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Yeni bir âdet
#  Hollywood’da çevrilmekte olan 

filmlerin halka ilk gösterilişim, o fil
min baş artistlerinin doğdukları şehirler
de ve artistin de hazır bulunduğu büyük 
gala müsamereleriyle yapılmaktadır. Bu 
âdet, aşağı yukarı harbin başında umu
mileşti. Evvelceleri, nadir olarak ya
pılırdı. Bu şekilde gösterilen filmlerin 
birkaçı şunlardır:

«CLAUDİA» baş artisti Dorothy Mc 
Guire, Om ahali ve filmin ilk gecesi O- 
mahada yapıldı.

«Best Foot Forward» baş arsitsi Red 
Skelton, Hartfordlu ve filmin ilk gecesi 
H artforfda yapıldı.

«Happy Land» baş artisti Don A- 
meche, Kenosha’lı. Filmin ilk gecesi 
Kenosha’da.

Deanna Durbin
#  Universal stüdyolarının gözde yıl

dızlarından Deanna Durbin, ilk renkli 
filmi olan «Caroline» i çevirmeğe başla
dı. Film hakkında henüz ,fazla malûmat 
yoktur .

#  RKO stüdyolarında Olivia de Ha- 
villand, Jack Carson ve Robert Cum
mings «Princess O’Rourke» adlı bir film 
çevirmektedir.

9  Paramount stüdyolarında radyo 
serilerinden alman «Henry Aldrich» 
filmlerinden bir tanesi daha bitti. Bu
nun  adı «Henry Adrich Boyscout» dur. 
Lâkin seri de bu filmiyle birlikte bit
mektedir. Çünkü bu filmlerde baş ro
lü  yapan Jimmy Lydon artık çocuk 
denecek bir yaşta değildir. Şimdi Re
public kumpanyası tarafından Para
mount5 tan kiralanmış ve «Rhythm Re- 
verly» adlı yeni bir filme başlamıştır. 
Aldıich serileri Mickey Rooney’in «Andy 
Hardy ailesi» serilerine rakip olarak çev
rilmişti. Bunlardan henüz hiç biri Mem
leketimizde gösterilmiş değildir.

425 bin dolar
Metro-Goldwyn-Mayer film şirketi, 

.yeniden filme alınacak olan kitapların 
muharrirlerine filme alınma hakkı o- 
larak 425 bin dolar para vermiş bulu
nuyor.

Şarlonun oğlu
#  Şarlonun büyük oğlu on sekiz 

yaşındaki Charles Chaplin Jr. Amerikan 
ordusuna er oldu. Chaplin Jr. Şarlonun 
ikinci karısı Lita Grey’den dünyaya gel* 
iniştir. Meşhur komiğin ayrıca iki oğlu 
daha vardır.

Clark’a madalya
#  Askere alınmadan önce son olarak 

Lana Tumer’le birlikte «Somewhere Fil 
find you» filmini çevirmiş olan Clark 
Cable’e, Motion Picture Herald mec
muası tarafından, savaş meydanlarında 
çektiği dokümanter. filmler için bir ma
dalya verilmiştir.

Spencer’in yeni rolü
#  Dilimize «Bir tek dünya» adiyle 

çevrilmiş olan ve meşhur Amerikan si
yaset adamı Wendel Wilkle’nin son dün
ya seyahatinden dönüşünde yazdığı «One 
World »kitabı 20th Century Fox stüd
yoları tarafmdan filme alınmaktadır. Bu 
filmde Spencer Tracy, Wilkie rolünü ya
pacaktır.

Bu suretle Spencer, hayatında üçün
cü defa olarak bîografik bir rol temsil 
etmiş oluyor. Bundan önce seyyah Stan
ley, daha sonra Edison, rollerini yap
mıştı.

Roy Rogers
#  Meşhur kovboy yıldız Roy Ro

pers, New-York’da Madison Square Gar- 
den’de yapılan Rodeo «vahşi a t müsa
bakası» na iştirak etmiş ve çok alkış
lanmıştır. Vahşi atlara binerek bunlara 
hâkim olabilmek, Amerikada bir nevi 
milli spor mahiyetindedir ve Roy Rogers 
en muvaffak rodeoculardan biridir.

Bu vahşi at müsabakasının bir hu
susiyeti de, ilk defe olarak televizyonla 
Amerika içinde yapılmış bir rodeo olu
şudur.

Vatikan filmi
#  Son günlerde, Amerikada Vatikan 

ve Papalığın tarihi adlı kısa bir film 
çevrildi ve bu film bütün dünyaya ya
yıldı.

Bu sayımızda başrolleri Dorothy 
Lamour ve William Holden tarafından 
yapılan (the Fleet’s in) Filo geliyor adlı 
filmin şarkılarının hangi marka plâklar
da bulunabileceğini veriyoruz:
THE FLEET’S İN: .
NOT MINE: Jimmy Dorsey orkestrası. 
Markası (Decca 4122)
Aynı şarkı: Ar tie Shaw orkestrası , 
Markası: (Victor 27779)
TANGERINE: Jimmy Dorsey orkestrası. 
Markası (Decca 4123)
Aynı şarkı: Vauhn Monroe orkestrası 
Markası (Bluebird 11433)
Aynı şarkı: Tommy Tucker orkestrası 
Markası (Victor 6583)
I REMEMBER YOU: Jimmy Dorsey or
kestrası
Markası (Decca 4132)
Aynı şarkı: Freddie Martin orkestrası 
Markası (Bluebird 11426)
Aynı şarkı: Jan  Savitt orkestrası 
Markası (Victor 27775)
Aynı şarkı: Harry James orkestrası 
Markası (Victor 36518 
D  YOU BUILD A BETTER MOUSE
TRAP: Jimmy Dorsey orkestrası 
Markası (Decca 4132)
Aynı şarkı: Freddie Martin orkestrası 
Markası: (Bluebird 11453)
ARTHUR MURRAY TAUGHT ME 
DANCING IN A HURRY 
Söyliyenler THE FOUR KING SISTERS 
Markası (Bluebird 11431 
GELECEK SAYIDA: LADY BE GOOD

m il  OKUNUR?
Harry CAREY ... Heri Keri (Amerikan) 
Mary CARLISLE ... Meri Kerlayl (Ame
rikan)
Richard CARLSON ... Riçird Kerlsm (A- 
m erik an)
Tullio CARMINANTI ... Tullio Karmi- 
ııati (Italyan)
John CARRADINE ... Can K em din (A- 
merikan)
Leo ARRILLO ... Lio Karillo (Ispanyol) 
John CARROLL «. Can Kerıl (Ameri
kan)
Madeleine CARROLL ... Medlin K ent 
(İngiliz)
Lynne CARVER .» Lin Kervir (Ameri
kan)
Walter CATLETT ... Voltır Ketli t (A- 
m erik an)
Hobart CAVANAUGH M Hobart Keve- 
no (Amerikan)
Chick CHANDLER _  Çik Çendlır (A- 
merikan)
Lon CHANEY ... Lan Şeni (Amerikan)

Charlie CHAPLIN ... (Çarli Çeplin (İn
giliz)
Ruth CHATTERTON .. Rut Çeürtm (A- 
merikan)
Hally CHESTER ... Holi Çestır (Ameri
kan)
Diana CHURCHILL ... Dayena Çölçil 
(İngiliz)
Eduardo CIANNELLI ... Eduardo Cianeli 
(Italyan)
John CLEMENTS .« Can Kliments (İn
giliz)
Charles COBURN .... Çarlz Kabım (A- 
m erik an)
Claudette COLBERT M Klodet Kolbert 
(Fransız)
Eddie COLLINS ... Edi Kalins (Ameri
kan)
Ronald COLMAN ... Ramld Kolmm (İn
giliz)
Joyce COMPTON ... Coys Kamptın (A- 
merlkan)
Walter CONNOLLY ... Volür KonalU 
(Amerikan)
Jackie COOGAN ... Ceki Kugm (Ame
rikan)
Elisha COOK Jr. Elişe Kuk Cunyir 
(Amerikan)

(A rk a s ı v a r )
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Cilt ı 2 — S ay ı: 15 27 Nisan 194*

BU SAYIDA:

AK4.DEMİ MÜKÂFATI ı OSCAR 
Hollywood’da sesli filmle birlikte kurulmuş 
olan Akademinin tarihine ve şimdiye kadar 

verdimi m ükâfatlara1 dair bir röportaj

HAYAT 40 İNDA BAŞLAR 
^icaba öyle mi ? Kimler için kırkında, kim 
le r için daha evvel başlıyor? öğrenm ek İs- 

[terseniz bu yazıyı okuyunuz.

JOAN LESLIE 
Genç ve güzel artistin  hayatı.. Yakında 

filmlerinizde seyredeksiniz.

FARUK KENÇ ve BAHA GELENBEVİ 
Biri rejisör, biri operator Ikİ^film teknis
yeni... Hayatlarını merak etmez m isiniz? 

Bu yazımızda okuyacaksınız.

MEŞHUR BABALARIN 
MEŞHUR OĞULLARI

Beyaz perdenin meşhur babalarile, meşhur 
oğulları arasında bol resimli, güzel bir 

mukayese..

SAMMY NİÇİN KOŞUYOR?
Sammy, sahiden çok koşuyor.. Hem oyle 
koşuyor kİ bu koşu onu gayet yükseltecek 

ve film dünyasına hâkim kılacak..
SİNEMA NEREDEN NEREYE?

Dünya sinema tarihi üzerindeki İlgi değer 
etüdümüz, en cazip safhalarında.

A Y R I C A :
HOLLYWOOD MEKTUPLARI: Bir Stüdyo 
geziyoruz.. Bir stüdyo nasıl yerdir ? Ve film 
nasıl çevrilir?

AST TIME GOES BY 1 Casablanca filminden 
I  enfes bir şarkı ve mükemmel bir tablo.

1 HERŞEY VATAN İÇİN, Romanımız bu sayı- 
I  da sonuna, en heyecandı yerine geldi.
I YENİ FİLMLER ANSİKLOPEDİSt’nde altı 
|  yeni filmin mevzuunu ve kritiğini sunuyoruz
3 Plâk köşesi, Dedikodular, A rtist İsimlerinin 
1 doğru okunuş şekli, Haberler, Ek olarak 
1 dört renkli Ginger Rogers tablosu ve Bun- 
1 1ar Kim müsabakamızda kazananlar.

Başmuharriri, Teknik ve yazı işleri sekreteri

CEMİL CAHİT CEM

er -  İstanbul Basımevi
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AKADEMİ MÜKÂFATI
G eçenlerde Amerikandan gelen kü

çük bir Hollywood haberinde şun
ları okumak kabildi:

«Amerika sinema tarihinde ilk de- 
«fa olmak üzere bu yıl, 2 Mart 1944 
«salı günü tevzi edilecek olan Oscar 
«akademi mükâfatları şerefine ziya
f e t  tertip edilmemiştir. Merasimin bir 
«tiyatro binasında yapılması kararlaş- 
«tırılmışsa da, henüz yer tayin edilmiş 
değildir. Mutat ziyafetten, ekonomi 
«maksadiyle vazgeçildiği bildirilmek- 
«tedir... v.s.»

6u  Hollywood haberini, yadırgama
yacağınızı zannediyoruz. Çünkü, gün 
geçmiyor ki akademi, mükâfat keli
meleri ve Oscar (Oskar) ismi işitilme
sin... Gün geçmiyor, ki gündelik ga
zetelerin sinema ilânlarında, sinema 
mecmualarının uzun yazılarında Oscar 

* kazanan film ve artistlerin adlarına 
rastlanmasın.., yazıyorlar, çiziyorlar,
Award akademisi diyorlar, Oscar aka
demisi mükâfatı diyorlar, Oscar madalyesi diyorlar ve 
hattâ Oscar akademisinin Award mükâfatı gibi baştan 
aşağıya yanlış tâbirler kullananlar da var... SÎNEMAGA- 
ZÎN, mevzuunun her sahasında olduğu gibi, burada da 
yalnız okuyucularını düşünerek, bu  işin iç yüzünü ay
dınlatmaya karar verdi. Okuyacağınız yazı, sîzlere Holly- 
wood’un en namlı şahsiyeti mister Oscar*ı tanıtacaktır.

•+
1927 yılındayız. Sessiz sinema, son günlerini yaşıyor. 

Sağda solda, yepyeni bir teknikle sesli bir sinema sana
yiinin doğmak üzere olduğu rivayetleri dolaşıyor. Bu me
sele hakkında lehde, aleyhde bir sürü lâf söyleniyor. Ki
misi, sinemanın sesli olursa gülünç bir hal alacağı iddia
sında, kimisi de sinema tekniğinin kâfi derecede tekem
mül ettiği ve daha fazlasını kaldıramayacağı fikrinde.. Bu 
hal devam edegelirken Vitagraph film şirketi (Şimdiki 
Warner Brothers) ilk sesli film olan «Jazz Singer — Caz 
şarkıcısı» adlı eserini, 1927 senesi mayısının 18 inci günü 
piyasaya arzediyor. Bu ilk sesli filmin ve onu takip eden
lerin, ne dereceye kadar muvaffakiyet kazandığını tekrara

Yazan: Mahmut E. OZAN

lüzum olmasa gerektir. Fakat, sesli 
filmin doğurduğu Öyle yeni bir mesele 
vardı, ki bu mesele bugünkü mevzuu - 
muzu alâkadar etmektedir. Sesli film
le beraber, yeni bir artist tipine, yeni 
bir bir teknisiyen zümresine ihtiyaç 
baş göstermişti. Endüstrinin, yeni ele
manlar buluncaya kadar epeyce sı
kıntılı anlar yaşıyacağı aşikârdı. Ni
tekim bu yeni teknik, birçok eski si
nema artist ve iş adamlarını üvey evlât 
gibi unutuvermiş, seslerinin müsaade- 
sizliği yüzünden o zamanların birçok 
tanınmış yıldızları, beyaz perdeden u- 
zaklaşmak zorunda kalmışlardı.

Sesli film, o zamanlar, âdeta bir 
kargaşalığa, paniğe sebep olmuştu, 
denebilir. Bir iki hafta içinde Mae 
Murray, Gloria Swanson, Bebe Dan
iels, Anita Page, Billie Dove gibi göz
de kadm yıldızlar ve Ramon Novarro, 
Conrad Nagel, Norman Foster, William 
Haines ve Neil Hamilton gibi tanınmış 

erkek artistler .sonbahar yapraklan gibi sinema semasın
dan dögülmeğe başlamışlardı.

Sayısız filmlerle kazandıkları uçsuz bucaksız şöh
retleri, Vitagraph’ın çevirdiği bir tek sesli filmle ortadan 
kayboluyordu. Evet, bir tek sesli film, sinema sanayiinin 
istikbalini tehlikeye sokmaktaydı. Beri yandan teknisi- 
yenler de, yeni aletler karşısında zorluk çekiyor ve bu 
sahayı terkederek başka işler tutmayı, daha doğru bulu
yorlardı. Az kalsın ,sinema sanayii artistsiz ve teknisiyen- 
siz kalacaktı. İş başındakiler, düşündüler taşındılar doğ
makta olan yeni endüstriyi teşvik maksadiyle bir mükâ
fat tesisine karar verdiler. Bu iş, Amerikan sanayiinin 
en nüfuzlu teşekkülü olan ve «Academy of Motion Pic
tures Arts and Sciences» adını' taşıyan «Sinema sanatları 
ve ilimleri akademisi» ne düşüyordu, önceleri, o tarih
ten itibaren her yıl en çok muvaffak olan artiste, en iyi 
filmi çeviren rejisöre ve en iyi filmi hazırlıyan stüdyoya 
paraca yardımda bulunmayı düşündülerse de, sonradan 
kazananlara altından yapılmış b ir insan heykeli vermeği 
münasip buldular . Bu küçük heykelciğin modelini Mgtro-
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Goldwyn-Mayer stüdyosunun o za
manki ressamlarından ve şimdi aynı 
stüdyonun sanat direktörlüğünü yapan 
Cedric Gibbons hazırladı ve ilk de
fa olarak 1927 senesi temmuzunun o- 
nuncu günü Hollywood Boulevard’daki 
akademi binası salonlarında tertip e- 
dilen muhteşem bir ziyafette mükâ
fat dağıtıldı. Altın heykeli, ilk kaza
nanlar Janet Gaynor ile Emil Janings 
olmuştu. Janet Gaynor, 20th Century- 
Fox’un «Seventh Heaven — Yedinci 
cennet» ve Emil Yannings, Paramount* 
un «Way of All Flesh — Şehvet kur
banı» filmlerile bu mükâfata hak ka
zanmışlardı.. İşte, bu hâdiseden sonra 
Hollywood gazetecilerinden Sidney

Karşı sahifede yukarıda 20 santim bo
yunda som altından yapılmış bir hey
kelcik olan Oscar görülüyor. Aynı 
sahifenin aşağısında ilk akademi mü
kâfatını 1927 yılında kazanmış olan 
Janet Gaynor ve Emil Yanings. Solda 
1928 mükâfatım kazanan Mary Pick- 
ford ve Warner Baxter. Bu sahifede 
saikanda 1924 mükâfatım kazanan, 
soldan İtibaren Van Heflin, Greer Gar
son, Teresa Wright ve James Cagney. 
Aşağıda 1929 mükâfatım kazanan Nor
ma Shearer ve George Arliss ile 1927 
mükâfatlarım kazanan Spencer Tracy 
ve Louise Rainer. Foto: M.G.IVL; 20th 
Century-Fox; Paramount; Warners.

