürüyorduk. Faru . 
k'un fısıltı hâlindeki şu sözü hâlâ ku
laklarımda:

«— Belgin, seninle evlenelim mİ?*
«— Mademki İstiyorsun; peki, evle

nelim!* dedim.
IK I AY SONRA, 17 Eylül 1954 tart . 

hinde de iki ahbabın şahldliği ile ev - 
de sessiz sedasız evleniverdik.

S
İMDİ kulaktan kulağa fısılda - 
nan bir haber yarın bir hakikat 

olarak sosyeteyi aylarca meşgul ede 
cek. Bu Türkiye çapında bir zengini
mizle bir güzelimizin izdivacı İle neti 
celenecek hâdisenin cok enteresan 
mahiyetini gelecek sayılarımızda oku 
yacaksınız.

KARABİBER

GÜLME
Büyük Dalgınlık...

1̂ *1 stad Şerif Muhlddln anlatıyordu:
«Bizim zamanımızda, mektepler pek yorucu İdi! Hele, blraztcık iyi 

bir talebe olmak istlyenler İçin...
Ders kitaplarını okumaktan ziyade, muallim beyin söylediklerini 

harfiyen not almak bizi yorardı.
Bir gün, not almaktan, derse çalışmaktan bitap diyecek kadar yor

gun hale gelmiştim. Sıat beş vapuruna yetişip, Köprüden karşıya geç. 
mek İstedim. Nasıl İskeleye geldiğimin farkında bile değildim. O kadar 
telâşlı İdim...

Faknt iskelede, vapura benzer bir şey yoktu. Dolaştım, durdum. N i
hayet dayanamayıp orada bulunan memura sordum. Vapurun on dakika 
önce gittiğini söyledi. Hemen cep saatime baktım. Benimkinde henüz 
beşe çeyrek vardı. Kendi kendime kızdım, öfkelendim. Bu arada, elim, 
.deki bir şeyi denize attığımı, suyun çıkardığı sesten de anladım. Aal . 
den kendimi toparlamaya çalıştım. Fakat, iş lşden geçmiş, kıymetli soa. 
tim, denizin dlblnlboylamıştı b ile!»



GECE KUHARI

Sinem a d ü n y a sın ı  
birbirine katan kız:

işte

M ARİ OH
MİCHAEL

< Fotolar: Nine —  Radyo, hu (tu »t M rrlı)

Bütün Avrupa mecmuaları, krp hu Alman 
k ıtm du  bahsediyor: Manan Mlehael. Daha dü_
»e  kadar, kendi bilinde bir balerin olaa 18 ya. 
»ındaki bu Alman kızı,«İmdi tesadüfen tanıvtıfı 
bir rejisörün İsrar ettlfi rolü oynadıktan son . 
ra, böyle ıq)«*hnr oldn.

Al manyada (Dl*l Tartan) adı İle «evrilen 
bu filmde Marlan, e ril çıplak denilecek bir vn. 
ziyette görülmekte ve ormanlarda, yegâne ar. 
kada«ı aa’anlar olan vah«l bir knın hay ıtını 
canlandırmaktadır.

İhtiras doln yüzü, dipdiri, mevsun endamı 
ve rolünde gösterdik! fevkalâde batarı ile bu 
dilber Alman kışı Marlan Mlehael de sinema 
dünyasının bir çırpıda methur olanlarının lls .
(esi arasına girdi.

Bn İki sayfada. Marian’ın bütün giiıellltl. 
ni ortaya koyan iki fotoirafını görmektesiniz.

sdV I N l'K IK : ayda» beri Istanbulda
bulanan Mis*. Pamelâ hâlâ süksesinden 
bir «ey kaybetmemiştir. Onu yeni bir so. 
yunma numarası yaparken görüyorsunuz.

(Fotolar: İFA)

IIAŞH A s i : Bh HollandalI dilber de pavyonlarımızın füc 
delerinden biridir. O da 1900 modasından havlayıp se . 
yirel huzurunda bu hâle goliyor. Tabii göfüsleri, bl . 
tim yaptırımız gibi böyle sansüre tâbi tutulmadan!

4 MOTÖR: Jfte y|ae « Dört motörıtt dln  

söz» namı İle me«hur olan Mis» Pamelâ 
ve iki motörü. D iter ikisi arkada. Belki 
de dönüyordur. Pamelâ bu oynnu He ayıp, 
lanmıyor, bilâkis takdir ediliyor...



.

Marian Michael



Spiker —  Simdi aise kazazedelere 
dair fıkralar anlatacağız.

İtfaiyeci — Yıllardır 'buırünü bek 
llyordum. Ben, bitişik apartmanda 
oturuyorum.

Çocuklar —  kÇocuk saati» nin 
tamamiyle kaldırıldığını söyleyin 
bakalım hele!

Spiker *— Simdi sise meşhur pi
yanist Jaa İpsilon lıazln bir vali 
çalacak I

BÖYLE

m â '

SAKIN...

Yarın, GiinUl Yazar sacl» - 
nı kırmızıya boyatırsa; bugün 
kumrular gibi sevisen iki sanat 
k&rı yarın birer düyman ola - 
rak çürürseniz.

H AYRET E T M E Y İN !

TUR NEYİ TERCİH  E TTİ!
UZUN bir müdde.tenberl İstanbul j 

Radyosunda sesini dlnleyemediğlmlz, i 
Safiye Aylâ, bUtün parlak tekliflere i 
rağmen, gazinolarda da çalışmadı. O ı 
da bu şekildeki çalışmaları bcğenml .  \ 
yordu.

Yazın, bir Italyan film şirketinin 1 
dâvctl üzerine Romaya gitti. Oradan, ] 
lkl süz anlaşması İle döndü. Film çe . 
vlrmek üzere tekrar Cine .  Clta’ya g i
decekti. Fakat, esi Üstat Şerif Muh.d- 
dln beye döviz temin edemeyince, bu 
cazip teklifleri da kendi hâline bırak, 
tı, gitmedi.

Musikiyi; sevilen bir sanatkftr ola
rak muhakkak kİ cok seviyordu. Fa . 
kat, her sanatkârın, sanatını icra etti- 
£1 yer olan İstanbul Radyosunun ka _ 
pıları, ona kapalı gibi bir seydl. Ga - 
zlnolarda da o, okumak İstemiyordu!

Nihayet; zevk ve safa 11e Floryada 
geçirdiği yaz günlerinden sonra, su 
kıs aylarında aldığı ısrarlı tekliflere 
dayanomıyarak Anadoluda muhtelif 
konserler vermek üzere turneye çıktı.

Dönüşte, Atlas sinemasında senenin 
son ve büyük konserini verecektir.

H A L A  ÇEKİYOR!
BİLİNDİĞİ gibi, üstad Münir Nu . 

reddin, bir müddetten beri böbrekle
rinden rahatsıztır.

Bu yUzden sık sık gittiği Bursa kap. 
lıcalannda ancak bir tas düşürebildi. 
Hâlen bir kac tas mevcut olduğu tah
min edilmektedir.

Kıymetli sanatkâra; zaman zaman, 
vakitsiz krizler gelmekte, müthiş san. 
cı çekmektedir. Geçenlerde, gene Bur- 
saya gidip bir kac gün İstirahat etmls. 
ti. Fakat, maalesef gene tasları düşü 
remedl.

Son günlerde, hafif kanama görül - 
mekte ve bu, taşların yer değiştirdiği, 
ne İşaret olarak gösterilmektedir.

Aralık ayının İlk haftasında Atlas 
sinemasında, sezonun son konserini 
verecek olan sanatkâra âcil şifalar te - 
mennl ederiz.

BIÇAK  YİYECEK
DEDİKODU sevenlerin; kendisini 

cekemlytnlerln ahi tuttu galiba.. Sem 
patik ses sanatkârımız bıçak yiyecek! 
Bereket versin ki mühim birsey de .  
ğll.. Apandlstten ameliyat olacak..

Şükran özer hâlen, doktorunun tav
siyelerine uyarak hafif abse olduğu söy 
lenen apandisitini tedavi ettirmekle 
meşg’ildür.. Son günlerde artık ağrı 
filân duyduğu da yok.. Bir türlü ame 
liyat olmaya cesaret edemediğine gö. 
re, Şükran özer, basitte olsa, ya bı. 
çak yemekten korkuyor, yahut ta, ame 
llyatm bırakacağı İzden., tyl kİ ora. 
ları gözüken bir artist değil..

Kendisine simdi deri geçmiş olsun de 
rlz..

T E K R A R  E V LE N İYO R
MEŞHUR ses sanatkârı ve Mevlûd- 

hanımız, esıîıer delikanlı Necmi Rıza 
geçen hafta Prof. Ekrem Şerif Egeli
nin teşhisi altında Guraba Hastahane 
sinde bir hafta yattı. Midesinden ra
hatsız.. Kendisini hastahanede İlk zl. 
yaret eden, ağabeysl Muhlddln bey
den sonra en iyi arkadaşı Şükran ö_ 
zer oldu. Salon bülbülü, çokların sev
gilisi Necml Rıza; dört duvar arasın 
da cok sıkıldığını, yanıla yakıla sev.

K IS A  H A E E R LE R  
«jüf AYHAN Isık; vatani hizmeti, 

nl ifa edip terhis oldu. Şimdi, İki 
filmini tamamlamakla meşgul.

■fe K lLYOSTA çalıştığı için rad
yodaki neşriyatına son verilen kıy. 
metli sanatkâr Erdoğan Çaplı, An - 
kara ve Istanbulda lkl veda kon . 
seri verdikten sonra, iki sene için 
Amerlkaya gidecektir.

-fa NECLA Iz, iki bin liraya yap
tırdığı milli kostümünü de yanma 
alarak Tahrana gitti. Orada bir 
lkl ay çalıştıktan sonra Istanbula 
gelecek ve buradan Amerlkaya gl. 
decektlr.