Skolsky bu küçük altın heykelciğe Os- 
car ismini taktı. O gündenberi Oscar, 
sinema merkezinin kendinden en çok 
bahsedilen cansız şahsiyeti olmuştur.

Oscar, yirmi santim boyunda som 
altından yapılmış bir heyküdir. ve bu 
hesapça, kıymetinin sadece sembolik 
olmadığı da meydandadır.

Tanınmış sinema rejisörlerinden 
Frank Capra’nın bugün, reisliğini yap
tığı «Sinema sanatları ve ilimleri aka
demisi» nin bugüne kadar Oscar*la 
mükâfatlandırdığı artistler ve mükâ
fatın verilmesine sebep olan filmler 
sırasiyle aşağıdadır.

. ( Arkası 26 ıncı ssbtfed*)
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ok Meşhur olmuş ve bütün dün
yada milyonlarca nüsha basılmış 

bir kitabın adı, böyledir: «Hayat kır
kında başlar!». Vâkıa bu sözü, yaş- 
lanmıya yüz tutmuş insanların bir ne
vi züğürt tesellisi telâkki edenler yok 
değildir. Lâkin oldukça doğru ve mü* 
him bir hahikate tercüman olduğunu 
da itiraf etmek mecburiyetindeyiz.
Her nekadar bugün —bilassa kadınlar 
arasında— kimin kırkı aşmış, kimin kırktan aşağı oldu
ğunu seçip ayırt etmeğe pek kolay imkân yoksa da mu
vaffakiyetleri gözle görünür bir halde bulunan sinema 
yıldızları arasında bir gezinti yapar da hakiki yaşlarını 
şöyle bir incelersek, hayatın sahiden kırkında başlamak 
istidadını gösterdiğini biz de hayretle müşahede ederiz. 
Bugün, filmlerinde civan delikanlüar veya çiçeği bur
nunda getıç kızlar halinde seyrettiğimiz, beyaz perdenin 
göz ve gönül çelici gözdeleri arasında öyleleri var, ki 
onların hakiki yaşlarını duyduğumuz zaman, şaşmamak 
elimizden gelmiyecektir. Kimi istiyorsunuz? Meselâ Jean 
Arthur’ün hangi filmini seyretseniz, kendisine 25 ten yu
karı bir yaş vermenize hemen imkân yok gibidir. Hal
buki Jean 1908 yılının 17 ilk teşrininde doğdu. Yâniya 
şimdi tam 36 yaşında bulunuyor. Demek ki kırkma mer
diven dayamıştır. Birçok kadınları teshir eden mahmur 
bakışlı Charles Boyer’ye ne diyeceksiniz? Şöyle böyle 
meşhur olalı ve hakiki hüviyetini bulalıberi, kırkım  çok
tan aşmıştır. Bugün 45 indedir çünkü 1899 yılının 8 A- 
ğustosunda doğmuştu. Ya, sinema yıldızlan arasında en

gençlerinden biri gibi görünen îda 
Lupino’ya ne diyeceksiniz? Hiçbir fil
minde 21 den yukan  çıkmıyan bu kör
pe taze de otuzuna merdiven dayadı. 
Çünkü şimdi 29 yaşındadır.

Hangi birini saymalı? îşte hâlâ ba
caklarının güzelliğiyle Övünen Mar
lene Dietrich. Stüdyosu, yaşmı ufalta
bilmek için ne yapacağım şaşırmış bir 
halde, fakat bütün küçültmelere rağ- 
den aşağıya indirmek mümkün ola-

îşte beyaz perdenin ateşli delikanlının Gary Cooper. 
Delikanlı ha?.. Shirley Temple’in ilk filmlerinden birini 
çevirirken 36 yaşındaydı. O zaman Shirley çocuktu, şftndi 
ise koskoca bir kızdır. Artık siz varın Gary’nin yaşını 
bu hesaba uydurmaya çalışsın!

Annabella’nın da yaşmı ufaltıncıya kadar akla karayı 
seçiyorlar. Sinema neşriyatında onun 18 yaşındaki kos
koca kızından bahsedildiğini hiç gördünüz mü? Bugün 
stüdyoların verdiği rakamlara bakarsanız Annabella, he
nüz 32 sindedir. 18 i çıkarm geriye 14 kalır. Fransız ka
nunları 14 yaşında bir kızın evlenmesine müsaade etme
diğine ve kendisinin 19 yaşmda evlendiğini söylemesine 
göre en aşağı 37 yaşmda olması İcap etmez mi?

Hele Joan Crawford’larla ve İrene Dunne’leri hiç 
karıştırmıyalım. Birincinin hakiki yaşı 43, İkincinin ise 
44 tür,

Birçok genç kızların kalblerinl çarptıran Walter Pld- 
geon ise bugün dört yaşmda bir toruna malik bir ded*-

HAYAT KIRKINDA BAŞLAR, SÖ
ZÜNÜN DOĞRULUĞUNDAN ŞÜP
HE EDİLEMEZ AMA, HAYATIN DA
HA EVVEL BAŞLADIĞI DA BİR HA
KİKATTİR. KİMLER İÇİN EVVEL, 
KİMLER İÇİN SONRA BAŞLADIĞI
NI BU YAZIMIZDA OKUYUNUZ.

men Marlene'i 42 
mıyor..
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dir. 189? de doğduğu söylendiğine göre yaşı 48 dir ve el
liye rahat rahat merdiven dayamış bulunmaktadır.

Fakat» itiraf etmek lâzımdır, ki artistlerin birço
ğunun yaşlan ilerilemiş bulunmasına rağmen, gördükleri 
rağbet azalmak şöyle dursun, bilâkis artıyor. Seyirci, yaş 
bahsinde pek fazla aldatılamaz.. Bu itibarla beyaz perde 
de seyrettiği artistlerden ekserisinin hakiki yaşlarım pek 
âlâ sezdiği halde, yine onları beğenmekten ve takdir et
mekten kendini alamıyor..

Bu işin mütehassıslarına sorarsanız iki sebep gös
teriyorlar. Birisi, sinema seyircilerinin büyük bir çok
luğunun, genç İnsanlar oluşudur. Tezatlar, biribirlerini 
çeker kanununa göre, genç bir kız, yaşlı bir erkeği genç 
bir erkek de olgunlaşmış bir kadını yadırgamamaktadır. 
İkinci sebebi de, insanların yaşlandıkça yüzlerinin hakiki 
mânâlarını iktisap etmesi ve tiplerinin belirmesi keyfiye
tidir.

Bu ikinci sebebi, pek yabana atmamak lâzım. Çünkü 
bugünün meşhur sinema yıldızlarının bundan senelerce 
evvelki fotoğraflan ile bugünküler karşılaştırılırsa, neti
ce, bugünkü tiplerin lehine oluyor. Gary Cooper’in eski 
bir resmiyle yeni bir resmi arasındaki 
fark, şayanı hayret derecededir. Aynı 
şey, Charles Boyer ve bütün diğerleri 
için de vardır, öte yandan, birçok yıl- 
dızlann, gençliklerinde sönük figüran
lar iken, yaşlandıkça ve olgunlaştıkça 
şöhrete eriştiklerini de hesaba katmak 
lâzım. Bugünün meşhur gözdeleri ara
sında böylelelerinin yekûnu, bir hay
li kabark değil midir?

Fakat, bu demek değildir, ki sine
manın hakikaten genç yıldızları da hiç 
rağbet görmüyorlar., bilâkis Mickey 
Rooney, Judy G-arland, Deanna Dur-

bin, Shirley Temple, Donald O'Connor, Gloria Jean ve 
Susanna Fos ter gibi 17 ile 23 yaş arasında bulunan genç 
yıldızlar da çok gözdedir. Acaba onların seyircileri, on
lara baktıkça gençliklerini hatırlıyan yaşlı kimseler mi?

Genç yıldızların gördükleri rağbeti de böyle biolojik 
bir kanuna bağlamak, hem işi kolaylaştırır, hem de in
şam düşünmekten kurtarırdı. Mesele yok! Genç yıldızlan, 
yaşlı seyirciler beğeniyor... Yaşlı yıldızlan da genç se
yirciler... İşler, yine yolunda gidiyor demektir. Fakat a- 
caba, bu rağbetlerin hakiki sebebi böyle midir.

Doğrusu, burasını henüz hallettiğini iddia eden kim
se çıkmadı. Bu itibarla «Hayat kırkında başlar!» sözü ne 
kadar doğru olursa olsun, kırkından evvel başladığı ha
kikatini de büsbütün reddetmemek lâzım geliyor..

E. HAKGÖREN

Jean Arthur, Charles Boyer, Ida Lupi- 
no, Marlene Dietrich, Gary Cooper ve 
Annabella... Kimi kırkına merdiven 
dayamış kimi de kırkım aşmış bir çok 
yıldız., bu sahifemizde hepsinin, pnar 
sene evvel alınmış küçük fotoğrafla
rım görüyorsunuz. Bugünkü resimle
riyle, dünküler arasındaki fark, göz
den kaçacak gibi değil... Acaba, hayat, 
sahiden kırkında mı başlıyor? Foto: 
Colombia; Paramount; 20th Century, 
Fox; United Artists; Universal, Warners
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Hollywood Nisan. 1944.

Hollywood's gelen ziyaretçiler, Stüdyoları gezebilmek 
ve tetkiklerde bulunmak için kendilerine hasredilen za
manın kâfi gelmediğinden şikâyet eder dururlar. Sabah
la n  birkaç saat vakit vardır, derken öğle yemeği tatili ge
lir öğleden sonra da setlerde ancak saat 5 şe kadar film 
çevrildiğinden 4-5 saat içerisine sıkıştırılmış bir ziyaretin 
kendilerini tatminden çok uzak olduğu muhakkaktır.

Fakat zamanın baskısı altında vücuda gelen bu nor
mal tahdidat nedense şimdiye kadar hiçbir ziyaretçi veya 
muhabir tarafından yenilememiş tir. Ben de birçok yaban
cı gazete ve film mecmualarının Hollywood muhabiri ol
maklığım dolayısiyle stüdyolar ve çalışış tarzları hakkın
da geniş malûmat’a ihtiyaç hissetmekteydim. Yani ben de 
zamanın azlığından şikâyetçiydim. Bundan dolayı bir yo
lunu bulup bu mahzuru yokedebilmek için teşebbüse gi-

BİR  
STÜDYO 
GEZELİM

riştim. Elde ettiğim netice 7 senedenberi hiç bir gazeteci
nin mazhar olmadığı bir müsaadeydi ve • Paramount » 
stüdyolarında bir haftalık misafir olarak davetli bulunu
yordum .

Bu suretie tam bir hafta «Paramount» stüdyolarında 
yatıp kalktırtı. Kahvaltılarımı orada yaptım, öğle akşam 
yemeklerimi orada yedim. (Tabii artistler, yıldızlar, fi
güranlar, rejisörle» ve teknisyenlerle beraber).

Hollywood Los Angeles şehrinin ancak küçük bir 
kısmıdır denebilir. Holly wood’da bulunan 10 büyük stüd
yodan yalnız dördü şehrin içerisinde diğer 6 sı ise şehrin 
dışarısında kurulmuşlardır. Paramount. R.K.O. Columbia 
ve Samuel Golwyn Stüdyoları şehirdekiler. 20th Century - 
Fox Beverly Hills’de, Warner Bros ve Walt Disney stüd
yoları Burbank city’de, Universal stüdyoları Universal 
city tabir edilen bir semtte ve Republik stüdyoları da 
Studio city*dedir. Fakat bütün dünya bir tek isim tanı
maktadır: «Hollywood».

•Paramount» stüdyolarında ilk ziyaretim sabah saat 
onda başladı ve önce bir bahçe dekoru içerisinde geçen 
bir sahneyi gezdim. Burada Joan Fontaine ile MeksikalI 
yeni artistlerden Arturo de Cordova «The Frenchman’s 
Creek* adlı bir film çeviriyorlardı. Eseri belki duymuş
sunuz «Rebecca» muharriri Daphne Du Maurrier’nin aynı 
adlı romanıdır. Ve Amerikada 5 milyon satılmış bir kitap
tır. 17 ci asrin avantür ve aşkla karışık bir hikâyesi olan 
bu romanı okurken duyacağınız heyecanı filmini seyre
derken daha fazla hissedeceksiniz. Sette filmin çekilişini 
seyrederken ne derece tesir altında kaldığımı sizlere tarif

Bu sahifede, yukarıda Paramount stüdyolarının umu
mi kapısı görülüyor. Aşağıda solda Joan Fontaine’le 
Arthuro de Cordova, m uharrir Dophue du Maurler’ 
nin «The Frenchman's Creek* filminde. Sağda Dorothy 
Lamour ve Barry Sullivan «Rainbow Island» filminde.
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edemiyeceğim. Bu sahnenin tamamlanmasını müteakip 
Joan Fontaine’i ve Arturo’yu yakaladım, ve okuyucula
rım namına uzun bir konuşma yapmak istedim. Fakat 
maalesef Joan’la pek o kadar konuşamadık. Diğer bir 
stüdyoya başka bir film sahnesi çevirmek üzere yola çı
kıyordu özür diledi ve ayrıldı.

Arturo de Cordova ile stüdyonun kahve salonunda 
oturduk konuştuk .Genç ve uzun boylu yakışıklı bir er
kek gayet manalı bakışları var, çok da tatlı konuşuyor. 
Tampico şehrinde doğmuş ve henüz 28 yaşında. Kendi
sinden çok şeyler beklenebilir bir kabiliyet olduğundan 
şüphe yok. Zaten Çanlar kimin için çalıyor (For whon 
the bell tolls) filminde çok muvaffakiyet kazanmıştı. Ye
meği de Arturo ile birlikte stüdyo lokantasında yedikten 
sonra başka «set» leri gezmek üzere kendisinden ayrıl
dım. Arturo’yu gelecek sene sayılı erkek artistler ara
sında görebileceğimiz bir hakikattir. Dorothy Lamour’u 
beğehen bir sinema seyircisi için, acaba Dorothy'nin bir 
sarong*la* film çevirişimi seyretmekten daha zevkli bir 
şey tasavvur edilebilir mi? Dorothy Lamour o sırada «Hain 
bow Island» adlı bir film çevirmekteydi. Filmde çalışan 
diğer artistler sırasıyla şunlardı;

Eddie Bracken, Gil Lamb Barry Sullivan sonun
cusu Paramount’un yeni keşiflerinden biriydi, o da gayet 
yakışıklı ve erkek yapılı bir genç. Film gene bir tropikal 
adada, ormanlar ve volkanlar arasında geçmekteydi. Do
rothy tek başına «set» te bir şarkı sahnesi çevirirken, Gil 
Lamb, Eddie Bracken ve Barry Sullivan arka tarafta 
•Rummy* tabir edilen bir kâğıt oyunu oynuyorlardı. Bü
yük bi mezaket göstererek beni de beraber oynamıya da
vet ettiler. Yarım saat kadar başbaşa rummy oynadıktan 
sonra Dorothy de işini bitirmiş ve bizim yanımıza gelmiş 
bulunuyordu. Oturduk konuştuk. Ben bir müddet sonra 
çevrilecek olan yüzme şahnesinde tekrar bulunacağımı

Yukarıda Paramount stüdyolarında sayısı 30 u bulan 
Stage’ierden 14 numaralısı görülüyor. Bu resimde, si
nema dekorculuğunun esasım kavramak mümkündür.

vâdederek kendilerinden ayrıldım.
Kapıları ve pencereleri geniş bir asvalt caddeye ba

kacı dekordan mamul binalarla süslü stüdyo mahallele
rinde dolaştıktan sonra başka bir «set» te çevrilen «1 love 
a soldier» adlı filmi ziyaret ettim. Rejisör Marc Sandrich 
idaresinde filme alman bu eserde Paulette Goddard 
«Sonny Tufts» ismindeki yeni bir jönprbmiye ile oynu
yordu. Rejisör Marc Sandrick ve Sonny Tufti’la tanış
tıktan sonra Paulette Goddard’la da uzun uzun görüştüm 
ve kısa bir zaman sonra çevrilmeğe başlıyan «San Fran- 
sisco garında veda sahnesini» zevkle seyrettim. San Fran- 
sisko tren istasyonu büyük bir maharetle taklit edilmişti, 
her şeye rağmen insan kendisini San Fransisco’da zan
nediyordu. Oradan ayrıldım. Almanya, İngiltere, Fransa, 
Mısır gibi memleketleri iki üç dakikada geçtikten ve 
Hattıistivalan, kutupları katlettikten sonra başka bir 
«set» e vasıl oldum.