•fa İSTANBUL Radyosunun nıü - • \ 
savlr heyetine, bestekâr Fehmi To 
kay da alınmıştır.

■fa Dr. ALAADDIN Yavaşça, hâlâ Tj 
R muayenehane için yer aramaktadır. A  
yi Müsait yer bulur bulmaz derhâl M 
| muayenehaneyi açacaktır.
I fa NERİMAN Köksal, dört gün İ 
\ için Ankaraya eğlenmek üzere git. p  
)k tl ve geldi.
| -fa CEYLÂN gözlü güzelimiz Cey- i
• \ lân Ece, alafranga ve san dersi al.

maktadır. _
|  -fa ŞÜKRAN ö ze^  uzun bir müd- |  
j dettenberl çalışmakta olduğu Ingi. p  

llzcesini bir hayli ilerletmiş, artık |J 
® rahat rahat konuşabilmektedir. Dİ- flf 
! ğer taraftan Şükran özer, tekrar J \ 

|| alafranga ders almağa bağlamıştır.
*  Yakında İstanbul Radyosunda, In. ^  
^ gillzce olarak söyliyeceğl şarkıları ,y 
\ i dinliyeceğiz.
H fa  ZEKİ Müren; hâlen çevirmiş j': 
® olduğu «Berduş» filminde, kendi ti 
y  sesinin dublajını yapmaktadır. As. S 
Ş  kerllğl, bu devre de kalmışa ben - j 
f  | zlyor M
y  -fa REJİSÖR Atıf Yılmaz ve esi f  
P  film artisti Nurhan Nur’un bir kız \ 

çocukları oldu, ismi de «Kezban» fi 
iğ kondu. Kezbana uzun ömür diler, *  
»  genç anne ve babayı tebrik ederiz. \

. js >.«: •̂• _ ...: *' r
gill arkadaşı Şükran özere anlatırken 
Şükran da bu geç vakte rastlıyan zi
yaretinde birsey getiremediğine üzül.
düğünü söylüyordu...

Mühim olmayan bu hastalığın İnşal

lah çabucak atlatır da, Necmlclğlmlz 
şu sarışın kollejll kızla evlenip dün. 
ya evine .tekrar girer. Kendisi bunu 
cok gizli tutuyor ama, meğer duyma
yan kalmamış. Allah bu seferkini da. 
lm ve mesud kılsın diyelim..
HEM YAPAR  HEM K IZ A R L A R  

BlZlM bazı sanatkârlarımız, d ğru- 
su pek garip.. B.r b ıkarsınız, bîr ar. 
kadas bulup birer sevgili gibi, Hllton 
larda, pavyonlarda herkesin gözü önün 
de nisbet yaparcasına eğlenirler, ev- 

j .  lenmeye bile kalkışı 1ar. Gazeteciler 
kendilerini görsün diye de âdeta emek 
sarfederler.

Bunda muvaf ak clup, gazete v»ya 
mecmua sayfalarına geç nce, vay siz 
m'siniz bunu y^zan..

Yaz İstidayı ver mahkemeye.. Ken. 
dilerini nasıl afise edildiklerini pek 
bilmiyoruz ama, biraz da kabahat o 
artistlerimizde olsa gerek..

Yakında, geçeklerdeki gibi bu tip 
hâdiselere şahit olacağız. Fakat siz 
gene bu haberlerin en enteresan saf
halarını sahnelerini mecmualardan zl 
yade, pa\ yonla’ da, Hllton ve Divan, 
da, Kuliste gidip tak'p ed'n.. Bitim 
yazamadıklarımızı oralarda canlı can 
lı göreceksiniz..

SES SEDA Y O K  
YERLİ Alan Ladd'ımız Muzaffer Te 

ma, Ayten Çankakayı burada bırakıp 
Amerikanın Chicago şehrine gideli he 
men hemen üç ay oldu. Eskiden dost
larına sık sık mektup gönderiyordu. 
Fakat simdi, bu mektupların ardı bir 
dcnblre kesiliverdi, Son mektubunda, 
IIollywood’a gidip bir tecrübe filmi 
cevlreceğlni yazıyordu. Yoksa muvaf - 
fak mı oldu dersiniz?

Bunu bilmiyoruz ama. Temanın da 
buradan her gidene ilham ve kuvvet 
kaynağı olan meşhur lokumumuz Nec- 
lâ Ateşle aralan çok iyi olduğunu 
bir sigaranın reklâmını televizyonda 
yapıp para kazandığını duyuyoruz..

inşallah bütün bunlar doğrudur da, 
emekliliğine bir iki sene kaldığı kon. 
servatuvar hocalığından alacağı para
nın kendisi İçin mühim bir para ol _ 
maz!..

Yoksa, Amerlkadan rapor gönderip 
mazeret beyan ettiği bu hocalıktan da 
olur, maaştan ve ikramiyeden de...

M M

s 
«
À 
n Posta

s
O ku yucuların  Hizm etinde

ino — Radyo Haftası, bütün mesaisini aziz okuyucularının hizme
tine vakfeimlştilr. Her satiriyle, her fotoğrafı, her rengiyle bu

hizmetin ifası en büyük gayesidir. Nitekim; «Sine — Radyo Postası» da
bu hizmetlerden bir tanesidir.

Sinemaya, tiyatroya, radyoya, diğer bütün sanat kollarına alt sual
lerinizi, müşkülerlnizi bu sütunda çıkacak cevaplar karşılayacaktır.

Bize, her şeyden sorunuz: Mevzuumuzun dışında olan müşküllerinizi 
bile... «Sine — Radyo Postası», okuyucularının bütün sorularına en se. 

¿3 lâhlyetli kaynaklarla yapacağı temaslardan sonra tatmin edici seklide 
m cevaplar verecektir.

Mektuplarınızı; «İstanbul, Cağaloğlu, Narlıbahçe sokak No: 19» ad- 
8  resine gönderirken; zarfların üzerine «Sine — Radyo Postası* kelime,
jjg lerlni yazmayı ihmâl etmeyiniz.

— 14 —



□  i f  □  GENE DE K AZANAM ADI! 
San», milletine l&yik bir gttsel Alabil, 
inek için, kendilini rejime şokta; (ö r-  
nii dertleri aldı, ne lâzımsa yaptı... 
Hakikaten gfisel olan çok ş*»ye («k ip  
olmuşta. Ama, niçin kaşanamadı? Ha. 
aa U n a *  kendi kaleminde* »kayalım.

YKNtDKN Ftl.MK A U N  Alt 
ROM ANI. AR

- Holtyvvood prodüktörleri arasında, 
yeni bîr salgın haslan)l» bulunmakta
dır. Fllmealına romanları yenld«n çe
virmek. «Kral ve Ben - The K in « »mi 
I»  filminin hasüAt rekoru kırm a« ü . 
zerine geçmiş yılların beğenilen kur - 
dciAlarmdan Jesse James'in hlkAyesl 
tekrar filme alınıyor.

(Devamı tt  nel sayfada)
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NEDEN DERECE ALAMADIM !...
D a h a  neler  oldu.
neler başıma geldi l

a
A Z A N  :

TÜHKİYK ZKRAFKT KRALİÇESİ 
FİK R ET SUNA  Ö ZTE K İN

».ondrada yapılan Dünya Gü_ 
■ellik Kraliçeliği müsabakasına katılıp, neden kazanama
dığını mecmDtmııa .vazan Fikret Sana, elinde Türk bay. 
raftı oidnftu JfcAlde iürt önttiMtan böyle *««ın i»tl...

B İR  MECMUADA Can Uysalogiu 
İçin söyle bir yazı vardı. «Eger 
ı'an olraz lisan bilseydi ve bal: 

dersi alsaydı Ameri kada derece ala - 
bilirdi.»

O zaman acaba diye düşünmüştüm 
ama şimdi bu satırlara selAhlyetle ce_ 
vap verebilecek durumdayım. İste ee 
vabım:

Bale dersi aldım, oldukça da lisan 
biliyordum, standart vücut ölçülerine 
sahiptim, yüsrüm de çirkin değildi, o 

halde neden derece alamadım?
□  BENİM kanaatim artık beynelmilel gUzetlik müsaba

kalarında güzellik değil »siyaset rol oynuyor. Birçok millet 
ler güzellik müsabakalarını ciddiyetle ele almışlar ve pro
paganda için bütün kuvvetleriyle çalışıyorlar, bunu biz. 
zat Londrada müşahede ettim. Gitmeden önce Almanya- 
nm bu seneki müsabakalarda iddia sahibi olduğunu işit, 
tlglra zaman İnanamadım. Devalun sesi uzaktan nog gelir 
derler. Bana da öyle geldi. İnsan İçin Iclne girmeyince 
anlıyamıyor.

□  BEN burada, belim iki santim daha İnce olsun, sacı
mı boyarsam belli olur ma diye ne yapacağımı düşünür, 
ken ( . . . . güzeli) 72 cm beli 100 kalçası 84 göğsüyle 
boyalı sacları ve kaslarıyla rahatça derece alıyor. Buna 
ne dersiniz?

Tenasüp meselesi mi hayır. Milliyet meselesi. Bu gün 
Inglllzler, bir Japonu, bir Fransızı. Almanı, İsveçliyi hat
tâ bir M ona kol uyu tanıyıp alkışlıyorlar da maalesef bir 
Türkü tanımıyorlar. İçte tein en üzücü tarafı bu. Güzel, 
lerden bazıları Türkiye nerede diye bana sordular. Bu 
durum karşısında ne yapılır, nereden başlasam anlamı- 
yaraklarından emindim.

□  «HER GÜZELİN bilgili olması şart defttl ya tahsil, 
siz de olabilir!» diye düşünüp sustum, fakat ParlAmento 
binasını gezmede gittiğimiz gün koskoca bir parlâmento 
azasııun, Adnan Menderesten bahsettiğim zaman, affeder
siniz tanımıyorum demesini hic affedemedim.