Burası geniş bir dahili sahne idi. ve eser dramatik 
bir hava içerisinde çevriliyordu. Barbara Stanwyck, Fred 
Mac Murray, ve Edward G. Robinson baş rolleri yapmak
taydılar. Rejisör Billy Wilder eserin aynı zamanda mu
harririydi.

«Double Indemnity» ismini taşıyan bu filmin en he
yecanlı ve âlâkalı sahnelerinden birisini seyrettikten son
ra Rejisör BiDy Wilder ve baş rollerdeki artistlerle epice 
çene çaldık. Akşam yemeğini stüdyo lokantasında yemek 
üzere beraberce «set» ten ayrıldık. Radyo zamanı oldu
ğundan stüdyonun bütün setlerinde çalışan binlerce ar
tist, figüran ve teknisyen yollan doldurmuştu. Canlı bir

(A rk as ı 25 ine! eahifede )
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m ak tır. İrlanda yemeklerine bayılır.
Asıl ismi Joan Brodelldir fakat Joan 
Blondell’e çok benzerliğinden dolayı 
stüsyosu değiştirmiş bulunuyor.

Eğer Joan Leslie, Joan BlandelT 
den evvel beyaz perdeye İntisap et
miş olsaydı, herhalde bugün kendi
sini Leslie soyadı yerine Brodell soy
adı altında tanıyacaktık. Zaten vak
tiyle iki kızkardeşiyle birlikte sahnelerde dans ve skeç 
numaralan yaptığı, sonradan muhtelif truplerde temsil
lere iştirak ettiği zaman da Amerikada Brodell adı altın
da tanınmış ve bu isim altında mehur olmuştu.

Bungün Joan Leslie, Hollywood’da annesi ve baba- 
siyle birlikte, dedikodudan uzak bir halde oturu
yor. Vaktiyle sinema merkezine yeni geldiği sı
ralarda onu da sevda dedikodularına karıştırmak istemiş
lerdi. Lâkin Joan, bütün bunlara yukarıdan bakmakla 
iktifa etti. Her genç kız gibi o da zaman zaman dansa 
ve gezmeğe çıkmakta ve bu esnalarda yazımda daima bir 
kavalye bulunmaktadır. Lâkin bu hal, hiçbir zaman bir 
aşk dedikodusuna mevzu olacak kadar ciddi değildi. E- 
sasen Joan’m annesi de kızının henüz çok genç olduğunu 
ve aşk veya evlenmekten ziyade şimdiki halde, yalnız 
mesleğiyle uğraşarak yükselmeğe çalışması lâzım geldiğini 
söylemektedir.

Joan Leslie, stüdyoda çalışmadığı zamanlar, spora 
büyük bir vakit ayırıyor. Aynı zamanda şan ve dans ders
leri de her gününün mühim bir kısmını işgal etmektedir. 
Güzel piyano çaldığı için, oturdukları villanın kapısı ö

nünde geçenler arasında Joan'm pi
yanosunu ve sesini dinlemek için du
ranlara sık sık rastlanır. Joan, aynı 
zamanda iyiliği ve fakirlere yardımı 
seven bir genç kızdır,* Hallywood'un 
birçok hayır cemiyetlerinde âza ol
duktan başka, ayrıca kimsesiz çocuk
larla da çok alâkadar olduğu haber 
verilir.

Joan Leslie’yi bu hususta meth edenler olduğu vakit 
genç kız, mahviyetkâr bir tarzda başını öaüne eğerek, 
bunun yeni bir şey olmadığını küçüktenberi muh
taçlara yardım etmekten hoşlandığını söyler.

Joan Leslie’nin başlıca eğlencesi, (teriye) cinsinden 
köpekleri ve ablalarının çocuklarıdır. Villanın bahçesinde 
bunlarla koşup oynaştığı sık sık görülür. Hayatta çalış
mak kadar eğlencenin de lüzumlu olduğuna inandığını 
söylemektedir. Ebeveyni, lo r la r ın ın  ev h a n ım l ığ ım  da pek 
methederler. Bilhassa, gayet lezzetli yemekler pişirme
siyle meşhurdur. Kendi icat ettiği bir nevi kariy le sala
tanın lezzetini, davetlileri de anlatırlar.

Netice İtibariyle Joan Leslie, bugün şöhret yolunda 
ilerlemekte bulunan güzel ve müstalt bir genç kız olmasına 
rağmen, iyi bir aile kızı evsafını asla kaybetmemiş, bel
ki de daha ziyade arttırmıştır. Aynca edebiyatla meşgul 
olması, kısa hikâyeler yazması da bu genç kızın ruhun
daki inceliğin alâmetidir.

Joan Leslie’nin boyu 1.62; kilosu 54 tür. Şimdiki 
halde ne evli, ne de nişanlıdır. Epeyce bir zaman için de 
bekâr kalmaya niyetli görünmektedir.

Karşı sahifede Joan Leslie’yi «The 
Hard Way» filminden neşeli bir 
dans sahnesinde görüyoruz. Yuka
rıda ise Joan, evinin bahçesinde 
köpekleriyle oynıyarak dinlenmek
tedir. Foto Warner Bros.
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B undan evvelki bir sayımızda överek bahsettiğimiz 
«Berdli Pınar» filminin genç rejisörü Faruk Kenç’i 

herhalde tanıyorsunuz. Çünkü bu film, Faruğun çevirdiği 
ilk  film değildir. İlk olarak Halil Kâmil stüdyosu he
sabına «Taş Parçası» m  çevirmişti. Sonra yine aynı s tü d 
yoda «Yılmaz Ali* ve «Kıvırcık Paşa* filmlerini yaptı. 
Vâkıa, evvelce çevirdiği filmler hakkında bugün artık  söz 
söylemenin zamanı geçmiştir. Çünkü her sanatkâr, esasen 
b ir evvelki eserini beğenmedikten başka, en yeni eserine 
4e geçmiş ğözüle bakar ve daima daha iyiye, daha ileriye 
ulaşmıya uğraşır.. M uhakkak olan nokta, Faruk Kenç’in 
her eseriyle b ir  adım daha ileriye attığıdır. Biz, buna se
viniyoruz ve kendisini bu bakımdan tebrik etmek isti
yoruz. Geçenlerde b ir  arkadaşımızı, geleceğin bu 
ileri rejisöriyle konuşmak için gönderdikti. A r
kadaşımız, Faruk  hakkındaki intibaını «Gayet m ü
tevazı, sempatik, zeki ve anlayışlı b ir insan» diye 
hulâsa ettikten sonra, onunla konuştuklarını şöyle 
anlatıyor:

Faruk Kenç, 1910 senesinde Istanbulda doğ
muştur. ilk  ve orta tahsilini Beşiktaş ilk  ve orta 
okullarında yaptıktan sonra İstanbul Erkek Lise
sinden mezun olmuştur. Fakat önceleri, re 
jisörlüğü akim dan bile geçiriyor değildi. Aradan 
geçen zaman içinde, Rus filmcileri Türkiyeye ge-

Yukanda Derdli Pınar filminin genç rejisörü 
Faruk Kenç’in görülmemiş b ir resmi. Sağda 
Faruk Kenç «Yılmaz Ali» filminde b ir  sahneyi 
artistlere izah ederken.

FARUK KENÇ, DÖRDÜNCÜ OLARAK 
I DERTLİ PINAR FİLMİNİ ÇEVİREN EN 

y En î  v e  g e n ç  t ü r k  r e j is ö r ü d ü r .

lerek muhtelif kültür filmleri çevirdiler. Faruk da on
arın yanında İzmir, Ankara ve Ödemişte, tercümanlıkla 
Dulundu. Bu, fcaruğun film tekniğiyle ilk teması olmuştu. 
* ite kim burada doğan heve^, sonradan ilk fırsatta i'a - 

uığu Almanyaya ve Alman stüdyolarına götürdü, önce 
Münihte, Bavyera devlet foto mektebine girdi, orayı bi
tirdikten sonra Parise geçerek bir müddet orada staj 
yapu.'La..uı ne Almanyada, ne de Fransada kendisine iş 
vermediler. Bunun üzerine Türkiyeye dönerek, 'burada işe 
başladı.

Faruk Kenç’e göre, bir filmin muvaffak olması için 
şu şartlar lâzımdır:

Senaryonun yepyeni bir şey olması; millî ve veril 
hayatı aksettirmesi; taklitten uzak kalması ve rekabet a r 
zusuna kapılmaması... Bugün için Türk filmciliğinin rakip 
olabileceği sahalar, Balkan ve Mısır filmciliğidir, lâkin 
onlardan iyi eserler vermek de şartUr.

Faruğa göre, b ir artistte aranması lâzım gelen evsaf 
da şöyle hulâsa edilebilir:

Kabiliyet, ilk  aranılan şarttır. Güzellik, o kadaı m ü
him değildir. Rejisöre itaat etmek ve kaprislerden uzak 
kalmak, şımarmamak lâzımdır. Faruk Kenç'e göre bu tip 
artiste mükemmel bir numune Talât Artemel’dir,

Faruk, son filmi olan «Derdli Pınar» İçin de şunları 
söylüyor:

«Bu film beni, artistleri ve seyirciyi tatmin etmek
ten uzaktır. Daha iyi eserlere doğru yürüyoruz.»

Faruk Kenç, mütevazı b ir tavırla, son filminin, basın 
ve yaym direktörü bay Selim Sarper’den takdirname a l
dığını da ilâve ederek, sayın umum m üdüre sonsuz te 
şekkürlerinin iblâğım rica ediyor.

Genç rejisörün çok ilgi değer b ir fikri daha var: 
«Halkın iyi filmden anlamadığı yalandır. Halka if

tira ediliyor, Halk, iyi filmi alkışlamasını bildiği kadar 
kötü filme boykot yapmasını da biliyor!»

Faruk Kenç’in, son filminde operatörlüğünü yapan Baha 
Gelenbevi’den fevkalâde memnun olduğunu ilâve ederek 
bu yazımızı bitirelim!
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Millî hüviyetini muhafaza ederek orta tabakaya hi
tap eder bir eser olması, modern müzik beraberlimi ve 
filmlerden alaturkamın kalkması., alaturkadan kaydetti
ğinin de içki müziği olduğunu bilhassa tebarüz ettiriyor.
O da taklidin aleyhindedir.

Bir operatör zihniyetiyle, artistte aradığı evsaf şun
lardır: Kadın artistin güzel olması şart değildir. Foto
jenik olması lâzımdır. Zekâ ve anlayış mühim birer fak- i
tördür. Nihayet, sanat da mühim bir rol oynar. Sanat, 
zamanla elde edilebilir bir varlıktır.

K endisini hiç tanımıyordunuz. Vaktiyle bazı mecmua
larda sinema tekniğine dair yazıları çıkmıştı. Son 

defa «Derdli Pınar» filminin reklâmlarında küçücük, adı
na da rastladınız. Bu genç, Türk filmciliğinin henüz ilk 
eserini gördüğü, görür görmez de kıymetini anladığı bir 
operatördür. Yâni film alıcı makineyi kullanan bir tek
nisyen.. bir filmin, birçok emeklerin birleşmesiyle mey
dana gelen bir eser olduğundan kim şüphe edebilir? İyi 
bir rejisör, kötü bii operatör, fena bir netice verir. İyi 
bir rejisör, iyi bir operatör, mükemmel bir netice olur.

Baha Gelenbevi 1907 yılında İstanbulda doğmuştur, 
ilk ve orta tahsilini Galatasaray lisesinde yapmış ve lise 
tahsilini de Fransada Nis şehrinde ikmal etmiştir. Müte
akiben bir ziraat mektebine girerek Fransada ziraat mü
hendisi olmuştu. Lâkin henüz on dört yaşlarındayken 
Amerikan rejisörlerinden Hex Ingram'm Niste çevirdiği 
bir filmde figüranlık yapmışU. Ayrıca orada Ingram’ın 
stüdyolarında da çalışmıştı. İstanbulda gösterilmiş olan 
bazı filmlerde Bahanın figüranlığı vardır. 1932 ye kadar 
Joinvüle’de «Pathe» stüdyolarında sinemanın muhtelif 
branşları üzerinde uğraştı. Montaj, dekor, kopya, lâbora- 
tuvar, foto ve prizdövülerde çalışU ve nihayet Pierre Bil- 
lon’un çevirdiği «L*Argent» filminde ikinci rejisör mua
vinliği yaptı. Aynı zamanda yne Fransız rejisörlerinden 
Hugon’un «La Roue» filminde birinci vâzu sahne mua
vinliğini yaptı. Sonraları, Pariste «Fox-Europa* stüdyo
larında aktualite v e . spor faaliyeti çekiliş ve tanzim di
rektörlüğünde bulundu. Bu sıralarda Fransadaki Türkler- 
den de yardım gördüğünü daima şükranla söylemektedir. 
Bu arada Tevfik Filmer, operatör Asım Muin ve Hugon’ 
un aksesuvarşefi Suphi, kendisine çok yardım etmişler
di. Bahanın eşi bayan Ren Gelenbevi, Fransız artistlerin
den Jul es Berry ve Arthur Vemette’in yeğenidir ve ken
disi mükemmel bir piyano virtüözü, aynı zamanda İs
tanbul Konservatuvarı şan muallimlerinden, olduğun
dan Baha Gelenbevi, ilerideki filmlerinde kendisinden çok 
istifade edeceğini söylemektedir. Baha Gelenbeviye göre 
bir filmin muvaffak olması için şu şartlar lâzımdır:

Foto-jenik tipe misal olarak Nevin Seval’i göstermek
tedir.

Bir filmin muvaffak olması için aynca, rejisörün 
de çok kuvvetli olması şarttır.

Baha Gelenbevi, nazik bir arkadaşımızdır. 
Kendisiyle konuşmamızın sonunda bize, bizi de 
methettirmeği ihmal etmedi ve Sinemagazinden 
sitayişle bahsetti.

Kendisi, sinema sanatının matbuatla sıkı bir iş
birliği halinde gelişmesinin daha kolay olacağı ka
naatindedir. Türk filmciliğinin istikbalinden haklı 
olarak gayetle emn görünüyor .

«Derdli Pınar» filminde beraber çalıştığı re
jisör Faruk Kenç hakkında son derecede iyi in
tibalar muhafaza ettiğini son söz olarak kaydede
lim.

Yukarıda Derdli Pınar filminin ¿eııç operatörü 
Baha Gelenbevfnin yepyeni bir resmi. Solda, 
Baha Gelenbevi «Derdli Pınar» filminde bir 
sahneyi ayarlarken.
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B ugünün | t n |  seyircileri, bir Tmrnkr, 
sinema göğünde parıl panl parıldamış 

olan İsimleri, bir zamanlar adı duyulunca in
sanların tüylerini diken diken eden korkunç 
sanatkârları pek hatırlamazlar. Halbuki me

selâ vaktiyle aeeaiz filmin bir Lon Cheney’i 
vardı, ki bir filmini seyredenin göçüne «n 
aşağı bir goce uyku ^rmeadi.

Bir zamanlar öyle bir Douglas Psirbanks 
vardı, ki sn umnlmariıir ye olmazlık me

ziyetlerden hem kendini hem de aeTgilıainl

kurtarır, cenhear. gibi iplere, ağaçlara tırma
nır, bir yumrukta yedi sekiz kişiyi yere se
rerdi..

Babadan oğula yalnız para değil, ben 

kabiliyetler de intikal ediyor. Meeelâ Lan 
Chaney'ln oğlu ve Lon Chaney Jr. adiyle 

anılan delikanlı da bugün korkunff filmler 
fevirmekte ve bahasının adım unutturma - 

maya gelişmektedir. Douglas’ın oğlu genç 

Douğlea da vaktiyle beyaz perdede bebesi
nin yaptığı rollerin bir aynını yapmakta, kı-
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W jU  WklUr MbrtBJrtadk.
btyas pwdtda fatbtkram  y t e  

rina fç w n  o |u lk n , yalnn bu hirtir muaai- 
yuuz. Noah Beary*n1n oğlu; Joe Brown’u» 
o#lu; Cobino Wright'in km ; William Collier’ 
ain oğlu, Kisha Cook'un oğlu, Gtna L ockbuf  
a k m  Jun« Lockhart Frank 11 Thomas* la  
•lu Frankia Thomas, h«p bugün şöhret mar- 

divenlnde tırmanmakta olan artistlaridlr. 
Bunlar arasında Hah* şimdiden meşhur olan
ları da yardır. Meaalâ Douglas’ın oğlu, Lon 
Shanay’in oğlu Ya Jack H olfın  oğlu Tim 

Holtfu, bunlar arasında «aymak lâzımdır. Bu 
gidişle meşhur babalara, daha bir çok meş
hur oğullar ve kızlar katılacağından şüphe 

etmiyalim.  ̂ £¡*11 __

Karşı sahlfeda Dongbe Fairbankı Ta Loaı 
Chaney’in kendi resimleriyle, filmlerin
den resimler görünüyor. Bu aahlfede ya
kanda Douglas Jr. ve aşağıda da Lob 
Chaney’in oğlunun bir resmiyle K urt A- 
dam filminden bir pozu. Foto: United Ax- 
üsts ; Universal.
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S ammy’nin bir yıl önce bizim büroya 
bomba gibi düşmesindenberi onu yo

la getirmek uğrunda, akla gelebilecek her 
usulü tatbik etmiştim. Kâh, babaca onu 
ayıplamış, kâh sabır ve tevekkül göster
miş, kâh bir ustanın çırağına göstereceği 
otoriteyi tatbik etmiş, kâh, umurlamamak 
yolunu tutmuştum... Netice, hep bir ol
muştu: Gülünç bir mevkie düşmem!.

Sammy, aramızdaki mücadelede bir 
adım bile gerilememişti. Gittikçe mesele- 
ği öğrenme yolunu tutmuş, olgunlaşmış, 
muhitiyle mücadelesine devam etmekten 
bir an geri kalmamıştı. Fakat bu olgunlaş
ma, umumiyetle bildiğimiz şekilde olma
mıştı. Hayır; bu, nev’i şahsına münhasır 
bir olgunlaşmaydı, Sammy Glick’varî bir 
olgunlaşma... Karakterinde hiç bir yumu
şama, hiç bir anlayış terakkisi gösterme
di. Ne hayata karşı bir şüphe, ne hassa
siyet, ne maddî ve manevi sükûnetsizllk...
Hiç bir şey yoktu. Bir balet kızı kıvrak- 
lığıyle, çocukluğundan sıyrılıp, delikan
lılığa girivermişti. Sansar suratına benze
yen yüzü, daha keskin hatlar peydahla- 
mıştı. İnce dudakları daha kısık duruyor- 
yordu. Burnu daha irileşmiş, kara gözleri daha fagfa çu
kura kaçmıştı. Yüzüne bakan herkeste uyandırdığı İlk 
intiba, müthiş bir kavgacılıktı.

Sammy’nln büyüdüğünü ilk önce şu şekilde haber 
aldım: Birgün bana geldi. Artık gazetenin radyo köşesine 
yazı yazabilecek bir hale geldiğini bildirdi. Halbuki bizim 
gazetenin hiç bir zaman bir radyo köşesi bulunmamış ol
duğunu biliyor ve bu hakikatten zerrece yılmıyordu. 
Sordum:

— | Kendinin radyo işlerinde mütehassıs olduğuna 
nereden hükmediyorsun?

Cevabı, şu oldu;

— Ya siz, tiyatro sahasmda ihtisası
nız olduğuna nereden hükmediyorsunuz?

Bir an susdum. Sonra:
— Bu, büsbütün başka bir mesele, de

dim. Benim bu hükme varmam için bir 
sürü sebep var.

Sammy:
— Şu sebeplerden birini bana söyler 

misiniz? dedi.
Bugün, bu terbiyesizlik karşısında sü

kûnetimi nasıl muhafaza edebilmiş oldu
ğumu anlıyamıyorum. Galiba beni matet- 
miçti. Cevap verdim:

— Evvelâ tiyatroyu çok severdim. Bir 
sürü piyes seyrettim.

Sammy:
— Ben de birçok defa radyo dinledim! 

dedi.
— Bu bir şey İfade etmez, dedim, rad

yoyu herkes dinler.
Sammy:
—* tyi ya işte!, dedi. Herkes radyo din

ler, onun için bizim gazetede bir radyo 
köşesi bulunmalıdır.

Beni tesir altında bırakmıştı. Gazetede 
mevcut olmıyan bir radyo köşesini ayak 

hizmetleri gören bir gencin idareye kalkması fikri, beni 
müdafaa vaziyetine çekilmek mecburiyetinde bırakmıştı.

— Yahu!, dedim. Geliyor beni işimin ortalık yerinde 
bu çeşit fikirlerle rahatsız ediyorsun! .Ne sihir şeysin 
sen?.

Sammy:
— Pekâlâ, pekâlâ!, dedi. Yazınızı yazın ve gazetenin 

iyiliği hakkmdaki egoistçe alâkanıza devam buyurun..
Bu onun hilesiydi. Böyle bir lâkırdiyle insanın ka

fasını yorar, saatlerce bu meseleyi düşündürürdü. Eline 
müsveddeleri sıkıştırıp mürettiphaneye göndereceğime, 
sordum:

Hollvnttan Bir 
Röporta]

NİÇİN
KOŞUYOR?

'Y a z a n ?

3 n d $ e fo M e r £
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— Gazetenin iyiliği de ne demek? Bununla ne alâ
kası var?

Sammy:
— Siz de pek âlâ biliyorsunuz ki bizim gazetenin bir 

radyo köşesine ihtiyacı var, dedi. Halbuki sizin tiyatro 
köşenizi kısaltırlar diye kıskançlığınızdan razı olmuyor
sunuz.

— Bunlar ne biçim lâflar?. Patronun böyle şeyler is
temediğini, onun yerine reklâm koymayı daha uygun bu
lacağını bilmiyen var mı?

Sammy, dâvasını şöyle müdafaa etti:
— Bugüne bugün, milyonlarca insan radyo dinliyor. 

Böyle bir köşe. Record gazetesine bir sürü yeni okuyucu 
ve bir sürü reklâm getirecektir. Eğer şefe bu mesele hak
kında iki lâf söylerseniz...

— Dinle Sammi» dedim. Eğer dinlemek kabiliyetini 
kaybetmedinse dinle., bir kere radyo köşesi beni alâ
kadar etmiyor. Saniyen böyle bir köşe yapılacak olsa bi
le, gazetede senden önce bu işe memur edilecek bir düzü
ne adam var. Salisen dünyanın en büyük radyo dâhisi dc 
olsan senin gibi, birine ufacık bir yardımda bulunursam 
Allah belâmı versin., rabian... Yoksa yetti mi bu kadar?

Sammy:
v — Bilmem!. Dedi. Bence insan bir sebebi duyunca, 

hepsini duymuş demektir .
V I

Üç, dört gün sonraydı. Makalenin yarısını mürettip
haneye göndermiş, arkadaşlarla Bleeck’in barında oturu
yorduk. Telefon çaldı. Ahizeyi Henry aldı ve beni iste
diklerini söyledi:

— Sizin meslektas Sammy Glick! dedi.
O zamana kadar birkaç tane devirmiş olduğum için 

biraz çakır keyiftim, telefona:
— Güzel akşamlar, delikanlı! dedim.
Sammy:
— Benim için akşam pek güzel amma, bilmem sizin 

için de öyle mi, Mister Parker! dedi.
Bu «Mister Parker» deki eda hiç hoşuma gitmemişti.
— Yine ne yumurtlıyacaksın? dedim.
— Ne olduğunu duyarsanız iştahınız kaçacak! .
İçeriliyordum amma, arkadaşlar karşısında kendime

hâkim olmam lâzımdı. Maamafih yine bir film gangsteri 
gibi homurdanmaktan kendimi alamadım:

— Yumurtla bakalım malın gözü!.
Sammy:
— Şef söyledi., dedi.* Sizin köşe biraz kısa..
— Helbette (olacak! dedim. Daha makalem bitmedi 

ki... Şimdi gelip tamamlıyacağım, söyle kendisine yüreğini
üzmesin!.

Sammy:
— Yüreğini üzdüğü yok!, dedi. Siz de üzülmeyin! Her 

şey yolunda., ben yoluna koydum.
— Sen mi koydun? Neyi koydun? ne demek?
Apdallaşmıştım. Nihayet betıi kıskıvrak yakalamıştı

meftun.. bunu hissediyordum.
— Helbette be Al!, dedi. Halbette ben yoluna koydum. 

Şefe bir radyo yazısı sundum, fevkalâde hoşuna gitti.
Bana kırk yıldır bu kadar samimi hitap edermiş gibi 

bir hali vardı.
— Canım, dedim, madem ki şef görmüş, beğenmiş, 

bunu bana ne diye gelip anlatıyorsun? Bari benim bü
tün köşeyi sen alsaydın..

Sammy, sadece:
— Size yardım etmek istedim! dedi.
Artık, dayanamıyacaktım, ahizeyi astım.
Ertesi gün bu mesele yeniden bahis mevzuu oldu. 

Henüz yazıma başlamıştım, ki direktör, omuzumun üs
tünden bana baktı ve yazı lâstiği istermiş gibi bir eda 
ile;

"  Bugünden itibaren yasınızı otuz satır ktsa yan n tt
dedi

— Otuz satır kısa mı dediniz? dedim.
İzah etti:
— Evet, bugimden itibaren yazaca#tnız yazıların o- 

tuz satır kısa olmasını söyledim.
— Bu biraz ansız , oldu amma, mesele yek., yalnız 

bu yontmanın ¿ebebini öğrenebilir miyim?
Direktör:
—1 İyi dinleyin ve aklınızda kabm!. dedi. Bugunden 

itibaren Sammy Glick* in radyo köşesini koymıya bekli
yoruz.

Sordum:
— Şu bizim ayak hizmetini gören Sammy Glick mi?

Hayır, dedi Ayak hizmetimizi gören Sammy Gîtck
değil, radyo muhabiri Sammy Glick! bugünkü v .«zıyaı 
pek güzeldi.

— Ben de okudum, dedim. Belki hoşunuza gider di
ye haber vereyim, ilk cümlesini kâmiien Somerset Maug- 
ham’dan aşırmış.

Ne dese beğenirsiniz:
— Keşki siz de arada bir ondan bir şeyler aştrsay- 

diniz! demez mİ?
İşte Sammy Glick, işe böyle başladı. İnanılacak gibt 

cfeğildi ama, insanın «acaba rüya mı görüyorum?» diye 
kolunu çimdiklemesine de lüzum yoktu. Record'un eğ
lenti sahifesini açan herkes bizi orada yanyana görebilirdi. 
Al Parkerfn «Broadway boyunca» sı ve Sammy Glick'in 
«Saminy Glick diyor ki:» si. Sammy’nîn kendi adını müm
kün mertebe kalın dizdirmek için sermürettibe rüşvet 
verdiği şüphesini, bir türlü kafamdan atamıyordum. Bu 
Öyle bir şeydi, ki siz veya benim aklımıza gelmiyebi iırdi, 
lâkin Sammy’nin düşünmemesine imkân yoktu.

İşin garibi de şuradaydı, kİ oğlanın yazısı, sahiden 
hiç fena değildi. Kâfir, iki defa aynı muharrirden aşır- 
mıyacak kadar ihtiyatlıydı doğrusu..

v n
Aramız, bir zaman açık kaldı. Lâkin bir öğle üstü 

Sammy, peşimden Bîeeck’e geldi ve ağzındaki 10 çentik 
püro sigarasını çıkarmadan (bu da Sammy’nin inkişaf 
halinde olan şahsiyetinin yeni teferruaündandı) şöyle
söyledi:

— Hello Al!. Size içecek bir şey İkram edebilir mi
yim?

Sammy’den gelecek bir İkramm hiç hoşuma gitme
diğini itiraf etmeliyim. İçtiğimizin parasını kimin vereceği 
belli olsun diye kibrit oyunu oynadık, kaybettim. İçki
miz bitince kalkıp gitmek istiyordum Lâkin Sammy fır
sat bırakmadı:

— Gelecek pazartesiye benim doğum günüm, dedi 
tşe başlamak hususunda bana yardım ettiğiniz için sizi 
de benim kızla birlikte Algonguin'de yemeğe davet ede
cektim.

—, İşe başlamana yardım im ettim? dedim. Bilâkis 
yükselmemen için ne lâzımsa yaptım...

—• Arkası var —

Sinemagazln ciltleri
S in e m a g a z ln ’ln  a lt ı  ay lık  zeng in  ko llek - 

s iy o n u , b u g ü n  h iç  tolr y e rd e  yap ılm ası k a 
b il o lm ıyacak  k a d a r  n e fis  b ir  ta rz d a  c iltle n 
m iş v e  h az ır lan m ış tır . B ir c ild in  f iy a tı 475 
k u ru ş tu r .  A rzu  e d e n  okuyucu larım ız  kol- 
le k s ly o n la n n ı İdarem ize  g e tire re k  150 k u 
ru ş  m u k ab ilin d e  c il t le te b ilir le r .

^ ¿ s r \ j r \ ^ s  4 r \ ^ ^ r \ j r s  ^

17

sinematek.tv



Ton most remember this
A kiss Is still a kfcs
A sigh It Just a d fh
H ie fundamental thing of life
As time goes by
And when two lovers woo
They still say «1 love yon»
On this you can rely 
No matter what the future brings 
As time goes by.

Moonlight and love songs are never out
of date

Hearts full of passion, Jealousy, and
hate

Woman needs man, man must have
his mate

This you cannot deny
It's still the same old story
A fight for love and glory
A case of do or die
The world will always welcome lovers
As time goes by.

Bm saytatipda okuyucularımıza, baş- 
lelM f İM flp  Bergman. Humphrey Bo- 

■ I  Henrled taraflarından 
■ p  1N3 yıhnm en grüzel fll-

SKİ MNfvt seçilen Casablanca filmin
de» p h e l  bir şarkı sunuyoruz. Bu 

p n  radyoda Frank Sİnatra’yı meş
hur etmişti

/

OKUNUŞU
Yu mast rimembır dis 
E kis iz stil e kis 
E say iz cast e say 
Di fandımentıl ting of layf 
Ez taym goz bay 
En ven tu lavırz vu 
Dey stil sey ay lav yu 
An dis yu ken rilay 
No metır vat dı fiuçır brings 
Ez taym goz bay 
Munlayt en lav songs 
Ar nevir avt of deyt 
Hartz fu l of peyşin,
Celuzi en heyt
Vumın nidz men, men mast hev hiz 
Dis yu kennat dinay meyt
Its stil di seym old 8tori 
E fayt for lav end glorl 
E keyz of du or day 
Dı vörld vil olveyz velkam lavırz

TÜHKÇESİ 
Şunu daima hatırlaki 
Bir buse nede olsa yine bir Busedir 
Bir iç çekiş yine bir iç çekiş, yâni 
Zaman geçip giderken 
Hayatın temelidir.
İki âşık biribirlerine sarılırken bile 
Yine «seni seviyorum» derler 
Zaman geçip giderken 
İstikbalde ne olunsa olsun,
Buna inanabilirsin.
Mehtabın ve aşk türkülerinin modası

hiç geçmez,
Kalbler aşk, kıskançlık ve nefret do

ludur.
Kadının erkeğe ihtiyacı var, erkek bir
Bunu inkâr edemezsin ’ eş ister.
Hep yine bu eski hikâye
Aşk ve zafer kavgası
ölüm, kalım dâvası
Dünya âşıklara daima itibar edecek-

ifcfcl
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F İLM  H A B E R L E R İ
t Betty Grable’in bir çocuğu oldu. Fakat Hollywood* 

da yeniden çocuk sahibi olan mes’ut aile yalnız onunki 
değil. Charles Boyer de şimdi bir çocuk sahibi olmuş bu
lunuyor.