Ama bitiyordum bu zat kötü bir Anglosakson tipi İdi 
ve Menderesi bildiği, tanıdığı halde pis bir politikacı y ı. 
lışıklı&ı gösteriyordu.

Acaba bu azanın Türk - Kıbrıs meşelerinden haberi 
yok muydu?

□  YABELEDIYE Reisini ziyarete gittiğimiz gün ora
da mühimce vaslfeli olan bir zatın cehaletine çok İçerle -
dlm..

Bana İlk suali şu oldu: *
— Sîzler hâlA bu kıyafetle mİ (Ben milli kıyafet giy. 

miştim) dolaşırsınız, erkekleriniz kaç kadın alır, saray, 
larınız var mı ?

Ben elimden geldiği kadar bu efendiyi fknaya çalış, 
tim. Her sözüme gözlerini aca aça basını sallıyor:

— Ya öyle mİ? diye inanmak istemiyordu.
Bir türlü bu sözleri hazmedemlyordum. Neden bizi 

tanımıyorlar veya tanımak İstemiyorlar? Türkler ve Tür 
klye İçin söylenen her söz bana bir tokat gibi çarpıyordu.

O 24 MİLYONUN yükü omuzlarıma çökmüştü. Acaba 
bundan kaç kişinin haberi vardı? 20 yaşında bir genç kı
zı dövizsiz Londraya, Türk milletini temsilen göndermek 
ne demektir, bunun mesuliyeti kimlere aittir?.

Sonra da derece alamayınca İleri geri bh sürü söz 
söyleniyor. Fakat sebebini kaç kişi soruyor. Sevinçleri pay 
İaşmasını bildiğimiz gibi, üzüntüleri de paylaşmalıyız...

Neden tek başıma üzülüp tek basıma ağlamalıyım? 
Bunu kabul edemiyorum. Sunu da tekrarlıyayım ki S*-, 
rece alamadığım lcln fleffll, bfzlerl tanımadıkları İçin ü. 
zülüyordum.

□  BEN bütün gayretimle Türklüfte yakışır seklide 
hareket etmeğe ve blzlerl tammıyanlora İzahat vermeğe 
çalıştım. Tek basıma bundan fazlasını yapmama ve daha 
İyi bir dereceyle geri dönmeme İmkân yoktu, bundan faz. 
lasını benden bekleyenleri ben suçlu buluyorum.

Film  H a b e rle ri: 
_ . . w t

KAR lgAN  ARTİSTLER
Amerikan Reisicumhur seçimlerine, 

meşhur artistlerin de ismi karıştı...
Bir zamanlar. Amerikanın bir 

numaralı sevgilisi diye anılan Mary 
Plckfbrd ile Rosallnd Russel, Elsen . 
bowerl desteklediler... Adla! Ste - 
vensoau desteklly enlerin başında

da Humphrey Bogart, Lauren Bacall. 
Marlon Biando, Henry Fonda ve 
Frank Sinatra bulunmakta Ml.

^  s i l .A h la r a  v e d a  f I l m e  
ALIN IYO R !

Ernest Hemlngwayin dünyaca meş - 
hur romanı «Silâhlara Veda .  A  Far - 
well to Arms», Fax şirketi tarafından 
filme alınacaktır. Prodüktör ve reji .  
sörlüğünü David O'Selznlck’ ln yapa , 
cağı bu filmin baş rolünü muhteme - 
len Jennifer Jones oynayacaktır.

i f  E S T H E R  W İL IJA  MS’IN SON 
F İL M İ

Şimdiye kadar kedisini sadece renk. 
U ve mevzu İcabı ya deniz veya yüz
me havuzunda geçen filmlerde seyret. 
İlgim iz Esther Wllliams‘ı İlk defa o .  
larak siyah beyaz ve yüzmeslz bir film 
de seyredeceğiz. Filmin İsmi; (Teh .  
ilkeli An - The Unguarded Moment). 

Esther Wllllams,ın partönerl de Geor. 
ge Nader'dlr.



BÜ TÜ N  HUSUSİYETLERİ İLE

S E Z E R  S E Z İ N
YAS: 27 GÖĞÜS: 8G

ItOY: 1.C9 BEL: «8

KİLO: 79 KALÇA: 9«

AYAK .No: 37 A. BİLEĞİ: 22

ylml, belk! pek şaşaalı, süslü değildir 
ama iç âlemi temiz ve o kadar süslü, 
dür k İ; sessizdir, kendi âlemindedir!

B ^  D KARAKTER, AR TİSTİ! Rm m  Soıln slmdi.vo kadar çevirdiği bir çok 
filmlerimle, bira* da vflzflndMıl derin ve manalı hatlarla, muvaffakiyete etiş - 
mivtir. Kı-nılİNİri »îh ret» ulaştıran «Vurun Kahpeye» filminde öyle değil miydi?

O İC O GİYİME DÜŞKÜN DEĞİL AMA? Gtix«ie ne yakışma* ki, sö*ü meydan
da... Giyinmesini hilen hane! kadın jriizel değildir ki, lâfı da yerindedir. 
Serer Hazin, belki çiv im in* hiç meraklı değildir, fakat giyinince de sık oluyor.

Sezer Sezin, g itti; Arablstanı, Avru- 
payı ̂ t'jrdü geldi. Fakat, ne burnunda, 
ne de İnsanlığında hiç bir değişiklik 
görmedi etrafı, dostları, arkadaşları...

Zaten, «Vurun Kahpeye!» filmi İle 
.şöhretin zirvesine ulaştığı zaman da; 
<-.ne oldum delisi» olmamıştı.

Geçenlerde, kendisini nasılsa evinde 
bulabilmiştik. Eskiden Sezer Sezini, 
dalma eveeöizinde kızı Sevgisi ile oy. 
naşirken, yahut ev işleri İle meşgul
ken görmek milmkUndU. Fakat, şimdi, 
artistimiz, bir prodüktör olarak, or _ 
taklan İle harıl harıl çalışıyor. Ora
ya, buraya koşuyor, çölmüş Bir Ka _ 
dinin Evrakı Metrûkesl» adlı filmi çe
virecek.

O gün. saat üçte çaldığımız kapıyı, 
bizzat kendisi açtığı zaman, gözleri 
dolgun ve sisli, göz kapaklan mecal, 
siz, yüzü makyajsızdı. Yataktan be - 
nüz kalkmış bir hâli vardı.

Sormamıza meydan bırakmadan, el. 
lertyle darmadağınık saçlarına ceki 
düzen vererek, rujsüz dudaklarını ıs - 
la ttı:

— Sormayın, dedi, dün gece yine se
naryo yüzünden sabahladık.

Sevgi; annesinden babasından çok 
daha önce kalkmış; çocukluk âlemi 1 - 
çinde odadan odaya koşuşup duruyor, 
yordu.

Çok kere yaptığımız gibi, bu şipşi
rin, zeki, sanki büyümüş de küçülmüş 
Sevgiyi, «Doktora gidiyoruz!» diye at. 
latıp dışarı çıktık. Yalnız doktordan 
korkuyor...

Sezer Sezinin resimlerini, terzisi 
Münevver hanımın atölyesinde çeke -

YAZAN: LÜTFİ GÖKMEN

Ç* EZER Sezin... Mimar, aktör eşi SevRi ile mütevazı, dedlkodusuz bir
Kenan Artun ve evliliklerinin ilk hayat süren film artistimiz...

ve son mahsulü olan afacan yavruları Hassastır... Şiirleri bile vardır Gl-

□  İ f  O O VE TERZlbi.. 'l’ririsi Münevver hanım diyor «Sezer, iyi sanatkâr olmasına iyi ama; bir de giyimine 
dikkat etael»' Hakikaten, Seaer Sezla herkesçe tanılan kir artist olduftuna dalma hutırlaaa, çok İyi olacak....

—  16 —



\

4

k

□  ★  0  İSTENİLİNCE OLUYOR. Serer Sezin o nün, tenisinde giyinip, poz poz Q □  PARİZİYEN! Bu poz, tercihinin verdimi poz olda! «A l şemsiyeyi, koy
ri'Nim çektirdiği /aman, bir insanın giyimle değiştiğini gayeti güzel iı«pa tetti. elini beline, gtiyta b ir bak bakayım!» dedi. Sezer 8«zin de iy i*  yaptı...

A  MİLİ, yâni mikrobu bulunamamış bir han.
taliktir, tki «eklide görülür. Birincisi müz

min «eklidir. Sanatkârlarda sık sık tesadüf edersi, 
nls. İkincisi, had «eklidir. Bu da sanatkârlığa he 
vasll gene kızlarda ve erkeklerde görülebilir. Bn 
iki çeşniyi ayrı ayrı tetkik edelim.

I  — SANATKÂRLARIN D ÜÇ AR OLDUĞU M tZ  
M İN SEKİL:

Araz:
a — Mikrofona çıkma günü yaklaştıkça, tedri

ci surette artan çarpıntı,
b — Seans günü tezahür eden se« kısıklığı, a_ 

»ab bozukluğu, burun tıkanıklığı.
e — Seansa yakın saatlerde titreme «tremor» 
d — Kı«ans ve «arkı başlarında öksürük, tıksı

rık ve ayıklanma.
e — Seans sonlarına doğru terleme ve baş dön. 

mesi.
t — Seans bittikten sonra azamet ve gururla ana 

caddeden yürümek, yüksek »esle, hareketli konu
şarak etrafın alâkasını çekmek ve elcili, bicili g l. 
yinme. Bu (f ) maddesine giren »onuncu Araz, has
talığın her formunda rörülmez. Çünkü bu müz .  
mln «eklin de iki formu vardır. Biri yukardaki gi
bi (Atmcalo _ manie) nöbetleiyle seyreder, d ite
rinin seyri mütevazi, yani aşağı yukarı (Melânko-

1D ye uyar ki, bn düşman batına...

T EDAVİDE birçok tecrübeler yapılmıştır. He. 
kimler bu hastalımın tedavisinde âciz kal

dıklarından, hastalar bizzat batlarının çâresine 
bakmaktadırlar.

Faydalı olduğu iddia edilen İlâçlar meyanında 
nine şekeri. Ok&lüptfts, âdi tuz, nitantn suyu, cif 
yumurta, limon suyu, ıhlamur, cay, evvelemirde 
akla gelenlerdendir. Bunlardan batka medlkal plân 
da, çeşitli pastiller ve sinir teskin edici ilâçlarda 
kullanılmaktadır. Yann birisi çıkıp kirecin, veya 
çamurun faydasından bahsedecek oluna, emin olun 
ki pastiller nasıl suyunu cektlyse, piyasada c u ı ı r  
ve kireç kıtlığı bat gösterecektir. Şimdiye kadar 
yazdığımız «Mizah Çerçevesi» içindeydi ama, biraz 
da hakikate yer verelim.

S ANKAR arkadaşlarıma hatırlatmak isterim 
ki, müüeUinleitn ekserisinin terkibinde «At. 

ropa belladona» yâni atropin müştakları vardır. 
Bunlar muayyen beslerin bn meyanda tükrük bez
lerinin ifrazatını nehyeder, ağzı, boğazı kurstur. 
Bn yüzden seanstan evvel içinde atrapln bulunan 
ilâçları, sinirleri teskin maksadlyle kullanmak, ar. 
ansa fayda değil, sarar verir. Bizden söylemesi...

Gelecek yazımız Mikrofon Hastalığının h&d for 
m tına aittir.

çektik... Elbiseleri orada İdi...
Nihayet, Münevver hanımın, birbl .  

rlndeîı güzel elbiselerini, şuh artisti - 
miz Sezer Sezin giyerek poz poz re . 
simler çektirmiş, bu işimizi de bitir
miştik.

Sira, bir yere oturup bir şeyler sor. 
maktaydı.

Bu İt için en münasip bulduğumuz 
yer. Konak Otelinin barı oldu.

Kırmızı koltuklara oturduğumuz za
man. Sezer Sezin, önce etrafı dikkatle 
süzdü, sonra da derin derin İçini
çekti:

— Ah, dedi, bilemezsiniz, burası ba 
na neler hatırlattı! Burada en cok sev, 
dlğlm bir kız arkadaşımla belki de en 
güzel günlerimizi geçirdik. Dertleşir
dik, müşküllerimize hâl çaresi arar, 
dik. Şimdi, o sevgili arkadaşım, evli 
olarak Amerikada mesud günlerini 
yaşıyor.

Bu sırada bana dönüp:
--^Sigaran var mı?
Dedi. Hiç sigara içmeyen bu artis

timiz, sigarasını nefesllyerek üfledi .  
ğl dumanların içinde hayâllere daldı, 
daldı... Sonra da:

— Bırakalım mftzlyi, dedi. Sor, sor 
da mflzlnln girdaplarından sıyrılıp hiç 
değilse bugünkü hayatımıza gelelim.

O ânda, aklıma geliveren sualleri, 
bir biri peşi sıra soruyorum. Bir ter
zihaneden çıkmıştık. Orada şık şık el. 
biseler giymiş, ftdetft değişmişti. Şim
di ise, çok defa olduğu gibi, pek sa. 
de ve gelişi güzel giyinmiş bir vazl - 
yette karşımda duruyordu. Buradan; 
«Moda» yı hatırlamıştım. Beylikti a. 
ma sordum:

— Modayı takip eder misiniz?
Güldü; kendini süzdü:
— Modayı değil, bazan bana yakışa

nı ararım, dedi.
— Randevularınız üzerinde giyimin 

bir tesiri olduğu muhakkak. Giyinir, 
ken, en çok neyinize dikkat edersiniz?

Eli ile. aşağıdan yukarıya doğru 
üstünü başını gösterdi:

— Dikkat ediyor muyum kİ, dedi. 
Fakat, öyle cicili bicili elbiselerden

hiç hoşlanmam. Hele elbisemin altın .

3uı?ip«unfnzQ» dn>lü*fi» u|ui|#*ıa uup 
çok dikkat ederim. Gözükürse illet o.

(Devamı 22 ncl sayfada!
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BUCJÜNÜN YILDIZLARI:

ANITA EKBERG

d  ★  □  KOCASI ÎLE... A alta Kkb.ru, şimdiki koeaslyle oldaki» maceralı bir 
Hk hayatı ya«nmı«tı. Maamatih, bg maceralar Anlta’nın busünkü şöhreti ttıe- 
rladf mtthlm rol oynadı. Simdi kocasiyle mesuttur. İlerisini Allak bilir!..

GtlNCMtlZVN BAZI MEŞHUR FİLM  YILD IZLARI 
VAR K t  FİLM LERİN DEN ZİYADE, ÇIKARDIK m 
LAKI SANSASYONEL HÂDİSELERLE ŞÖHRETİN 
ZİRVESİNE ÇIKMIŞLARDIR. İSTE, RU YAZI SE
RİMİZDE. ŞÖHRETLERİ İLE HERKESİN D İL İN . 
DE OLAN MEŞHURLARIN, H AYATLAR IN I İ R .  
RETLE OKUYACAK, KENDİLERİ HAKKINDA 

GENİŞ MAL t'M AT SAHİBİ OLACAKSINIZ...

YAZAN : P İ P  E V A N S  T E N

NAHIL MEŞHUR OLDU?

Ç OK ÇOCUKLU bir ailenin evlAût 
olan Anlta; on altı yağına ka. 
dar g ö s te r iv ü c u d u  He kar - 

devlerinden pek ayırdedllemesdl. Fa .  
kat birdenbire gelişen vücudu, tahsili 
im bUe mAnl oldu. Ani bir kaBuia e. 
vtnden ayrılıp hayatım kendi Kendine 
kazanmak İhtiyacını hissetti. Tabla .  
tiyle kolay Is bulamadı. Bir fotoğraf
çının yanına model olarak «İrdi. Bu 
esnada glrdlftl «İsveç Güzellik M Usa 
bakası» m kazanarak Ameri kaya rit
me hakkını katandı. Fakat «ansı pek 
yaver gitmedi. İşvece eli bo« olarak 
döndU. Nevyorka İkinci defa gelişi 
1933 senesine rastlar. Burada da ken
disine meslek olarak modelliği seçti. 
VUcudunun güzellisi sebebiyle iç ça. 
ma«ırlan teshir ediyordu. Fakat en 
büyük arzusu «Sevilen bir film yıldı, 
zt» olmaktı. Bir taraftan modellik ya. 
parken d 14er taraftan İngilizcesini |- 
lerletmeye çalınıyordu.

Bu sırada Bob Hope. Marilyn Mon. 
roe İle birlikte asker! birlikler* tem
sil vermek İçin bir turneye hazırlanı 
yordu. Fakat Marilyn HoUywood'dan 
İyi bir teklif almıştı. Turneye iştirak 
edemlyeceftlni Bob Hope'a bildirince, 
o pek üzülmedi. Çünkü bu sırada Ani 
ta He namsmış ve onu bezenmişti. Bob 
Hope'un teklifini kabul eden Anlta bu 
turnede umduğundan fazla sükse yap 
tı.

Nevyork’a döndüğünde etrafını film 
eller aldı.

Ani tanın beyaz perdedeki İlk rolü 
John Wayne ve Laureen Bacall Ue 
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beraber cevtrdlftl «Kanlı Geçit .  Blood 
Valley» te idi.

^  FİLM LERİ

A NITA  EKBERG. beyaz perdede 
hakiki şöhretini Dean Martin ve 

Jerry Lemis ile beraber «evirdiği 
«Artist ve Modeller .  Artist and Ma. 
dels» adlı fimle kazandı. Filmin güs 
terlldlftl her yerde ondan bahsediyor, 
lardı. Bu dedikodular tabii birçok mea 
hur rejisörün kulağına gitti. King VI 
dor’da bunlardan biri İd i O sırada 
Italyhda Pontl de Laurentlla |le Para- 
mound hesabına «Harp ve Sulh .  War 
and Peace» a bağlıyacak Man King VI 
dor Anide rahatsızlanan Arlene Dahi', 
m rolünü Anitaya vermeyi kararlaştır 
dı. «Harp ce Sulh .  War and Peace» 
den pespeşe yüklü kontratlar İmzaladı. 
R.K.O. .  Radio hesabına Robert Ryan 
He «Ebediyetten Dönü« - Back from 
Eternity* ve «Sıçrayan Adam .  Man 
İn the Vault», Colombia hesabına Vic
tor Mature lie «Zarak Han _ Zarak», 
Paramount hesabına Dean Martin ve 
Jerry Lewis lie «Hollywood'a Dair - 
Hollywood or Bust» filmlerini çevir .  
dİ.

•£ ASK H AYATI

A ntta Ek berg, Italyada «Harp ve 
Sulh - War and Peace» filmin 

çevirmek üzere bulunurken, bir parti 
de orada film çevirmek üzere bulunan 
İngiliz artistleri Ue tanıştı. İngiliz ar. 
tlstleri «N ll Vadisinde Kasırga .  Storm 
over the Nile* filmini çeviriyorlardı.. 
Filmin bas erkek artisti Anthony 
Steel IdL Anlta lie Anthony o geceki 
partide birbirleri için yaratılmış ol.