#  Vaktiyle «Grand Hôtel» adlı büyük bir fim çev
rilmişti. Şimdi «Weekend a t the Waldorf» adlı ve mevzu
bakımından birincisine benzer b ir film çevrilmektedir. 
Bu filmin başrolünde Judy  Garland vardır. Maamafih 
filmi çeviren M .G .E  kumpanyası, eski filmin baş artist
leri olan Greta Garbo, John Barrymore, Joan Crawford, 
Wallace Beery ve Lionel Barrymore’u da bu filmde ana
caktır.

•  Dorothy Lamour’un en son çevirdiği «Rainbow 
Island» filminde giydiği elbiselerin ağırlığı yarım kiloyu 
geçmemektedr. Fakat b uni arm  vücudü şöylece örten 
ince ipekli saronglar olduğunu tabii siz de biliyorsunuz.

#  Ingrid Bergman, son çevirmiş olduğu «For whom 
the Bell tolls» filminin romanını yazan m uharririn Ernst 
Hemingway’dan şöyle ithaftı ve imzalı bir kitap hediye 
almıştır: «Kitabınım Maria’sı, güzel Ingrid Bergman’a». 
Ingrid, bu romanı ilk okuduğu zaman İngilizce lügate 
sık sık baş vurduğunu ve Maria tipini beğendiği halde 
bu tipi filmde temsil etmeği aklına bile getirmediğini 
söylüyor. Halbuki hayatın tesadüfleri, sonradan kendisi
ni bu film için angaje ettirmiş ve Amerikaya kadar gö
türm üştür. Olmaz, olmaz dememeli...

•  Rita Hayworth’un, Orson Welles’le evlendiğini ev
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Yukarıda ,son zamanlarda birdenbire parlayıveren genç 
Amerikan yıldızı Marguerite Chapman’m en yeni re
simlerinden birini görüyorsunuz. Kendisinin son filmi 
«Appointement in  Berlin» dir. Foto: RKO.

velce haber vermiştik. Şimdi haber verildiğine göre, Ri
ta, nikâhından 24 saat sonra başkasiyle gezip tozmaya 
başlamıştır. Maamafih şurası da ilâve ediliyor, ki bu ma
cera, hakiki hayatta değil, son çevirdiği «Cower Girl» 
tilmindedir ve âşıkı da Gene Kelly*den ibarettir.

#  Rosalind Russell, son çevirmekte olduğu «Ten Per 
Cent Woman — Yüzde on kadın» filminde gevezelik re
korunu kırdı. Maamafih bu rekor, esasen evvelce de ken- 
disindeydi. Bu hesapça, kendi rekorunu kırmış oluyor« 
Bu filmde rejisörler kendisine dinamo kadın diyorlar. 
Filmin bir pasajında 379 kelmeyi tam bir dakikada söy
lemektedir. Kolay mı sanıyorsunuz? Bir kere deneyin da 
bakın, güç mü değil mi anlarsınız.

Solda ateşli yıldız Lupe Velez görülüyor. Uzun za
mandır ortalıktan çekilmiş, adı sanı duyulmaz olmuş
tu. Birdenbire «Mexican Spitfire» adlı bir komedi seri
sine başhyarak fevkalâde muvaffak olda. Bu seride par- 
töneri Leon Errol’dur. Foto: RKO •
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— 13 —
Delikanlı, adamı dışarı çekmek İçin alevlerin aarsma 

atıldı. Zavallı adamın arkasındaki gömlek bir ucundn tu 
tuşmuş, alev alev yanıyordu, fakat kendisi farkında değil
di. Clive gömleğin tutuşan yerini avucunun araşma ala
rak söndürdü ve adama:

— Çabuk çık buradan, dedi, yanacaksın.
Adam şaşırmış, deli gibi etrafına bakınıp duruyordu* 

Clive onu kolundan tutup ateşlerden uzaklaştırdı. Onun, 
koşa koşa caddeye doğru gittiğini gördü. O sırada bir po
lis geldi. Clice:

— Çabuk yardım çağırın, dedi. İçerde bir çocukla a- 
nası kalmış»

Polis:
— Yukarıda, küçük bir tepe penceresi var, dedi. O- 

radan girebilir miyiz acaba?
İkisi beraber tırmandılar. Fakat tepe penceresi çok 

küçüktü. Polis:
Ben buradan içeri sığamam, dedi. Siz de benden 

daha 2ayif değilsiniz. Çelimsiz birini bulsak da onu soksak.
Toplanan adamlardan kısa boylu, ufak tefek biri 

ileri atıldı: ğ
— Ben yaparım bu işi, dedi. Şapkamı tutun.
Ötekiler onun pencereden içeri girişine dikkatle bak

tılar- Açık baş nihayet gözden kayboldu ve oradakilerin 
hepsi durup beklediler. Biraz sonra aşağıdan bir takım 
sesler işitildi. Pencereden inen adam aşağıdaki kapıyı aç
mış, kucağına aldığı küçük bir çocuğu öbür taraftan yar
dıma .gelenlere veriyordu.

— Başka kimse yok, diyordu.
Clive aşağı doğru eğilerek:
— Olacak, diye seslendi* Adam, karısının da içerde 

kaldığını söylemişti.
— Pek âlâ, bir kere daha bakalım.
Clive, pencerenin kenarına dayanmış, bekliyordu. Za

manın geçtiğinin farkında değildi, farkında olamıyacak 
kadar büyülenmiş bir halde orada saplanıp kalmıştı.

Nihayet aşağıdan adamın sesi tekrar duyuldu:
— Buldum, onu da buldum! tutun, çıkarıyorum...
Clive bulunduğu yerden aşağı atladı ve kadını kur

taranlara yardıma koştu.
Yıkılan evin duvan, yerinden oynamış, devrilmek 

üzere sallanıyordu* Halbuki kadın, o duvarm Öte tarafın
daki bir odadan çıkarılıyordu. Duvar devrilmeden evvel 
kadını kurtamak lâzımdı. Adamlar, hep birden o tarafa 
koştular. Clive ileri doğru bir hamle yaptı, sonra nefesi

Baş ro lleri T yrone Powor ve Joan  Fontai
ne taraflarından  oynanan bu 20th C entury  
Fox film inin m evıuu  Erle Knight* ın M This 
Above A li „ adlı rom anından  alınmıştır*

kesilmiş bir halde, yerinde kaldı., Bir kâbus geçiriyor gibi
idi*

Kadın kurtarılıp dışarı çıkarıldığı zaman, sanki onun 
feraha çıkarılması, Clive’in de ruhunda bir inşirah husule 
getirmiş gibi, delikanlı sinirlenerek kendine geldi: Ancak 
şimdi kendine ait düşüncelere zihninde bir yer verebilmiş 
ve Jr’ruaeuıceı unütugum i hatırlamıştı. Teıeıonda, kıya
met kopsa, taş yağsa, trenin geleceği saatte istasyonda 
bulunacağını söylemişti.

Koşmaya başladı. Fakat bacaklarından kâfi derece
de kuvvet hissetmiyordu .Sonra birdenbire durdu. Aklına, 
teselli veren bir şey gelmişti: Hava akını esnasında trenler 
yolda duruyorlar, tehlike geç inciye kadar bekliyorlardı. 
Prudence’in geldiği tren de, biraz evvelki tayyare hü
cumu esnasında durmuş olacak ve bunun için Londraya 
vaktinden geç gelecekti.

Tekrar koşmaya başladı. Sonra, bir saniye, dehşetle 
gözlerini açarak durdu, evvelâ kulaklarına derinden derine 
bir gürültü geldi. Sonra gözleri kaim bir duman içinde 
boğuldu. Vücudünün bir yerinde âni bir darbe duydu, 
sonra gözlerini açtı.

Ona aradan zaman geçmemiş gibi geliyordu. Fakat 
geçmiş olacaktı* Şimdi kendisini iki kişi tutmuş, yürüme
sine devam ederek götürüyorlardı. Evvelâ, şöyle bir dur
du ve iki yanındaki adama ay n  ayrı baktı, onları kolu ile 
iterek yanından ayırmak istedi. Fakat sonra anladı: bir 
bina yıkılmış ve altında kalmış, fakat zayıf bir yara ile 
kurtulmuş olacaktı; şimdi de kendisini hastahaneye götü
rüyorlardı.

İki adamın kolunda biraz daha sürüklene sürüklene 
gitti. Sonra durdu:

— Benim bir şeyim yok, dedi. Kendimi tamamen iyi 
hissediyorum. Ben gideceğim.

Adamlardan biri hayretle:
— Nereye? diye sordu.
— İstasyona. Birisini bekliyeceğim istasyonda.

Prudence, yüzünü istasyonun saatine çevirmiş, otu
ruyordu. Niçin oturuyor ve ne bekliyordu? Bunu pek 
bilmiyordu. Üzerine adeta bir miskinlik, bir uyuşukluk 
gelmişti ve sanki dünyadan uzaklaşmış bir hayal âleminde 
yaşıyormuş gibi idi.

Yanına gelen bir polis:
— Hangi treni bekliyorsunuz? diye sordu.
Kızın, saatlerdenberi orada oturması polisin gözüne 

çarpmış ve merakını mucip olmuştu.
Prudence, gayrı ihtiyarî bir'hareketle  kolundaki sa

ate baktı. Cevap vermeden ayağa kalktı. Sonra, kendi 
kendine söyleniyormuş gibi:

— Evet, dedi, gelmez artık. Gidelim.
Birden çantasını aldı ve yürümeye başladı.
Nereye gidiyordu? Bunu belki kendisi de bilmiyor

du. Fakat adımları onu b ir evin kapısından içeri sürük
lediği zaman, buraya niçin geldiğini şuuriyle farketti. 
Burası babasının muayenehanesi ve o buraya babasiyle 
konuşmıya gelmişti. Bekleme odasından içeri giren lloger 
Cathaway:

— Safa geldin, Prue, diye kızma elini uzattı. Hizmet
çi haber verdiği zaman o kadar şaşırdım kil

Adamın halindeki şaşkılık, onun bütün ciddiyetine 
rağmen yine farkediliyordu. Fakat, o bu şaşkınlığı, ha
yalinde halâ bir çocuk olarak yaşıyan kızını üniformalar 
içinde her gördüğü zaman duyardı.
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— Gel içerki odaya girelim. Fakat sen., yorgun gö
rünüyorsun biraz. Nen var?

Prue’un dudaklarında âni bir tebessüm belirdi ve 
söndü: '

— Dün gece uyumadım da, ondan, dedi.
— öyleyse hemen eve git yat, dinlen. Kaç gün izin

lisin?
—  İzinli değilim.
Roger Cathaway kızına doğru iğtldi ve sanki nab

zına bakmak için elini tutarak tekrar:
— Nen var? diye sordu.
Fakat bu sualin içinde «İzinli değilsen niçin geldin!» 

mânâsı okunuyordu.
Kız cevap vermedi ve baba, bir doktor sıfatı ile, 

karşısındakinin yüzüne, gözlerinin içine uzun uzun bak
tıktan sonra :

— Anlıyorum, dedi. Bu sandalyeye her gün senin 
gibi' daha birçok kişi oturuyor ve hepinizin hastalığı 
aynı: Sinir yorgunluğu, ruh bozukluğu. Onların hiç bi
rine benim doktorluk sanatim bir şifa veremiyor. Fakat 
hiç olmazsa kendi kızıma yardım etmek isterim.

Prudence, yerinden kalktı ve gülümseyerek, babası
nın kucağına oturdu. Başmı onun omuzuna dayadı ve bir 
çocuk gibi güldü.

Roger Cathaway onun saçlarım okşayarak:
— Benim koca bebeğim! dedi. Zaten ben seni hâlâ 

küçük bir kız olarak görüyorum.
Prudence:
— Fakat hiç olmazsa şimdi bunda yanıldığını anla

man lâzım, baba. Görüyorsun k i pek de küçük bir kız 
değilim, herhalde dizlerine ağır geliyorumdur, değil mi?

Sonra birdenbire yüzündeki tebessüm silindi ve kız. 
sanki artık hiç de bir çocuk olmadığım göstermek isti
yormuş gibi ciddi bir hal alarak:

— Baba, dedi, bir insanın, içindeki keder ve endi- 
dişesini başkasına açıp ona da bunların acısını tattır- 
mıya hakkı var mıdır? Yâni, kederi ve endişeyi paylaş
mak...

— Belki herkese değil, fakat şüphesiz ki babana böy
le bir şey yapabilirsin. Çünkü ananın, babanın vazifesi 
evlâtlarının müşküllerini paylaşmaktır.

— O halde sÖyliyeyim. Ben geçenlerde izinli idim. 
Eve gelmedim. Bu birkaç günü bir askerle beraber geçir
dim. Cenub sahiline gittik. Sonra ayrıldık. Dün bana te
lefon etti. Londraya çağırdı. Evlenecektik. Hemen kalk
tım geldim Beni istasyonda bekliyecekti. Fakat gelmedi. 
Saatlerce bekledim. Sonra buraya geldim İşte anlatacak
larınım hepsi bu kadar.

Babası cevap vermiyordu. Kız:
— Kızdın mı? diye sordu.
Roger Cathaway içini çekerek:
— Hayır ,dedi. Bilirsin ki ben seni severim ve seni 

sevmeyi kendime en büyük vazife sayarım. Çünkü bence 
bir babanın evlâdım sevmesi, onu anlaması, yalnız iyi 
olduğu zaman değil, fena olduğu zaman da yine aynı de
recede şefkat göstermesi en büyük vazifesidir. Bu anda 
içimdeki b is tamamen budur. Buna emin olabilirsin.

— Eminim ,baba. Fakat braz tuhaf konuşuyorsun gibi 
geliyor bana.

Prudence’in babası buna cevap vermedi:
— .Kim bu seviştiğin çocuk? diye sordu.
— Söyledim: bir asker, basbayağı bir er. Güzel, değil 

mi? Asker bir kadının asker bir erke t i  sevmesi herhalde 
hos bir sev. Fakat sonu hoş olmadı. Hani kandırılıp ki
lisede düğünleri olacağı ffün sokak ortasında bırakılan hiz
metçi kızlan vardır, onların hikâyesi gibi bir şey.

Roper< Cathaway:
— Sözlerinde samimi olmadıfm muhakkak, kızım, 

dedi, ve böyle konuşmana da sebeb yok. Madem ki se
viyorsun»

— Başlangıçta sevdiğimi hiç de zannetmiyordum. Fa
kat şimdi, içimde korku ve sevinç karışık bir his w .  
Aşk bu mu acaba, baba?

— Aşkın ne olduğunu en akılh insanlar bile anlıya- 
mamışlardır. Çünkü bir tek şey değildir, birçok şeydir. 
Ve birçok şeylere bağlıdır: bazan yaşa, bazan vücudun* 
hazan da ruhun arzusuna bağlıdır. Bazan insanm, sene
lerce içinde biriken hisler, arzular, sevinç ve kederler 
toplanır toplanır, o anda feveran eder. Anlıyor musun?

Prudence, masum bir halle boynunu bükerek:
— Bilmem! dedi. Herhalde ben fena bir kız değilim. 

Şimdiye kadar da böyle bir şey yapmadım. Fakat o anda 
sevilmek, sevmek istiyordum, ve onun beni seveceğine, 
benimle evlenmek isteyeceğine eminim ve bu talebi yap
ınasım bekliyordum. Herhalde .kabahat onda değil, değil 
mi baba?

— Bu işte kimseye kabahat bulmamak lâzım, kızım 
Eğer istenildiği gibi bir netice vermiyorsa her şeyi unut
mak en iyisidir. Gençlerin arzusu çok geçici olur.

— Hayır, baba, o öyle bir çocuk değildi. Bir erdi, fa
k a t. fakat, nasıl söyliyeyim, kafalı bir gençti. Meselâ, 
farzet ki, bir şeyin 250 bin defa büyük resmini alan bir 
mikroskop var elinde... Bu. senin doktorluğuna çok büyük 
yardım eder, değil mi baba?