O *  Q ÇABUCAK MEŞHUR OLDU! Daha düae kadar Anlta Ek bere artistti*« 
bereali Mahir güaoi luxlardaa biriydi... Fakat, aevgUialyle bir araba itinde 
bicimaU vanlyett« >raka!aaıp gacete tayfalarına geçince, günün yıldın oldu. 
Bir çok (Um ©evirdi... h f i l t  Bergmaa'daa sonra İsvecin ı l m « *  dttnyaaına 

mal etml« oldafta gttnila kadım. Antta Ekberg olda...

duklarını anladılar. Kısa süren, fakat 
oldukça dedik od ulu geçen bir nişanlı 
ük devresinden sonra evlendiler. Ani 
ta balayuu anavatanı İsveçte geçirmek 
niyetinde IdL Ttun yol hazırlıklarım 
ikmâl etmişlerdi kİ. bir İsveç gazete, 
sinde çıkan bir yazı seyahatlerinin su 
ya d Üşmesine sebeb oldu. Anlta Ek
berg, kendisiyle röportaj yapan bir ga 
zeteelye anadilini unuttuğunu söyle .  
misti. Vatandaşları bunu kendilerine 
hakaret saydılar. İsveç gazeteleri de 
Anlta Ue alay eden karikatür ve yazı 
lar neşretmefte başladılar.

Anlta Ekberg. $lmd| kendi ifadesine 
göre gayet mesut bir aile hayatı sür
mektedir.

i f  HUSUSİYETLERİ

A N ITA  EKBERG'İN Hollywood’.  
^  dakl adı «Miss Aysberg» tir. On 
dan bahsedilirken «Eski Yunan hey .  
kelleri kadar güzel, fakat onlar kadar 
softuk» denmektedir. Fakat kendisiyle 
kısa bir zaman flört etmls bulunan üc

meşhur yıldız Gary Cooper, Mario Lan 
za ve Frank Sinatra, ask mevzuunda 
Anltanın sanıldığı kadar softuk olma, 
dıftuu İfade ediyorlar.

Harika denUeMiecek kadar gilzel bir 
vücuda malik olan Anlta 1.70 boyun 
dadır.

Anlta Ekberg, İsveç'in Hollywood‘a 
Greta Garbo vejtngrid  Bergman'dan 
sonra üçüncü hediyesidir.

«Harp ve Sulh .  War and Peace», «Za 
rak Han» gibi büyük masraflarla 
may dana getirilmiş filmlerde oynama, 
sına rağmen. Anlta Ekberg. hakiki sa
natını Robert Ryan ve Rod Steiger 
İle beraber çevlrdlftl «Ebediyete DÖ. 
nüş — Back from Eternity» filminde 
göstermiştir. Bu filmdeki part önerle
rinin İkisi de İri cüsseli artistlerdir.

HoUywood'un Marilyn Monroe’ya 
rakibe olarak lânse ettiği Anlta Ek. 
berg. iki sene İçinde çevlrdlftl film - 
lerie yepyeni Janrda bir yıldız olduftu. 
nu İspat etti.

NalUedoa: KADRİ V U M H W A P



IECLA  İZ, BU EVLENM EM E K A R A R IN I BİR ÇOK SEBEPLERE D AYA  
NARAK  V ER M İŞT İ! BU  F İK İR LE R İ PEK ENTER ESANDI!

Y A S A N :
O K T A Y  SE V E N O İL

ACARLARINI üstüstc attı, ma- 
Blktirlü parmaklariyle başak 
rengi saçma «ekil verdi... Ve a. 

¡testi ateşli konuşmağa başladı:
— Evet, şimdilik evlenmek, aklımın 

nndan bile geçmiyor. Benim,
il cok daha mühim İslerim var* 

Neclâ iz, o gün de pek neşeli, ve 
ek ateşli İdi. Yine zaman zaman da - 

iyor ve birdenbire canlanıp tatlı tat _ 
konuşuyor. Yine başlangıçta bir 
rler saklamak İstiyor, sonra da bas- 

anlatmafta...

— Peki, dedim Neclâ hanım, sizin 1- 
ln evlilik bir sey liade eder ml?
Adetâ İsyan etti:
— Muhakkak kİ. dedi, evlilik cok 

sey. Fakaaat; her bakımdan anlaş.
sartlyle...

Sözünü henüz bitirmişti. Şöyle y a .  
doğru döndü, sonra da yüzünü ek. 

İtip, dudak büktü:
— Ama var mı her bakımdan anla, 

ın çift simdi, dedi.

BELKİ DOĞRU söylüyordu, bu altı 
gındakl Serdarın cici annesi Neclâ 

Fakat, kendisi henüz pek gençti. 
Stu, cazipti. Kendisi istemese bile, 
af onu rahat bırakacak mıydı kİ? 

Evliliğin bin bir meşakkatleri diye - 
arasına sıkışmış bir de «tip» me.

vardı. Hani, dudaklarını par. 
parmak boyamış, gözleri, köz çu_ 
nda âdetâ görünmez olmuş bir 

jıaspam, ağzını şapırdat a şapırdat a:
Yok kardeş; bir kere tipim. değil. 
İste o «tip » bu tip. Şimdi acaba 

İzin «tip» i nasıldı ?
— Tip mi, diyor t Vallablbenlm İçin 

İp mühim değildir. Hoşlanmam mü - 
kimdir. Fakat, yine de esmer, konuş.

bir erkeği tercih ederim.

— Evleneceğiniz erkekte ne gibi me. 
lyeter ararsınız?
PARMAĞINI ağzına götürdü, bir eli 

eteğinin örttüğü fildişi tenin kap. 
ligi dizini ovdu ovdu... Ve o hâil ile 

ir müddet düşündü.

— Zenginlik pek aramamakla be - 
»ber lüksle vasat bir hayat ortasını

ımak Istiyeceglmden öylesine pa . 
sız olanını da hlc istemem tablt.. 

genç kızların hayâllerinde ya çat
ıkları gibi, öyle kotrası. KadlllaKi. 
Itöskü, villâsı ve aşçısı, carlyelerl olan, 

klyı yeni asra getiren bir saltanatın 
aiblni de İstemem. Benim evlenece. 

im erkek, ne sportmen, ne meşhur 
bir sima, ne de para babası ve gene

olsun. Bütün bunlar mühim degll... 
Genç de olur, meselâ 50 yasında da o. 
lur. Yalnız, anlaşabileceğim bir erkek 
olsun!

DOĞRUSU bu genç ve çok İyi bir 
hayat yasıyan şantözümüz pek kanaat 
kâr görünüyordu.

— Sizin için evlilik, bir sanatkârın 
Şöhretine mâni midir?

— Hem evet, hem hayır. Bunda en 
büyük rol oynayan, karşılıklı İtimat 
ve erkeğin göstereceği toleranstır. Fa. 
kat. ne de olsa, evlilik, hele bir sahne 
ve perde artisti İçin bir engeldir ben 
ee...

— Şayet günün birinde evlenmeye 
kalkışırsanız, bir meslektaşınızla e v .  
lenmeyl tercih eder misiniz?

YERİNDEN bir çocuk hafifliği İle 
fırladı. Avuçları bize doğru olmak ü. 
zere ellerini ileri uzattı..

—  Aman; Allah korusun, dedi. O d . 
dİ bir İs sahibini tercih ederim.

— Ciddi is sahibi de acaba sizi kıs .  
kanmıyacak mı?

— Niye kıskansın. Bir kere, ben ev
lenmeğe karar verdiğim gün sahneden 
de ayrılacağım. Sadece opera sanatkâ. 
n  olarak radyoda okumak arzusunda- 
yım. Her hâlde o zaman kıskanmak 
diye bir sey mevzuubahls olamaz.

NECLA İZ, «asla evlenmem!» diye 
söze başlamıştı ama, yine de bu mev. 
zuda çok sey söyemekten kendini âla. 
mamıstı.

Oldu olacak, bir ne zaman evlenece. 
glni öğrensek bari, dedtk.

— Dedim ya, şimdilik evlenmeyi dü
şünmüyorum. Ondan daha mühim Is .  
terim var. Belki bir kaç sene sonra!

— Ne gibi mühim isler bunlar?

Yan gözle beni süzdü, sonra da foto
muhabirimiz Banûya göz kırpıp be - 
nlm İçin; «Hani hiç de az degll! Tatlı 
tatlı ağzımdan lâf alacak!» Maamafih 
kazılarını söyllyeylm, dedi. Blllyorsu .  
nuz Avrupadan yeni döndüm. Boga - 
zımdan biraz rahatsız olduğum İçin 
bir haftalık istirahatten sonra Tahra . 
na gideceğim. Konturatım bir aylık 
ama, öyle tahmin ediyorum ki Tah - 
ran. oradan Lübnan, Mısıra geçip bir 
kaç ay kalacağım. Dönüşte de lnsaal . 
lah, öteden beri arzuladığım seye ka
vuşacağım. Amerikaya çalışmaya gl . 
deceglm. Her seylm hazır. Vizem bile!

BUNLARI anlatırken sempatik sa - 
natkânmızda mesud olmanın sevinci 

(Devamı 23 üncü sayfada) 
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O ★  □  DÜŞÜNMÜYOR BİLE. Neclâ İ t  (yakanda) «Kvleamek ml?» diyor. « A k .  

lımın kenarından bile geçmiyor!» Sempatik sanatkâr bu kararını neden verdiği
ni, «ayet bir gün evlenirse nasıl biriyle evleneceğini atan asan Itah etti... 
O ★  O BÖYLE OKUYACAK... Neclâ İz (aşağıda) Mesleğinin yeni b ra n ş ın d a  

karar kılmış» her gün yeni yeni sey ieat ediyor. Meselâ İrana giderilen M M  

lira verip olgunlaştırmada böyle bir milli kostüm diktirmeyi de ihmâl etmedi.



□  i f  □  SON FİLM İND E: Kurttu herindin dllind«' oljui J&mrw Dunn’ ı alttaki «on filmi olan «A «i Gençlik» filminin bir Mthn«*»ind«t uoriiiontuuuz.