— Elbette
— Böyle bir âlet olabilir mi?
— Nazari bakımdan olabilir. Fakat böyle bir alet şim

diye kadar icat edilmiş değildir.
— İşte o bana, bu aleti icat ettiklerini söyledi. Asıl 

icat eden o değil, İhtiyar bir adammış. İsmini de söyledi 
amma, pek aklımda tutamadım. Follenbee gibi bir şey...

— Vollenbee olmasın!
— Evet, Vollenbee! tanıyor musun?
— Tanırım Müthiş, kafalı bir adamdır. Yapar mı ya*

par.
— Demek ki söylediğim doğru İmiş. O da onunla be

raber çalışıyormuş. Acaba Vollenbee’yi bulabilir miyiz, 
baba? Onu bulursak delikanlının nerede olduğunu ken
disinden öğrenebiliriz, değil mi?

Roger Cathaway başmı büktü, «Eğer sen istersen...» 
def* gibi idi.

Güve evvelâ hafif bir gürültü işitti, sonra gözlerini 
açtı: Prudence yanı başında idi. Bütün kuvvetini toplıya- 
rak gülümsedi ve:

— Merhaba! dedi.
— Merhaba! Sus, konuşma!
Delikanlmm soluk benzi, bu emri bekliyormuş gibi 

sakinleşti ve gözleri kapandı.
Gözlerini tekrar açtığı zaman Prudence’i göremedi. 

Yalnız bu sefer, bir hastahanede olduğunu fark etti. Et
rafına daha fazla bakamadı, gözleri tekrar kapandı.

Üçüne üdefa uyanışında tekrar Prudence’i yanı ba
şında buldu.

— Burada mısm» Prue? dedi
— Evet. Fakat konuşma sen.
— Beni buraya kim getirdi?
— Yaralanmışsın. Tedavi için getirmişler.
— Sen nasıl buldun beni?
Prudence ona, Vollenbee vasıtasiyle, kendisini nasıl 

aradıkların ve bombardmandan kurtarılanlar arasında o- 
nun hüviyetini nasıl tesbit edip bulduklarını kısaca an
lattı. Sonra:

— Hadi sen uyu, dedi. Uyuman, kuvvetlenmen, iyi 
olman lâzım.

Clive tekrar gözlerini açtığı zaman karşısında bir 
adam buldu. Hiç şaşırmıyarak ona baktı ve gülümsedi:

|  A rka s» 25 inci sa h ife d e )
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HERS TO HOLD
(GUveneceği sevgili)

Stüdyosu: Universal 
Rejisörü: Frank Ryan
ÖZÜ: Memleketi ve sevdi# adam 

uğruna cephe gerisi hizmetlerine ka
tılan zengin bir genç kızın maceraları. 
Film, Amerika Birleşik Devletlerinin 
milli müdafaa sahasındaki emekleri
nin bir tasviri, fakat aynı zamanda 
sürükleyici ve enteresan bir mevzua 
dayanmaktadır. Senaryo, yepyeni bir 
tarzdadır ve umumiyetle muvaffak 
olmuş bir filme desteklik etmiştir. Jo
seph Cotten, milli bir kahraman, tec
rübeli ve gözü pek bir pilottur. Bir 
yapı tezgâhında çalımaktadır. Deanna 
Dıirbin ise, zengin bir ailenin çımank 
kızıdır. Joseph, Deanna ile Pasadena* 
da bir kan nakil istasyonunda tanışı
yor ve ahbap oluyorlar. Joseph, ken
disini bir doktor gibi tanıtmıştır ve 
genç km  evine davet etmiştir. İki genç, 
orada, biribirlerini sevmeğe başladık
larını keşfetmekte gecikmiyorlar. Fa
kat aralarında geçen ufak bir mesele- 

, den dolayı Joseph Cotten, genç kıza 
lâkayt davranmak mecburiyetinde ka
lıyor. Deanna, aşkını yenemiyor, de
likanlının çalıştığı imalâthanenin ya
kınlarında bir yere taşmıyor ve bu su
retle sevgilisine yakın olmıya çalışıyor. 
Kısa bir zaman sonra da gönüllü kadın 
işçiler teşkilâtına dahil oluyor. Film, 
bundan sonra temiz bir aşkın sürük
leyici havası içinde akıp gitmektedir. 
Deanna'nın annesi Nela Walker ve ba
bası Charles Winninger, iki genci ve 
aşklarını tekdirle karşılıyorlar. Joseph 
ve Deanna filmin sonunda evleniyor 
ve bir yuva kuruyorlar.

KRİTİK: Genç bir erkek, genç bir 
kız, güzel bir mevzu ve kulakları ok
şayan bir müzik. Görülmeğe değer bir 
film.

CORREGIDOR
Stüdyosu: Producers Reallsing Cor

poration (PJLC.)
Rejisörü: WlUlam Nigh
ÖZÜ: Filiplnlerde Koregidorun mu

hasarası ve bu esnadaki harplar sı
rasında geçen bir macera.

Film Manoi adasında v*> Pearl Har- 
bor’un bombardmanından bir gün ev
vel başlamaktadır. Elissa Landi bir ka
dın doktof rolü yapıyor. Bombardman 

Otto Krüger’le evlenmek için 
adasına geliyor. Otto Kruger, 

bir ilim adamı rolü yapmaktadır. Bu 
esnada bombardman başlıyor ve ka
dın doktorla Kruger, bir Amerikan 
tayyaresinin yaralı efradını tedavi e- 
derek onların tayyaresiyle CoAgidor 
adasına kaçıyorlar. Elissa Landi orada 
eski nişanlısı Donald Woods’la karşı
laşıyor ve beraberce düşman ateş al
tında yaralıları tedaviyle meşgul olu
yorlar. Fakat bu sırada bir bomba 
parçası, Kruger’i öldürüyor. Ve ev- 
\ elce biribirlerini severken ayr. düş
müş olan iki genç, böylece teknur biri « 
birlerine kavuşmak hususunda serbest 
kalıyorlar. Filmin sonu, okyanus ada
larından vatan uğrunda canlarını fena 
etmiş olan kahramanlım cenaze me- 
rasimelerini göstermektedir. Bu film, 
son «mlarda Amerikada pek re- 
v*»'**'* olan harp filmlerinin orta de
recesine yakışır bir eserdir. Roller, 
fena dağıtılmamıştır. Artistler muvaf- 
fplc «îuvorlar. Harp sahneleri, bom - 
bardman kısımları oldukça hakiki bir 
terzda çekilmişlerdir. Maamafih mev
zuda, uzun boylu bir karışıklık ara
mamalıdır.

KRİTİK: Elissa Landİ iyi., film hak
kında bir hüküm vermek çok * üç.

THE YOUNG Mr. PITT
(Genç mister Pitt ) 

Stüdyosu: 20th Century Fox 
Rejisörü: Carol Reed 
ÖZÜ: 24 yaşında başvekil olan meş

hur İngiliz siyaset adamının hayatı.
Robert Donat, Mister Pitt ıolünü 

yapıyor. Bu rol, artistin yaptığı birçok 
biogroflk rollerden bir tanesidir. Fa
kat en muvaffak rol olduğu iddia edi
lemez. Maamafih iyi oynamakta v°. 
seyircisini mükemmel bir surette sü 
rüklemektedir. Eserin kıymetini, bil
hassa tarihi tarafında aramak lâzım
dır. Film olarak ise eksiklikleri yok 
değildir. Napoleon’un muzaffer or
dularının Ingiltereyi tehdit ettikleri 
bir sırada, 24 yaşmda başvekil olarak 
memleketi istilâ ve ablukadan kurta
ran mister Pittfin zekâsına olduğu ka
dar memleketine de güvendiğini is- 
bat eden bir eser olan bu filmde, în- 
gilterenin o zamanki hayat ve telâkki
lerini oldukça mükemmel bir şekilde 
aksettirilmiş görüyoruz. Filmde aşka 
da rol verilmiştir. Mister Pitt de in
sandı ve başvekil olmasına rağmen bir 
kadın seviyordu. Bu kadın röiü Phyllis 
Calvert tarafından yapılmaktadır. Ca- 
vert, henüz tanımadığımız bir artist
tir. Zaten eser, 20th Century Fox’un 
îngilteredeki şubesinde çevrilmiştir. 
Bu itibarla kadın artisti de lngüiz ar
tistleri arasından seçilmiştir. Bundan 
birkaç sene evvel Marie Antoinette 
filminde On Altıncı Lcuis rolünü yap
mış olan Robert Morley, burada da 
Pitfin parlamentodaki rakibi rolünü 
yapmakta ve oldukça muvaffak ol
maktadır. Raymond Lowell, devrin 
kralı üçüncü George rolünde iyidir.

KRİTİK: Bir tarih kitabı kadar a- 
ğır. Oldukça hareketsiz bir İngiliz fU- 

şayanı alâka değil.
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SLIGHTLY DANGE ROUS 
(As tehlikeli)

Stüdyom: Metro - G ol d wyn- May er
Rejisörü: Wesley Baggies
ÖZÜ: Kimsenin bilmediği küçük 

bir kızın bir şahsiyet haline gelişi 
Mevzu lan McLellan ve George Op- 
penheimer’in bir piyesinden alınma. 
dır.

Lana Turner, küçük bir taşra ka
sabasında bir ıtnyat mağazasında tez* 
gâhtarlık yapmaktadır. Fakat pek u- 
fak yaştanberi yükselmek, sosyete ha
yatına girmek ve meşhur olmak emeli 
besleyen bir kızdır. Bir gün ne yapıp 
edecek bu emelini, hakikat haline ge
tirecektir. Nihayet Lana bir gün bir 
fırsatını bularak bu ücra kasabayı b ı
rakıyor, New-York*a kendine bir iş 
aramıya gidiyor. Lâkin New-York’un 
Lana ile uğraşacak vakti yoktur. Bu 
yüzden Lana günlerce işsiz kalacak ve 
sefalet çekecektir. Derken, günlerden 
bir gün Robert Young*Ia karşılaşıyor
lar. Robert, zengin bir ailenin oğlu
dur. Lana'ya rastlamadan önce aşkın 
ne olduğunu bilmiyordu. Hattâ, onun
la tanıştıktan sonra da pek farkına 
varamadı. Fakat bir an geldi ki artık 
bu genç kızı delicesine sevdiğine 1- 
nanmıya mecbur kaldı. Filmin sonun
da mutat saadet sahnesini görüyoruz. 
Walter Brennen, gayet sempatik bir 
tiptir ve Lana’nın kaym babası ol
maktadır. Mrs. Miniver filminde La
dy Beldon rolünü yapan Dame May 
Whitty .burada basit bir hastabakıcı 
rölündedir. Maamafih çok muvaffak 
olduğu da muhakkaktır. Film ıı bazı 
zayıf sahneleri varsa da Lana Turner 
ile Robert Young eseri mükemmel bir 
surette kurtarıyorlar .

KRİTİK: Komedi şeklinde bir aşk 
hikâyesi. Görülmeğe değer.

MISSION TO MOSCOW 
(Moskova misyonu)

Stüdyosu: Warner Brothen
Rejisörü: Michael Curtis
ÖZÜ: Rusyadakl bir Amerikan se

firinin gördükleri ve anlattıkları.
işte, son senelerdeki dünya hâdi

selerinin gelişimi dolayısiyle fıhn sa
hasında açılmış yepyeni bir çığınn 

mahsulü. Bu eserin filme alınmasının 
sebebi, Amerikada çıkar çıkmaz büyük 
bir alâka uyandırmış olmasında ara
mak lâzımdır. Amerikalılar, Rusyayı 
tanımadıklarım, Rusya hakkında yalan 
yanlış şeyler bildiklerini her zaman, 
söyler dururlardı. Bu eser çıkınca, ilk 
defa olarak Rusya, bir amerikalı gö- 
ziyle, Amerikalılara anlatılmış oldu. 
Hemen arkasından eseri filme almak 
gibi orijinal bir fikir de Warners stüd
yolarının akima geldi. Sabık sefir Jo 
seph E. Davies’İn rolünü Walter Hus
ton yapmaktadır. Ayrıca Rus devlet 
reisi Stalin rolü de Manart Kippen 
adlı bir aktöre verilmiştir. Yine bu 
filmde İngiliz başvekili Mister Chur
chill rolünü de Dudley Field Malone 
bir zat yapmaktadır. Bu artist, vaktiyle 
Amerikada müddeiumumi idi ve bu 
role seçilmesinin tek sebebi, İngiliz 
başvekiline olan büyük benzerliğidir. 
Sefirin karısı rolünü İngiliz artistlerin
den Ann Harding, kızı rolünü de Elea
nor Parker yapmaktadır. Bunlardan 
başka kuvvetli bir karakter artisti e- 
kipi de bu filmde rol almaktadır. Hel
mut D an tine, Oscar Homolka, Georgs 
Tobias, Richard Travis ve Gene Lock
hart bu ekipİ tamamlıyor. ^

KRİTİK: Dört beş sene evvelki dün
yaya ait, fiktif olmasına rağmen tarihi 
kıymeti haiz, vesika mahiyetinde bir

IT c o m e s  u p  l o v e

(Aşk uyanıyor)
Stüdyosu: Univenal
Rejisörü: Arthur Lubİn

ÖZÜ: Zengin ve şımarık U r sosyete 
kızım terbiye etmeğe uğraşan ve ona 
âşık olan bir delikanlının başından ge
çenler.

Bu film, Universal stüdyolarının 
son yıllardaki en mühim keşiflerinden 
sayılan Donald O’Connor'u ve yino 
aynı stüdyonun güzel sesli yıldızı 
Gloria Jean’ı bir eserde birleştiren 
müzikal bir komedidir. Gloria Jean, 
her nedense bu stüdyoda vaktiyle De- 
anna’mn kavuşmuş olduğu mevkie u- 
1 aşamamış ve kendisine sağlam bir şöh
ret temin edememiştir. Fakat Donald 
O’Connor kısa b ir zamanda yalnız 
filmlerinin gördüğü rağbet ve kazan
dığı para bakımından büyük bir re
kor kırmamış, aynı zamanda M.G.M.’ 
in elindeki mühim Roza, Mİckey Roo- 
ııeye de belli başlı rakip olduğunu or
taya koymuştur. Bu filmde Donald’ı, 
komşuları bir ailenin küçük kızıyls 
tanışır, onu beğenir, fakat kötü huy
larından ve şımarıklıklarından vaz
geçirmeğe uğraşır bir halde görüyoruz. 
Zengin ve şımarık küçük kız rolü 
Gloria Jean’e verilmiştir. Ailesi üzeri
ne titriyor ve kızcağızı, zorla taham
mül edilmez bir liale getiriyor.
Güzel sesli ve şımarık küçük kızın 
halası Louise Albritton, Gloria’nm Do
nald ile olan arkadaşlığının yavaş ya
vaş masum bir aşka dönmekte oldu
ğunu seziyorsa da, bu hale göz yu
muyor. Nitekim, filmin sonlarında 
iki genç, henüz vakitsiz olan bu aşk
tan cayarak yine iki arkadaş halinde 
kalmayı tercih ediyorlar.

KRİTİK: Zayıf bir mevzu, güzel 
müzik, sevenlere tavsiye edilse yeridir.

■ M H h h b
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vet, Méliès, sinemanın bugün bile 
kullanılmakta olan birçok imkân

ları, sayısız hileleri keşfetmiş olan 
Méliès, yıllarca zekâsı, icatları ve ba- 
şarisiyle piyasaya hâkim olduktan son
ra  yavaş yavaş geride kalmıya başladı.
Halbuki onun müessesesi, «Star-Film» 
devrinin en gözde ve İleri teşekkülüydü.
Ne Fransadaki Charles Pathé ve Léon 
Gaumont; ne Ingilteredeki Urban ve 
Warwick; ne de ttalyadaki Ambrosio ve 
Cinès onımla rekabet edebiliyorlardı...
Fakat Grlvolas’ın kendisinden yüz bu
lamayıp da Pathé ile elbirliği yapmasın
dan sonra Méliès ,bir zamanlar kendi
sine açılır gibi görünen dış memleketlere 
film ihracı imkânlarını yavaş yavaş el
den kaybetmeğe başladı... Ve netice, 
büsbütün bu sahayı terketmesl oldu .

Grivolas, baktı ki Mèliés’le anlaşmaya imkân yok. 
Pathé ile uyuştu. Bunun üzerine Charles Pathé’nin mü
essesesi, iki milyon altı yüz bin frank sermayeli bir te
şekkül oldu. Aradan geçen zaman içinde bay Grivolas, 
ne zaman Méliès'e rastlarsa, hep şöyle söylermiş: «Ah 
mösyö Méliès, neden benimle uyuşmadınız? Eğer uyuş- 
saydınız şimdi sizin müesses eniz Méliès-Natan adını ta
şıyacaktı!». Méliès ise bu sözleri her dinleyişinde, acı acı 
başını sallarmış...

Zaten iş, yalnız bu kadarla da kalmadı. O zamana 
kadar filmi yapanlar, doğrudan doğruya halka film gös
terenlere satıyorlardı. Bu suretle Méliès gibi mail sahada 
zayıf olanlar, filmlerinin kalitesi sayesinde para kazana
biliyorlardı. Çünkü halk, onların filmlerini, seviyor, si
nemacılar da bu fimi eri tercihan alıyordu. Lâkin 1904 
yılında vaktiyle Méliès'e muavinlik etmiş olan Michaux 
(Mişo); Astaix (Aste) ve Lallement (Lalömen) adlı üç 
kişi bir film kiralama evi kurmayı düşündüler. Başlan
gıçta biraz nazik görünen bu iş, kısa zamanda o kadar 
muvaffak oldu, ki Pathé, doğrudan doğruya sinemacılara 
film satmayı brakarak bütün Fransada, geniş bir film 
kiralama şebekesi kurmaya karar verdi. Yapabilirdi. Ser
mayesi artık buna müsaitti. Halbuki Méliès bu  İşte on
larla rekabet edemiyecekti. Film satmakta İnat etti. Ne
ticede kısır kalmıya ve yalnız kendi janrında efsanevî 
filmler yapmıya mecbur kaldı. Film kiralamak daha ucuz 
oluyordu. Bu vaziyetten sinemacılar, Méliès’in filmlerini 
ancak diğer filmlerin aynı olmadığı ve müşteri çekeceği 
muhakkak addedildiği zaman satın alıyorlardı. Méliès, 
bu yüzden yalnız binbir hileli hokkabazlık filmleri çevir
meğe mecbur kaldı. Kendi icat kabiliyetine dayandı ve 
mali sahada tamamen gerillyerek mağlûp oldu..

Sinema sahasında ilk sermaye mücadelesi bitmiş, bir 
devir kapanmıştı.

Emekleyen sinemanın manzara filmlerinden mevzu
lu filmlere geçiş yolunu takip ettik. Şimdi, ilk dramların 
nasıl doğduğuna bir bakalım:

Film, on yedi metrelik bir boyda doğdu. Boyu uza
dı; 30 oldu, 60 oldu.. Nihayet iş facia sahasına dökülünce 
200 e, 300 e, 400 e çıktı. İlk filmlerde mevzudan ziyade re
simlerle seyirci üzerinde bırakılacak tesire ehemmiyet 
veriliyordu. Bizzat Méliès için bile mevzu mühim de
ğildi. Mütemadiyen beklenmedik film hileleriyle seyir
ciyi şaşırtmak matluptu. Fakat tiyatronun bol bol sundu
ğu melodram tarzını filme de tatbik etmek ihtiyacı his
sedilmiyor değildi... Nasıl olacak bu iş? Tiyatro canlıydı, 
halbukise film, resimden İbaretti. Akla gelen şey, ilk 
dramların mevzularını da resimlerden, tablolardan, meş
hur ressamların eserlerinden almak oldu. Filmciler, tu t
tular Millet (Mile) nin L'Angélus (Lanjelüs) |»es Der

nières Cartouches (Son kurşunlar); La 
Défense du drapeau drapean (Sancağın 
ası) V.S. gibi tablolarım birer hikâye ha
line getirip filmin bir sahnesinde o tab
loyu da canlandırarak birer dram halin
de sinemaya aldılar. Halk, bunlan iyi 
karşıladı. Sinema, kendi kendine, ti
yatrodan başka bir şey olduğunu his
setmiş ve kendini tiyatrodan ayırmasını 
bilm işti Daha sonraları mevzu bakımın
dan benzerliği bulunan birkaç tabloyu 
bir filme sokmak denendi ve ilk defa 
olarak bir «lsanın hayatı» çevrildi. Hı
ristiyanlık âlemi için ne cazip mevzu
idi bu? Ve ondan sonra daha kaç kere 
lsanın hayatı çevrilecekti?

Fakat dram sahasında tablolardan ilk 
kopuş da gecikmiyecekti. Bu hareket
«LHistoire d'un erime — Bir cinayetin

hikâyesi» filmiyle başlamıştır. Bu filmde ,ilk defa olarak 
gündelik gazetelerin halka bol bol sundukları biftek 
gibi taze taze kan kokan bir macera gösteriliyordu. «Bir 
cinayetin hikâyesi» yüzlerce defa, bayağılaşa bayağılaşa 
taklit edildi. Nihayet 1906 yıhnda Pathé «Feci ve haki
ki» olarak reklâm ettiği bir «Paris Batakhaneleri» fil
mi çevirdi. Bunun boyu 145 metreydi. «New-York Es
rarı» nm  ilk dedesi olan bu film, kataloğda şöyle an
latılıyordu: «Bu harikulâde film, Paris batakhanelerini
dâhiyane bir surette tasvir eylemektedir. Paris halkım
ürküten korkunç apaşları iş başında gösteriyor. Sekiz 
tablo içinde Parisin bötiin esrarına nüfuz eylemek ka
bildir.»

Bundan sonra haydutların sabahın erken saatlerin
de bir bankayı soyuşları ve çaldıkları paralan, Paris 
surları dışında paylaşırken jandarmalar tarafından ba- 
şılışlan anlatılıyor. Son derecede sâf, biçare, âdeta gü
lünç bir dram... Lâkin İlk dramlardan olduğunu da u - 
nutmamalı..

Facia filmlerinin halkça sevildiği anlaşılınca artık 
bunların çeşitlisi meydana çıkmaya başhyacaktı. Bu a- 
rada psikolojik filmlerin ağababası olan «L’Ecole du 
malheur — Felâket Mektebi» de yine Pathé’nin eseridir. 
Aynı müessese 1904 de bir aşk hikâyesi de çevirmişti. 
Mevzu, şöyle hulâsa ediliyordu:

«Bir aşk hikâyesi... 7 tabloluk muazzam film. 1. 
Teshir olunuş — 2. İşten zevke — 3. Metruke — 4. Aç
lıktan ölürken — 5. Ebeveyne veda mektubu — 6. Müt
hiş ceza — 7. Hastahanede.»

Nihayet yine Pathé’nin 1902 yıhnda çevirdiği 20 da
kika süren b ir «Quo Vadis — Ko Vadis» filmini unut- 
mıyalım. Bu film, halkı kahkahadan k ınp  geçirmişmiş...

Dikkat buyurulursa b ir romanın, ilk defa olarak 
filme tatbik edildiğini de böylece görmüş oluyoruz.

Sinemanın bu, tarihten evvelki faslmı kapamadan 
Önce... öyle ya, bu esnada sinema, okadar iptidaiydi ki 
kendi tarihinde buralarını, tarihten öncesi saymak hiç 
de yersiz olmaz... Evet, bu faslı kapanından önce biraz 
da o zamanın sesli filmlerinden bahsedelim.

Hayret etmeyiniz. Sesli film!.. Evet sesli film.. O. 
sandığınız kadar yeni b ir keşif değildir. Sinemanın 
keşfedilmesiyle beraber seslenmesi de bîr olmuştu âde
ta.. fakat bugünkü metotla değil, gramofonla seslendi
rilmişti.

Bu da Méliès’in b ir keşfiydi. Şarkıcı Paulus’ün  fil
mini çekerken gramofonla filmi birleştirmeği düşünmüş, 
bu  düşünceden sonra artık her programda, sinemalarda 
Paulus şarkı söylemeğe başlamıştı. Léon Gaumont ise 
bu İşi daha ileriletmiş, ve her hafta bir sesli film ver
meğe başlamıştı. 1902 yıhnda gramofonla sinemayı bi- 
ribirine uydurarak Chronophone (Kronofon) admı ver

NEREDEN
M EYE?

3 ÜNCÜ YÀZ1

24

sinematek.tv



diği ilk sesli sinema makinesini ortaya çıkaran da yine 
Gaumont oldu. Artık sinemada Carmen operasından 
parçalar seyretmek ve dinlemek bile kabil olmıya bağ* 
lamıştL

1900 yılında Par iste açılan Milletlerarası sergide 
devrin en meşhur sanatkârlarının filmlerini seyrederken, 
sesleri de duyuluyordu. Bugün, bu filmleri seyreden 
bir kimse, gülümsiyecek, onları çok iptidai bulacak Ur. 
Lâkin duyacağı şey yalnız bundan ibaret olmıyacak- 
Ur. Tiyatro tarihine geçmiş bir sürü aktör...' İşte hepsi 
beyaz perdede ve hepsi büyük birer şöhret.. Allah, Al
lah!-. Bunlar mı bu kadar meşhurmuş?. Ne komik, ne 
berbad şeylermiş bunlar?.. 1900 yıllarında halk, büyük 
artist diye bunları mı alkışlıyordu?.. Bu garip jest
ler, seyircilere manidar nazarlar atışlar, bu tahammül 
olunmaz lâf ebelikleri... İnsan, bunlan gördükten son* 
ra böyle bir tiyatrodan çıkan sinemanın kendine gelmek 
için çektiği zorlukları daha iyi kavrar.

Bugün artık o zamana kadar çevrilmiş olan film* 
ler ister sesli, ister sessiz olsun veya ister komedi, ister 
manzara, isterse dram diye yapılmış bulunsun... Han
gisini seyretmeniz kahkahadan kırılırsınız.. Bizden önce 
yaşamış insanların zevkiyle alay etmiyelim. Yeni bir 
keşif karşısıydaydılar. Belki falsoların farkına varı
yor da affediyorlardı... Muhakkak olan nokta, bütün 
o devrin ve o devirden kalma eserlerin, yedinci güzel 
sana tin tarihi bakımından büyük bir kıymeti haiz oluş
larıdır.

Halbuki devrinin en kıymetlisi olan M&i&s'in film
lerinin maalesef pek azı elde bulunuyor. Çünkü M611&S, 
işini tatil ederken filmlerinin negatiflerini bir eskicye 
satmıştı. O da on lan  kimya fabrikatörlerine devretti. Lâ
kin rivayete göre Melies’ln Amerikada açmış olduğu şu
bede bu filmlerin hepsinin birer kopyası vardı. 1913 yı
lında bu şubeyi Vitagraph Amerikan film şirketi satın 
aldı. Aynı rivayet bu kopyaların tamamının bugün bir 
Amerikalının elinde bulunduğunu bildiriyor. Bu zat, 
bu  filmlerin bir gün muazzam bir kıymete erişeceklerini 
hesap ederek ne kimseye gösteriyor* ne de koklatıyor« 
muş... Bekletiyormuş.. malûm ya belde samanı, gelir za
manı....

Bir hakikat daha: Son defa M£li&s‘i hatırlayıp an- 
yanlar, kendisini 1928 yılında Pariste Montpamasse is
tasyonunda sigara ve çukulata satarken buldular. Ondan 
sonra ne oldu? bilinemiyor... Belki de ölmüş, gitmiştir.

Amerika dedik!.. Sahi, acaba Amerikada film işi 
nasıl başladıydı? Gelecek sayıda da ondan bahsedelim.

— Arkası var —

■ERŞEY VATAN İÇİR
(21 inci sah ifeden  devam  )

—- Ben sizi tanıyorum, dedi. Siz Prue'nun babasısınız, 
değil mi? Nereden anladım, biliyor musunuz? Yüzünüz
den, bilhassa burnunuzdan. Prue’nun da burnu sizinki 
gibidir. Ne kadar benziyorsunuz?

Adam gülümsedi ve eliyle ona: Konuşmamasını işaret 
etti. Halbuki Clice o kadar konuşmak, içini açmak is
tiyordu ki!

Ertesi gün Clive’a ameliyat yapacaklardı. Prudence 
babasına ameliyatın tehlikeli olup olmadığını sorduğu za
man doktor Cathaway pek cevap vermek istemedi:

— Belli olmaz, dedi. En tehlikeli saydığımız ameliyat
ların kolayca yapıldığını görüyoruz. Halbuki bence basit 
ameliyatlar vahim bir neticeye varıyor. Ümidimizi kesme
yelim.

Ameliyat esnasında Prudence, hastahanenln alt ka
tinda heyecanla bekliyordu. Fakat, ameliyat odasına gi
ren Roger Cathaway ondan az heyecanlı değildi. Kızı
nın sevdiği adama ameliyat yapacaktı ve bu ameliyat

çok tehlikeli idi. Kurtuluş ümidi ancak yüzde ondu.
Ameliyat dört saat sürdü ve doktorun korktuğu en 

son tehlike atla Ulamadı: Kan akmasına mâni olacak bü
tün tedbirler alındığı halde bir damar kopmuştu. Delikan
lının hayatını kurtarmak için, bu kaim damardan akan 
kanın durdurulması lâzım geliyordu.

Doktor işini bitirmişti. Yanındakilere, bu son ümi
din de kaybedilmemesi için talimat verdikten sonra, aşağı
ya, kızının yanına İndi

Merdivenleri inerken içindeki bir sen ona: «Ben sana 
demiştim, diyordu. Bu, san derece tehlikeli bir ameliyat
tır. Keşki bunu başka birine bıraksaydık., «imdi kızına, 
hastanın vaziyeti çok ağır olduğunu nasıl söyleyeceksin?*

Evet, nasıl söyllyecekti ?
Söyliyemedi, Ve kızı, ameliyatın bittiğini haber ai- 

dığ zaman, fena ihtimali hiç akima getirmeden o kadar 
sevinmişti ki, babasının koluna girerek odada dansetmeye 
haşladı. Onun bu sevinci yarım bırakıp, Clive'in, götü
rüldüğü yatağında ölümle pençeleştiğini ona nasıl söy- 
Iiyebiîirdi?

Yapabildiği tek şey, Prudence’i hastanın yanına bı
rakmamak hususunda emir vermek oldu. Hasta halinden 
çok iyi anlıyan kız da bu hususta fazla ısrar etmedi.

v m
Üç gün sonra idi. Kapalı ve sakin bir hava o sabahın 

Prudence’in akima birdenbire, o zamana kadar hiç dü
şünmediği bir ihtimali getirdi:

— Ya öidüyse?
Evet, günlerdenberi, hasta hakkında sorduğu suallere 

hep aynı cevabı veriyorlar:
— İyileşiyor, diyorlardı. Fakat yanına giremezsiniz.
İyileşen bir hastanın bu kadar müddet sonra artık

tehlikeli vaziyeti kalmaması ve yanına girmeye müsaade 
edilmesi lâzımdı.

Prudence hastahaneye yine Clive’i  görmesine müsa
ade edilmiyeceğini düşünerek gitti. Fakat bu sefer ken
disine, hastanın yanına girebileceğini söylediler. Genç kız 
birdenbre hayal âlemine dalmış gibi, Clive'in odasına 
doğru koştu. Fakat ne ayaklarının sesini işitiyor, ne de 
yere bastığmı farkediyordu.

(S o n u  g e lecek  s a y ıd a )

Hollywood 
(9 "" “T "  Mektupları

insan seli dakikalarca sürüp gitti ve stüdyo lokantalarını 
doldurdu. O gece yemekten sonra stüdyoyu tek başıma 
gezmeğe başladım. Işıklar içerisinde pırıl p ın l yanan kü
çük bir şehri andıran Paramount stüdyosu cidden gö
rülmeğe değer bir yerdi. Stüdyonun İçerisindeki bina
ları saymakla bitiremem. Umum müdürlük, vezne da
iresi, makiyaj salonları, depolar, müzeler, marangozha
neler, hayvanat bahçeleri, amele evleri ve buna benzer 
binlerce irili ufaklı bina, göller, adalar, ormanlar, tay
yare meydanları, okyanuslar, stüdyonun mektebi, lokan
taları, şinema salonları, montaj daireleri ve nihayet stüd
yo polis karakolu hep görülecek yerlerdL.

Ertesi gün ve onu takip eden günlerde stüdyoyu gez
mekle ve not almakla geçti. Son gün. 27 No. lu sette çev
rilmekte olan «Lady in the park» adlı filmin çekilişinde 
hazır bulunmak üzere yola koyuldum.