Yaşıyor!
SADECE ÜÇ F İLM . . .  F A K A T  M U A ZZ A M  BİR  
ŞÖHRET. . .  EĞER  24 YAŞINDA BİR O T O M O 
B İL  KAZASIN DA ÖLMESEYDİ JAMES D E A N  

E RİŞ İLM EZ  BİR ŞÖRETE ULAŞACAKTI. . .
ÜTÜN sanat hayatı Broadway*. 24 yasındaki Rene bir artist, ölümüy- 
de oynadığı bir kaç temsil ve le bütün dttnya gençliğini arkasından 
sadece üç filmden İbaret olan ağlatmış, hatta bazılarını İntihara bi

le sürüklemiştir.
Bu genç, James Dean’dir.
Kendisini sadece, «Cennet Yolu •— 

East of Eden» filminde seyrettiğimiz 
James Dean hakkında her gün yeni bir 
dedikodu duymaktayız. Bunların en 
enteresanı, en dehşet vericisi hiç şüp
hesiz «ölmediği, sag olduğu» dur.

İngiliz Photoplay mecmuasının; 
«Tehlikeli bir reklâm usulü» diye 
vasıflandırdığı bu sahte ölüm, cidden 
dehşet vericidir. Yeni aldığı spor ara
basını ortalama 120 Km. süratle sü
rerken vukua gelen kaza neticesinde 
James Dean'ln ölmediği, Bidece yü
zünün tanınmıyacak bir hale geldiği 
ifade ediliyor.

Yapılan İlk estetik ameliyatı saye
sinde James Dean bambaşka bir yüze 
sahip olmuş, ölümüne dair havadisi, 
Warner Bros Şirketi uydurmuş. Bu, 
James Dean’ln kendini topladıktan 
ve her ay devamlı olarak yapılan es
tetik amellyallarlyle eski «ekline ben
zetilecek yüzünden sonra, çevireceği 
filmin rekl&mı İmls!

Söylenenlerin ne kadar doğru oldu
ğunu zaman gösterecek!

ölümü, en az Valantino kadar hâdi
se yaratan James Dean, 1,73 boyun - 
da, 72 kilo ağırlığında, sarı saçlı ve 
mavi gözlüdür. Babası bir dişçi İdi... 
Çocukluğunda mütevazı bir hayat sür
mesine rağmen çok mesuttu. Bir çift 
çinin kızı olan annesi, 29 yasında kan
serden öldü. James, dayısının çocuk - 
lan İle beraber büyüdü. Liseyi biti - 
rlnce; Hukuk Fakültesine kaydoldu.

Avukatlığın, bir nevi artistlik oldu
ğuna İnanıyordu. Kavgacı karakteri, 
fakültede uzun müddet kalmamasını 
sağladı. Hayalını kazanmak için a r . 
tlstllfte başladı, önceleri televizyon 
temsillerinde, daha sonra sahnede, en 
sonunda da Ella Kazan'm «Cennet 
Yolu — East of Eden» filminde gö - 
ründü...

«Cennet Yolu — East of Eden» nda 
ki rolüyle İstikbalin bir numaralı ytl- 
dızı olduğunu İspat etti, ikinci filmi 
olan «Asi Gençlik — Rebet without 
a Canse» İle bütün dünya gençliğini 
kendine baftladı. ölümünden tam bir 
sene sonra, ilk defa New Yorkta gös
terilen «Devler Ülkesi — Giant» ta ısc 
harika İmi«.

Gençliğin Sevgilisi 
JAMES DKAN

t  NTÎHARINA sebep olarak gfts - 
terilen Pler Angeli İle stüdyo - 

kantininde tanışmıştı. Arkadaşlıkları 
kısa zamanda büyük bir aska inkllâp

YÜREKLER ACISI
James Dean muamması

Dünya Geçtiğinin Sevgilisi

J A M E S  D EAH
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Radyoda Kimleri 
Dinlemek 
İstersiniz ?

B ugün, büyük çapta hayran
ları olan bir çok meşhur sa
natkârlar, İstanbul Radyo - 

sunda maalesef okum anlaktadırlar. 
Meselâ; SAFÎYE AYLA. SABİTE 
TUR GÜLERMAN. H AM İYET YÜ- 
CESES, COŞKUN KARDEŞLER 
ve SAÎME SİNAN bunlardan bazı
larıdır...

N İÇ İN  OKUM UYOR LAR?
Peşi sıra muazzam dinleyici ve 

hayran sürükleyen bu sanatkârlar.
► acaba niçin radyoda okumuyorlar 

veya neden okutulmuyorlar?
Bu iki sualin cevabı ilk Anda 

pek basit görünürse de hakikat t «9 
hiç de öyle değildir.

Meselâ; Safiye Aylânm hâlen 
radyoda okumakta olan Muallâ 
Mukadderden daha kötü sesi veya 
daha az sevilen bir tarafı mı var? 
Muhakkak ki, bunca seneden bert 
Türk musikisini en İyi ve en doğ
ru bir şekilde terennüm edenler - 
den biri olan kıymetli sanatkâr Sa
fiye Aylâ için böyle % bir şey dü - 
şünmek bile acıdır! O hâlde niçin 
okutmuyorlar?

Radyo İdaresi, diğer sanatkârlar 
gibi Safiye Aylânm da neden oku
madığını veya niçin okutulmadı ğ ı 
nı aç ı kİ amam akta, sessiz kalmayı 
tercih ediyor... Sanatkârlar ise pek 
acı İfşaatta bulunmaktadırlar.

Safiye Aylâ. haklı olarak; «Eğeı 
bir şeysem, hakkjrm. yerimi iste - 
rlm. Bunun daha yüksek mektebi 
varsa söylesinler oraya da gide - 
llm !» diyor.

Bir gazel yüztlnden radyodan u - 
zaklaştır ildiği bilinen Hamiyet Yü- 
ceses gibi. diğerleri de; «Radyo 
İdaresinin kaprisleri, biz sanatkâr- 
larmkinl fersah fersah geçti!» di - 
yor lar...

Şimdi, bütün bunlardan sonra, 
ortada bir hakikat varsa, o da bu 
gön, radyoda her hafta okuyan 
bir çoklarından, dışarıda bu tabii 
haktan mahrum nice kıymetli, se
vilmiş sanatkârların olusudur.

İstanbul radyosu idaresi bu işin 
hâilini bulamıyorsa, sayın Devlet 
vekili Emin Kalafatın alâkası ile 
düzeltilemez mi?

Şimdi, siz radyo dinleyicilerine 
Koruyoruz: «İstanbul Radyosunda 
kimleri dinlem«k istersiniz?»

★

etti. Herkes onların arkadaşlığını gıp
ta İle karşılıyor ve onları hayranlıkla 
destekliyordu. Bütün bunlara rağmen 
hiç kimse ne zaman evleneceklerine 
dair birşey bilmiyordu.

Blrgün stüdyodaki odasına gelen 
Pler Angeli, ona evleneceğini ve aile
sine damat olarak Vic Damone’u seç - 
tlğlnl söyleyince sanki dünya James 
Dean'm başına yıkıldı/

Bu hâdiseden sonra Hollywood'u ter 
keden Dean. Pler İle Vlc evlenene ka
dar dönmedi. HoUywood’a döndüğün 
de kimse Jlra’l tanımadı. O artık ge
ce gündüz durmadan İçen bir ayyaştı, 
Jlm körkütük sarhoş oluncaya kadar 
İçiyor, ondan sonra yeni aldığı araba
sına atHyarok şehir dışına çıkıyor ve

Radyoyu kim ler idare ediyor?
Z EVK âlemimize göre ayarladığımız radyonun 

nasıl çalıştığını acmha hiç merak ettiniz mit 
Radyonun hoparlöründen çıkan desin ne gibi 

şartlar altnda vo nasıl teknik cihazlardan geçip gel
diğini öyle tahmin ederiz ki radyo dinleyicileri - 
nin çoğa; sathi bir malûmata sahiptir.

Şimdi, biz de fazla teferrüata dalmadan, ba » -  
■sedyeye şöyle bir köz atalım:

RADYO NASIL ÇALIŞIR?
Meselâ İstanbul Radyosunu ele alalım: Bu

radyonun binası, Harbiye ite Taksim arasında, 
stüdyoları ve teknik imkânları ile en büyük rad - 
yomuzdur...

Her iist&n teknik cihazın, bir teknik r.lcmanı, 
her programın 'b ir hazırlayıcısı vardır. Her hangi

bir neşriyat, stüdyodaki mikrofondan sesi kon -  
trol altına alan «Kumanda Odasına» oradan, ttst 
katta bulnnan makine dairesine ve oradaa da; ya 
dvuıiz altından döşenen kablolar vaaıtaslyle yahut 
da hava rereyanı ile Vmraniyedeki verici istasyona 
bu istasyondan da, 340 metre yüksekliğindeki telsiz 
direkleri vasıtaaiyle, evinizdeki radyoya kadar 
gelir...

Bütün bunların; nreaelâ farkı soy üyen bir sa
natkardan, konuşan bir hatip, bir spikerden önce, 
bu neşriyatlarla, sizce tfıechul kahramanlan rar -
dır...

İşte, bu sayfada, nneak bunlardan birkaçını
«örmekte ve kısaca vazifelerinin ne olduğunu ağ -
renmektesinis...

"v • •

* ■

Kad.vo Müdürü: Nevzat Atlı* radyo müdürlüsünden Müşavir: Itadyonun Türk m n s ik İN İ  müşaviri Münir 
başka, programları hazırlar, fasılları idare eder. Nareddln Selçuk’tur...

Program Şefi: İstanbul Kadyosıınun programları - 

nın çoğunu Faruk Teuer hazırlar.
Miidiir muavini: Kadyonun bütün alım satım, idare 

ve mail işlerini Purrtev Sungur idare eder.

Stüdyo Mühendisi: Radyonun bütün taknlk arıza- 
lu rina Y. mühendis Muallâ Acar bakar.