Oraya vardığımda Gringer Rogers ve Ray Milland’m 
makiyaj lan düzeltiliyordu. Bir aralık tanışma merasimini 
müteakip kısaca konuştuk. Filmin mevzuunu ihtiva eden 
piyesi New-York'ta iken Broadway*de seyretmiştim. Fa
kat filmi herhalde piyesten çok daha güzel olacaktır ka
naatindeyim. Çünkü rejisör Mitchell Leisen’in sihirli 
parmağı ve technicolor sisteminin göz alıcı renkleri her
halde ona çok şeyler ilâve etmiş olacaklar.
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M ü s a b a k a m ızd a  K azan an la r
10 uncu sayımızda başlamış olan Bunlar Kim mü

sabakamızda sırasiyle 20 tamnmfy artistin gözlüklü 
resimlerini sunduk. Beş sayı süren bu müsabakamıza 
gelen cevaplardan, 15 İnci sayımızın çıkışını takip e- 
den onuncu güne kadar elimize varmış olanları ku
raya soktuk. Müsabakamızın doğrusu şudur:

1. Irene Dunne
2. Charles Boyer
3. William Powell
4. Betty Grable
5. Lana Turner
6. Gary Cooper
7. Ray Mllland
S. Dorothy Lamour
9. Mickey Rooney

10. Maureen O’Hara
İh Walter Pidgeon
12. Veronica Lake
13. Gene Tierney
14. Don Ameche
15. Katherine Hepburn
16. Bing Crosby
17» Barbara Stanwyck.
18. Tyrone Power
19. Linda Darnell
20. Joe Brown

Okuyucularımız arasında bir çoklarının 10 numa
ralı resmi yanlış olarak Sigrid Gurie’ye benzettik
leri görüldü. Tabii bu ve bunun gibi yanlış cevaplar, 
maalesef kuraya dahil edilemedi.

Maamafih müsabakalarımızın gördüğü rağbet, bizi 
bu yolda devam etmeğe teşvik ediyor. Bu müsabaka
da kazanamıyan okuyucularımızın gelecek müsabaka
da muvaffak olmalarını temenni ederiz .

Kazananlar:
Bn. Merih Nezahat Eren — Eskişehir (İpekli ço

rap); Bn. Sabahat özkanat — Ankara (İpekli çorap); 
Bn. Irma Dönel — İstanbul (İpekli çorap); Bn. Meliha 
Tosun İstanbul (İpekli çorap); Bn. Unda-Lucky — 
(İpekli çorap); Bn. Perihan Gürdal — İstanbul (İpekli

■' w ' ■

Akademi Mükâfatı
Sene Artis tier Film isml

aevam  j 
Stüdyosu

1928-29 Mary PIckford Coquette United Artists
Warner Baxter In old Arizona 20th Century 

Fox
1929-30 Norma Shearer The Divorcee M.G.M.

George Arliss Disraeli Warner Bros.
1930-31 Lionel Barry

more
A Free Soul M.G.M.

Mary Dressier Min and BiU M.G.M.
1931-32 Frederic March Dr Jekyll and 

Mr. Hyde
United Artists

Helen Hayes Sin of Madelon 
Clbudet

M.G.M.

1932-33 Charles Laugh
ton

Henry VIU United Artists

Katherine Hep- 
bum

Morning glory R.K.O.

1933-34 Clark Gable 

Claudette Col •

It Hapened one 
night 
» » »

Columbia

b«c*

çorap); Bay Suavi Telga — Adana (Kıravat); Bay Fe- 
ruzan Bay top — İstanbul (kıravat); Bay Rıfkı Telmen
— Ankara (kıravat); Bn. Perihan Derya — İzmir (İ- 
pekli çorap).

Üç aylık Slnemagazin abonesi kazananlar:
Bn. Emel Yenilmez — İstanbul; Bn. Gönül Kor- 

dağ — İstanbul; Bn. Hüsnlye Yukay — İstanbul; Bn. 
Sevim Sönmezler — İstanbul; Bn. Fatma Yeşilköylü- 
ler — İzmir; Bn. Saadet Yahyaoğlu — Antalya; Bn. 
Çiçek Birol — Çanakkale; Bay Rıza Tayşı — Zongul
dak; Bay İhsan Dinçel — İstanbul; Bay Muzaffer Mu- 
saoğlu — Samsun.

Bu okuyucularımızın aboneleri 17 inci sayıdan 
başhyacaktır.

Birer Slnemagazin 1944 yıllığı kazananlar:
Bay İre Kıstroğlu — İstanbul; Bay Adil Akman

— Elmadağ; Bay Sina Kaynak — İzmir; Bay Hayrettin 
Aksoy — Gelibolu; Bay Ruhi Zlylan — Edremit

Birer 50 yıldız albümü kazananlar:
Bn. Belkis Ecer — İstanbul; Bn. Hasibe Kendir

— Samsun; Bn. Sebahat Devecloğlu — İstanbul; Bn. 
Gellle Erkin — Adana; Bn. Rezzan Akgüııdüz — Ça
nakkale; Bn. Kadriye Dilli — İstanbul; Bn. Hatice 
Şallı — İzmir; Bn. Nermin Berkman — Ankara; Bn. 
Niiket E mir oğlu — İstanbul; Bn. Naciye Akın — An
kara; Bn. Jale Günah — İstanbul; Bn. Fahrünnisa Er- 
san — Çanakkale; Bn. Güzin Güran — Tarsus; Bn. 
Muallâ Asım — İstanbul — Bn. Muallâ Tünay — An
kara; Bay Halûk Altan — İstanbul; Bay özdemir GÜ- 
nal — Ankara; Bay Haşan Albayrak — İstanbul; By 
Ertuğrul Rusçuktu — İstnbul; Bay Ümit Kürkçü — 
Bursa; Bay Kemal Kolbaşı — İzmir; Bay Ayhan Kuy
tulu — Ankara; Bay Yüksel Ünsal — Ankara; Bay M. 
Altuğ — İstanbul; Bay Tank Fıçıcıoğlu — Kırıkkale.

İstanbulda bulunan okuyucularımız, hediyelerini 
İdaremizden alabilirler. Yalnız, hediye alınırken hü
viyetin isbat edilmesine yanyacak bir vesika İle gelin
mesi rica olunur. Taşrada bulunan okuyucularımızın 
hediyeleri, posta İle adreslerine gönderilecektir.

1934-35 Bette Davis Dangerous Warner Bros.
Victor McLaglen The Informer R.K.O.

1935-36 Paul Muni Louis Pasteur Warner Bros.
Louise Rainer The great Zi- 

egfeld
M.G.M.

1936-37 Spencer Tracy Captains Cou
rageous

M.G.M.

Louise Rainer The good Earth M.OM.
1938-39 Bette Davis Jezebel Warner Bros.

Spencer Tracy Boys Town M.G.M.
1939-4» Vivien Leigh One with the 

wind
M.G.M.

Robert Donat Goodby Mr 
Chips

M.G.M.

UMO-41 Ginger Rogers Kitty Foyle R.K.O.
Joan Fontaine Suspicion RjfcO.

Gary Cooper Sergeant York Warner Bros.
1941-42 Greer Garson Mrs Miniver M.G.M.

James Gagney Yankee Doodle 
Dandy

Warner Bros.

1942-43 Jenifer Jonos Song of the 
Bernadette

20th Century 
Fox

Paul Lukas Watch on the 
Rhia

Warner Bros.
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KURTLA KUZU 
K.K. (MANİSA) — Demek kuzu ar

tık sizi tanımıyor öyle mi? Öyleyse 
o, kuzu değil tilki yavrusuymuş.. Siz 
yanlış anlamışsınız. Çünkü ben öyle 
kuzular gördüm ki yıllarca sonra bile 
eski ahbaplarını unutmazlar. Halbuki 
sizin kuzu, sizi bırakıp bir tilki İle 
ahbaplığa başlamış... Demek ki kuzu 
değilmiş... Şimdi siz ne yapacaksınız? 
Başka bir kuzu alın da kebabını ya
pın... Söz aramızda, siz de hayat hâ
diselerini hayvanlara tatbik etmek ba
kımından La fontenvarî bir istidat var.

EN YAŞLI ARTİSTLER 
M.H.Ş. (ZONGULDAK) — Mecmu

alarınızı almış olduğunuza memnun ol
dum. İstediğiniz artistlerden sırası gel
dikçe zaten bahsediyorduk. Maama- 
mafih arzularınız gözönünde tutaca
ğız.. Hollyvvood’un en yaşlı erkek ar
tisti Paul Panzer, en yaşlı kadın ar
tisti de Dame May* Whitty,dir. Zorla 
güzellik olmaz, sizi rahatsız etmeme
sini kendisine katiyetle bildiriniz.. 
Böyle tek taraflı aşk olur mu? Geo- 
m eH  dersini anlamak için, evvelâ zor 
bir ders olmadığını kabul etmek, sonra 
da severek dinlemek ve çalışmak lâ
zım. Hoşça kaim.

OLACAK İŞ 
H’A’ ve S.T. (SİVAS) — Arzunuzu 

yerine getirecek ve gelecek sayıları
mızda bu çeşit mektuplardan birer nü- 
mune neşredeceğiz.

YAZILDI 
U. SOKU (İZMİR) — Doğrudan 

doğruya adresinize yazılan mektup 
şimdiye kadar elinize varmış olacaktır. 
O mektubu dikkatle okumanızı ve o- 
na göre hareket etmenizi rica ederim. 
Hoşça kalınız •

BİR DİRHEM ET!
NİMET G. (KADIKÖY) — 1.56 bo

yunuza göre kilonuz gayet azdır. Sıh- 
hanlzi tehlikede görüyorum. Asıl ki
lonuzun 52.5 olması lâzım. Diğer ölçü
leriniz de şöyle olacak: Boyun 31.9; 
göğüs 81.8; bel 62.5; yukan kalça 83; 
aşağı kalça 88; bot 48.5; baldır 33; ayak 
bileği 19.6; kol pazısı 25. Bütün ölçü
leriniz düşüktür. Çok zayıf olmalısı- 
nz. Sıhhatinize ihtimam etmeniz, bol 
ve sık sık yemeniz, temiz hava alma
nız lâzım. Mümkünse bisiklete bininiz, 
baldırlarınızı geliştirir, bu kadar za
yıflık olur mu canım? Hem artık za
yıflık moda değil

YAPILACAK 
A. AKMAN (ELMADAĞ) — I. I. I. 

şarkısnı evvelce üçüncü sayımızda ver
dik. Bal alay ka’yı da ilk fırsatta vere
ceğiz.

SADE SUYA TİRİT 
M. YÜMNÜ (BALIKESİR) — Doğ- 

rusu bu aşkın çaresi yok. Çünkü ara
nızda 6000 kilometre mesafe var. He
men Tann bir kolaylık ihsan etsin 
de oraya ulaşıverin. Vâkıa uzaktaki 
sevgiliniz henüz pek genç ama, acaba 
evli değil mi? Burasım da bir İyi tah
kik etmeniz lâzım... Canım evlâdım, 
böyle sade suya tirit aşk olur mu? 
Etrafınızdaki kızlan gözünüz görmü

yor da beyaz perdede resmini seyret
tiğiniz başka milletten, başka ülkede 
kimselere mi vuruluyorsunuz? Benim 
size bu işte ne yardımım dokunacak!. 
Benden yalnız hayır dua, işte o kadar.

ZAVALLI 
M .EX (ÖDEMİŞ) — Vah zavallı 

oğlum vah!. Hem henüz 17 yaşmdası- 
mz, hem de yuva kurmaktan, bilmem 
neden bahsediyorsunuz. Şimdi benden 
size nasihat: Henüz yaşınız gençtir. 
Bu yaşlarda dehşetli surette âşık olu
nu r ve bu müthiş aşk, beş on gün, bi
lemedin beş on ay sürer. Sonra bir 
başkası görülür. Bu sefer de ona kar
şı dehşetli bir muhabbet hissedilir. 
Derken böyle dehşetli muhabbetler 
tevali ede ede nihayet bir gün gelir... 
Bir de bakarsınız, sahiden âşık olmuş
sunuz. Zaten yaş da normal haddine 
varmış 24 ü 25 i bulmuştur. El ekmek 
tutmaktadır. Kendinize güveniniz art
mıştır. Tutar mahbubenizi ailesinden 
istersiniz. Evlenir, mes’u t olursunuz. 
Siz çıkarsınız tahtınıza, biz de çıka
rız kerevetimize  On yedi yaşın*
dayken duyulan şiddetli aşkın şıpsevdi 
ve geçici olduğunu ben size söyledim 
ama siz İnanmazsınız. Allah İnandırsın 
ki doğruyu söylüyorum.

Hem siz, neden böyle garip bir 
soyadı seçtiniz. Hayata karşı cesareti
niz niçin bu kadar kınk? Bence der
hal istida verip soyadınızı değiştirin. 
Zavallı diye soyadı olur mu?

BOB LİVİNGTONE 
H. ÖZTAŞ (İSKENDERUN) — Ro

bert Livingstone «Maskeli Süvariler» 
filmlerinde oynıyan üç kovboydan bi
rinin asıl adıdır. Kendisi Amerikanın 
Illinois hükümetinde Quincy şehrinde 
doğmuştur. Babası meşhur bir gaze
teci .kendisi de önceleri acar t i r  mu

habirdi .Sonralan tiyatroya merak sa
rarak sahneye çıktı ve oradan da fil
me geçti. Bellibaşlı filmleri arasında: 
Gece kuşu; maskeli süvariler; maskeli 
süvarilerin avdeti vardır. Bu kadar 
malûmat yeter mi?

CİLD MESELESİ 
R. ÖZCAN (MERZİFON) — Sine- 

magazin koleksiyonunuzu idaremize 
gönderin. Yıllık da beraber olsun, hep
sini bir arada 150 kuruş mukabilinde 
ciltliyoruz. Ciltlerimiz çok güzeldir. 
Aynca cildin size taahhütlü olarak 
gönderilebilmesi için 50 kuruş da pos
ta parası, yani 200 kuruş gönderiniz. 
İstanbula geldiğiniz zaman, size iyi bir 
göz doktoru tavsiye ederiz. Hususi ce
vap vermeğe vaktimiz maalesef yet
miyor. Bizde İstediğiniz resimler yok
tur. Cevabı acele istemişsiniz ama, sıra 
ancak şimdi geldi. Sakın babasına 
mektup yazayım demeyin, öyle şey 
olur mu?

AMASYANIN BARDAĞI!
ESANS (YEŞİLKÖY) — Çok yumu

şak bir takma ad seçmişsiniz. Esans, 
biraz kadınca değil mi? Erkekçe ve 
kokulu bir isim seçmek lâzım gelseydi 
size hardalı, karabiberi tavsiye eder
dim. Neyse, şakayı bir tarafa bıra
kalım da derdinize geldim. Aziz dos
tum bu dert, bir derd değiL. zaten 
çocuğu var, sizden yaşlı... O sizden 
bıkmasa, birkaç zaman sonra siz ondan 
bıkacaksınız. Bu yüzden ailenizle ara
nızın açılmasına üzülürüm. Onlar, o- 
nu size lâyık görmemişler.. «Amas- 
yanın bardağı, biri olmazsa biri daha» 
kıymetli bir atalar sözüdür. Kendinize 
lâyık bir eş seçmek için önünüzde da
ha pek çok vakit var. Madem ki sizi 
unutmuş, siz de onu unutun ve hiç 
değilse izzeti nefsinizi kurtarın! Baş
ka ne söylenir?. Delice sevecek, güzel 
genç kızlar mı yok? Şöyle bir gözleri
nizi açıp köyünüzdekileri gözden ge
çirin.. ama alıcı gözüyle., o zaman, 
üzüntünüzün ne kadar yersiz olduğu
nu anlamakta gecikmiyeceksiniz. Ken
dilerinden yaşlı kadınlarla evlenenler 
eninde sonunda bedbaht olurlar. Baş
ka ne diyeyim?

S İN E M A G A ZİN  ■ Ş im dilik  ay d a  iki 
d a fa  çıkar,-, s inem a, tiyatro, m o d a  

ve sa!on rövusü.
SjHp «• Uı*-.u«*> *Uvriy»t MMBfA-

E. R. UZMAN

İDARESİ: Ebussuut caddesi No. 67 
S irkeci- İstanbul *

- AaoNe .
; Yıllık *6 say*' 650 kuruş 

6 «yhfc *»Jf*-32Ş kuru»

' Sav ıs» har yarda 25 kuru»
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