Has teknisyen: özel programların yayınlanması, 
p.'âk ve teyp isleriyle Sabit Karaman! meşgul olur.
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sabahlara kadar delicesine araba sü - 
rüyordu. Nihayet bir kötü talih yaka 
sına yapıştı. 175 km, gibi korkunç bir 
süratle gittiği bir gece karşısından ge 
len bir otomobile çarpmak suretiyle 
öldü... Polis tahkikatında dosyasının 
sonuna bu hâdisenin kaza olduğu ya
zıldı.

James Dean'ln hayatındaki İkinci 
kadın, sinema âleminde «Kalb Cellâ
dı» diye anılan Ursula Andress’tI.

Evlenecekleri sahıldığı günlerde ay 
rıldılar. Bir kaç gün sonra, James 
Dean’ ın öldüğünü duyan Ursula:

— Kedi köpek gibi daima mücadele 
ediyorduk. Fakat, çok hassas bir ço-

cuktu. Belki arzu ettiği sözü söyle - 
şeydim, başına böyle bir şey gelmlye- 
cektl, demiştir.

Beraber film çevirdiği artistleri« 
gayet samimi arkadaş olan James 
Dean’ ln ölmediğine inanmayı ne k a*
dar arzu ederdik.
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KOLDAN SAĞA DOĞBU:
1 — Dini blı gün; Meşhur bir terzi. 2 — Bir vilâyetimiz; Bir harman 

âleti. 3 — Onubi Ameri katla bir şehir; Işık. 4 — Baharat satan dükkân; Sa 
yısız defti 1 3 — Tam yerini bulmak; Bacadaki. 6  -  Kısmeti. 7 — Eski cen. 
«âverler kullanırdı; Bir adet. 8 — Gariplik. 9 — Bir nota; Bir nota. 10 — 
Gelecek; Blı hayvan. 11 — Meşhur bir MeksikalI kadınartist; Bir mâbut 
12 — Bir gazete adı. 13 — Bulmacadaki fotoğraf.

YUKARIDAN AŞAftTYA DOĞRU:
1 — Meşhur efsanevi bir yiğidin adı. S — Heykel; öldüren. 3 — Sigara

da var; Ayının evL 4 — Sonuna bir harr gelini«, dağ olur; Bir emir; Bir 
rüzgftr. 5 — Bavına bir hart gelirse bir sayı olur; Tren üzerinden geçer. 
6 — Karadenizliler; Bir dansözümüzün İlk İsmi. 7 — Meşhur bir kadın ter.
zlmizln soyadı; Sonuna İki harf eklenirse meşhur bir geminin adı olur. 8 __
Yatılan 9 — Bir emir; Bir nota 10 — Bir harfin okunuşu. 11 — Su; Bir 
Arap memleketi. 12 — İyi bir şey temenni edilirken muhatabın basma söy
lenen kelime

Objektifin Müziplîği :
r \  kusn misâli... Sözüm ona objektiften kaçtı... Celâl

Nailin, İlhan Şen, Ltttfi Gökmen ve Hariyerll No ran bir 
siyaletto idiler. Meşhnr olmanın şanından olacak, orada baln- 
nan bir fota, bu rannd in i tesblt etti. Celâl Şahla drt aosöm 
ana, objektiften keçtı. Malûm ya pek biçimsiz yakalanmıştı.

İlhanla fotoğrafları çekiliyordu! N s diyelim!..

Film Haberleri
(Baş tarafı İS inci tayfada) 

HOLLY WOO D’UN YENİ 
SARIŞIN BOMBASI 

Marilyn Monro*, beyaz perdeyi ter. 
kedince, stüdyosu onun yerine yeni 
sarısın bombalar lanse etmek lüzu - 
munu hissetti. Sheree North 1le Jay
ne Mansfield bunların başlıca]an.

Marilyn Monroe’nun tekrar stüdyo
suna dönmesi, bunların durumlarında 
bir değişiklik yapmadı. Jayneı Mana . 
field. «Yaz Bekârı - The Seven Year 
Itch* filminin yıldızı Tom Ewell ile 
beraber «Do.Re-Ml» filmini çevirecek. 
Filmin mevzuu. Garson Kaninin bir 
hikâyesinden alınmıştır.
*  SOPH t A LOREN’lN SON FİLM İ 

İspanyada «Gurur ve İhtiras - Tbe 
Pride and the Passion» filmini bitiren 
Sophia Loren yine Amerikalılar hesa
bına Yunanistanda «Yunusun Üzerin - 
deki Çocuk .  Boy on a Dolphin* fil . 
mini çeviriyor. Sophia Loren, bu film
de Alan Ladd ile beraber oynuyor. 
Karısından ayrılarak, Sophia İle evle
necek olan meşhur İtalyan prodüktö
rü Carlo Pontl de Sophia ile beraber, 
dir. Carlo Pontl, Sil vana Mangano' - 
nun kocası Dlno de Laurentls'in orta
lıd ır. İki ortak. Italyanın en meşhur 
iki yıldızını, daimi kontratla şirketle
rine bağladılar demektir.
£  M ARILYN MONROE ARZUSUNA 

NA İL  OLUYOR!
Marilyn Monroe, U r sene ayrılık - 

tan sonra tekrar beyaz perdeye dön . 
düğü zaman en büyük arzusunun «Ka- 
ramazof Kardeşler» de oynamak oldu, 
¿unu gazetecilere söylemişti.

Pontl de Laurentits şirketi «Kara - 
mazof Kardeşleri» filme alacağını ve 
bas rolleri Marilyn Monroe. SUvana 
Mangano, Marlon Brando ve William 
Holden’e vereceğini ilân etmiştir.

+  ÖMKR HAYYAM BEYAZ 
PERDEDE!

Paramount Film Şirketi, m—hur şair 
Ömer Hayyam'ın hayatim filme al . 
maktadır. «Ömer Hayyam'ın Aşkları - 
Loves or Ömer Khayyam» ismini ta . 
*ıyan bu filmde baş rolleri Cornel 
Wilde, Debra Paget ve Michael Ren
nie oynamaktadır. Bu filmde harika 
sesli Perulu şarkıcı Y ma Sumac'ı da 
dlnleyçcegiz.

*  CHURCHİLL’İN İLK  FİLM İ 
Baş rollerini Rock Hudson ite Dana 

Wynter’in oynadıkları «Kıymetli 
Şey Something of Value» nün bir 
sahnesinde sabık İngiliz başvekili Sir 
Winston Churchill de görülmektedir. 

___________________Derleyen : Aylfi Gül

Perihan Sözeri
(Baş tarafı 7 nel sayfada)

«Benim yaptıklarımı yapsınlar, benim 
gittiğim yoldan gitsinler... Eğer gidi, 
satımı beğeniyorlarsa!»

Gerçekte de, gençlere örnek olacak 
meşhur, sevilmiş bir ses sanatkârı de- 
£11 miydi Perihan Sözeri! Onun yap . 
tıklarını yapsınlar; o hâlde sahne me
raklıları. En doğru ve İyi yol...

Gün geçmiyor ki, sahneden çekilme, 
ye karar vermiş bir sanatkârın İsmi
ni duymayalım. Yersizdi belki ama, 
acaba Perihan Sözeri, ne zaman sahne, 
den ayrılacaktı?

.— Aman, böyle bir şey sormamış o- 
lun siz, dedi. Henüz, bunu düşünme .  
dlnfı bile. Çünkü, sahneden artık tama 
miyle ayrılıyorum, katiyen sahneye 
dönmiyeceğlm ! ; deyip bugün sahne, 
de olanların vaziyetine düşmek de hlc 
istemem!

Sezer Sezin
(Baş tarafı 17 nel sayfada)

iurum. Sonra, yeni elbise giyem iyo
rum. Rahat edebilmem İçin, benim o 

• elbiseye alışmam lâzım. Bu yüzden, 
bazun yeni yaptırdığım bir elbiseyi 
üç ay hlc giymediğimi bilirim.

— Pek], dedim, İlk gördüğünüz bir 
erkeğin en cok nesine dikkat edersi _ 
nlz?

.—o Dişlerine, ensesine ve konugtna 
tarzına!

Gelişi güzel sualler birbirini takl» 
ediyordu:

— Kadın olduğunuza pişman misi - 
nı*T

Hayret etti; için için güldü:
— Erkekliğin daha iyi olduğunu 

bilmiyorum kİ...
— Kadın neslinin tenkit ettiğiniz ta

rafı var mı 7
^ — Kadınların dedikodusu diyecek - 
tim ama, bugün, maşaallah siz e r . 
kekler bu hususta biz kadınlara ta« ç ı
kartacak kadar İlerlediniz galiba! 

Gülmek sırası, şimdi bende idi.
— Hangi artistlerin, neslnt beğenir, 

siniz?
— Aman, bizimkileri kanştırmıya - 

lım. Malûm ya «Zülfl.yftr» meselesi... , 
Marlon Brando'nun sanatını, BUza .  
beth Tay lorun güzelliğini, Andrer 
Hep burnun tipini...

— Ya kocanızın?
— Her şeyinden önce ahlâkını.
— Bugüne kadar arzu edip te he .  

nttz yapamadığınız bir şey var mı?
Dudak büktü, basını salladı...
— Hem de cok şey var, dedi.
— En cok beğendiğiniz roller acaba 

hangileridir?

— Beğendiğim roller; bugüne k a 
dar çevirdiğim 13 filmin hlc birinde, 
maalesef oylam adım .

S .— Hayatınızda en cok sevdiğiniz ve 
sevmediğiniz öç şeyi söyler misiniz?

— Yaşamayı, sanatımı ve evimi se
verim. ölümü, herkesi dost kabul e - 
dişimi ve yalanı hlc sevmem.

| — Batıl itlkadlara inanır mısınız?
Şuh kahkahalarından birini yine 

hafiften attı:
— Uğur veya uğursuz kabul edilen 

şeyler bana göre değişiyor. Meselâ; 
13 rakamının. Salı günlerinin ban* u. 
ftur getirdiğine inandığım gibi, me - 
»ela. solumdan yataktan kalktığım za
manlar da bana uğursuzluk geleceği
ne hiç inanmam.

Değişik suallere verilen değişik ce
vaplar, bizi pe«l sıra o kadar sürük .  
lemisti ki. samimi film artistimle, bir 
ân İçin olsun sevgili kızını, evdeki is. 
Ierlnl unutuvermlştl... Ben de bir ran
devumu geçeli saat olmuştu.

Telâşlı telâşlı kalkıp gidişimiz, gö_ 
râiecek şeydi!

Memleketimizde doğru dürüst bir 
saz salonu olmadığını, kulis odalan _ 
mn acıklı vaziyetinden acı acı bahse
den sanatkârımız:

— Her sahneye çıkışımda, diyordu, 
yanımda muhakkak ufak bir Kuranı 
Kerim bulundururum. Geçenlerde na .  
sı İsa yanıma almayı unutmuştum. Bu 
âdetimi bozup sahneye çıkmak İstemi
yordum. Bereket versin. Zeki Müıe_ 
nln de üzerinde muskası. Kuranı var. 
mış. Onu tuvaletime iğneleyip sahne, 
ye çıkabilmiştim nihayet...

Gazinoya gitmek saati gelmeseydi, 
daha cok şeyler konuşacaktık. Bir 
daha buluşmak Üzere, istemiye iste- 
mlye bu aile yuvasından, ean«tkAr e. 
\-İnden ayrıldık...
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Ç K Ş İ D L t  K O M A N L A B MAYK HAMMER SERÎSİ (1 inci Seri)

Kurus 1 — ÖLÜM MELEĞİ 26 — KİM  BU YILAN?
i f  Harabelerin Çiçeği Reşad Nuri Güntekln 100 2 — TEH LİK E Yİ SEVERİM 27— ÖLDÜREN ŞARKI
İT Erkeksiz Kadınlar Marle Querllng 100 3 — YEŞİL E LLİ K AAT İL 28 — K AN LI BEBEK!
i r  Kenarın D'.Iberi Ragıp Şevki Yeşim 100 4 — SENİ YAŞATMİYACAĞIM! 29 — MAVİ ELMASIN ESRARI
i r  Kadınlardan Blktifh Frank Haskell 100 5 — tOSMAM, SENİ KİM ÖLDÜRDÜ? 30 — DİŞİ KEDİ!
i f  Ask Uyanınca Çeviren: Hamdl Varoğlu 100 6 — ÖLÜM. AV IN I ARIYOR! 31 — CEHENNEM YOLCUSU
İT Kardeş Kaatıll — Kanlı Hançer — Şehvet Kurbanı 7 — KANUN DÜŞMANI 32— ÖLÜME İK l ADIM VAR!

(3 roman t ir  arada) 100 8 — KARA VAMPİR 33 — KAN KUYUSU!
İT  Karanlıktak' Eller (Mayk Hammer) Mickey Splllane 100 9 — K IZ IL  HANÇER 34 — İK İ CANAVARDAN BİRİ
İT  Aşk Çılgınları John Knlettel '1 0 0 10— ÇIPLAK KADINLAR DELİSİ 35 — KANA KARIŞAN GÜNAH
i f  Uç Kadının Erkeği Louls Charles Royer 100 11 — SAAT ONBİRE BEŞ KALA 36 — İK İ YÜZLÜ K AAT İL
İT  Erkek Delisi Erskine Baldwell 100 12 — MEHTAP CANAVARI 37 — KASIRGALAR YOSMASI
İ r  Görünmiyen Kaatll Agatha Christie 100 13 — ŞİMDİ SIRA SENDE! 38 — GECE ÇIĞLIĞI
i r  ölüler Kervanı Peter Cheyney 100 14 — ÖLMEKTEN KORKMUYORUM! 39 — ÇAKAL YAVRUSU
İT  Tek Kulaklı Genckız Hadley Chase 100 15 — GENÇ K IZLAR CEHENNEMİ 40 — DEMİR PENÇE
i f  33 üncü Gölge Erie Stanley Gardner ıoo 16 — YOSMALAR FENERİ

17 — SON ÖPTÜĞÜM SENSİN!
41 — VUR, FAKAT ÖLDÜRME!
42 — MÜTHİŞ ADAM!

T A R İ H İ E S E R L E R

Kurus

18 — DİŞİLER ŞEYTANI
19 — BEN VARIM, KORKMA!
20 — SON NEFESE KADAR

43 — ÖLDÜREN YUMRUK!
44 — KARA CEHENNEM
45 — SEN DE ÖLECEKSİN!

i f  Atatürk'e Kafa Tutanlar: 1 100 21 — BU GECE, SON GECESİ 46 — KAN DÜŞMANI
i r  Atatürk’e Kofa Tutanlar: 2 100 22 — K A N LI BAKİRE 47 — TEH LİK E Lİ MELEK!
■*- 28 Peygamber ve Hazretl Muhammed’ln Hayatı 23— ERKEKTEN BETER 48 — İK İNCİ K AAT İL

(Kısas-ı Enbiya) (Clldll) 1000 24 — CANAVAR TOHUMU 49 — A LT IN  YARASA!
İT  10 Meraklı Hayatın Hikâyesi Çeviren: Hikmet Münir 100 25 — ÖLÜM SAÇAN RÜZGAR! 50 — LEKELİ CİNAYET

MECMUA KOLLEKSİYONLARI

İT  Radyo Haftası (17 clld) 1 den 17 ye kadar (Beher clld)
*  Resimli Hikâyeler (Clld: 1)
İT  Resimli Hikâyeler (Clld: 2) 
i r  Resimli Hikâyeler (Clld: 3)
i r  Blitünay (Hc-yecan Magazin) î> takımdan ibaret kollekslyon 

M Ü Z İ K  N E Ş R İ Y A T  I

if- Türk Bestekârları Antolojisi (Clldll) 
i r  Seçme Türküler (Clldll) Yeniden basılıyor 
İT  Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi (Clldll)

Kuruş
500
750
750
750
300

Kuruş
350
350

1000

81H K B  K İTA P  100 KURUŞ

MAYK HAMMER SERİSİ (2 nci «eri)

1 — KİM  BU CANAVAR?
2 — ÖLÜM MERDİVENİ
3 — KAN LI KANATLAR

4 — BELALAR YOSMASI
5 — ATEŞ ÇEMBERİ
6 — ÖLÜM REVÜSÜ

Beher Kitap 100 Kuruş i r  Nesri Devam Ediyor. 

I IA I iK  K Ü TÜ PH A N E S İ SEKİSİ

İT Dünyayı Gü’düren Adam — Nasrettin Hoca 
6 Kltaç -Beheri 100 Kuruş.

mmmm
S3UH

Neclâ I
f Baş taraf* 19 uncu sayfada)

görülüyördu... Mesuddu, müster htl.

— Gittiğiniz yerde alafranga okuya_ 
taksınız tabii!

— Evet, Napollten şarkılar söyllye- 
cefilm. Bu programımın birinci kısmı 
olacak. İkinci kısmı da, Olgunlaşmada

büyük bir titizlikle hazırlattığım pek 
orijinal dikilmiş milli kostümlerimizi 
giyerek sahneye çıkıp; «Tin  tini mini 
hanım», «Adanalı», «Üsküdara gld r .  
ken» gibi sevilmiş türkülerimizi oku - 
yacağım.

TA T L I SOHBETİMİZİ kapının 7.111 
bozdu. Gelen postacı idi. Bir tomar 
mektuptan bir kaç tanesini açtı. Hep. 
sİ de İlâm aşk mektupları idi. Nede 
güzel yazılmıştı! Acaba Neclâ İz de bir

artistimiz gibi, kendisini bir llâhe gi
bi anlatan mektupları saklayıp abuk 
subuk olanları yırtıyor muydu? Sor. 
mamıza lüzum kalmadı. Hepsine şöy 
le bir göz attı, Icin İçin güldü dudak 
lan gerildi, gözleri kısıldı. Sonra da, 
değişmesi bir an meselesi oldu. Kaçla
rını çattı, mektupları elinde olduftu 
halde yanıbasmdakl koltuğa attı ken 
dini.

«— Zorla mı. Evlenmlyeceğlm İste..

Evlenmem!.» diye mırıldandı.
GÜZEL, HOŞ ve sempatik şantözü, 

müz, perde artistimiz NcclA Iz'l, elli 
altmış bin liranın süslediği evinde Avru 
padan yeni getirttiği naylonlarla daha 
da zenginleştirdiği ga drobu İle karsı 
karşıya ve sevgili, biricik aşkım dedi, 
ğl evlâdı Serdarla başbaşa bırakıp ay
rıldık..

Netice? Ncclâ İz «Asla evlenmlyecek 
m is .»

Yıldızlar
Kolleksiyonu

«Hâdise Yayınevi» nin neşrettiği «Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi» hakiki bir yıldızlar kollekslyonudur. İçtnde 109 ses, 
113 saz, 43 caz, 26 opera, 26 batı müziği. 41 radyo sanatkarı, 36 bestekârın hayatları, resimleri, renkli* tablolarlyle bu 
ansiklopedide yer almıştır. 568 sayfa 10 liradır.



K O Y U N U M  VF< G İ Y İ N İ K :  A rt ist ler im i*  a r a .  

Hinda çektirdi*! fotoğraflarla , f i lm leriy le  de en 
cok tanılan Nerim an Koksal, «tihrete, biraz da  
bu yoldan ulavmıvtır. Onun fflyinik ve soyunıık  
ayrı ayrı havım, cazip olan tarafı vardır. K ök .  
«a l  «imdi nn*«lebiyle ilgili yeni karar lar ın  a r ife ,  
sinde bulunmakladır. Bekleyelim. (Si. Kad .)
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