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4à N JE> RI  y A T I
ÇEŞİDLİ ROMANLAR MAYK HAMMER SERİSİ (1 inci Seri)

Kurut 1 — ÖLÜM MELEĞİ 26 — KİM BU YILAN?
İt Harabelerin çiçeği Resad Nuri Giintekin 100 2 —, TEHLİKEYİ SEVERİM 27 — ÖLDÜREN ŞARKI
İç Erkeksiz Kadınlar Marie Querllng 100 3 — YEŞİL ELLİ KAATİL 28 — KANLI BEBEK!
İt Kenarın D” berl Ragıp Şevki Yeşim 100 4 — s e n i y a ş a t m iy Âcağim  ! 29 — MAVİ ELMASIN ESRARI
İt Kadınlardan Blktlm Frank Haskell 100 5 — YOSMÂM, SENİ KİM ÖLDÜRDÜ? 30— DİŞİ KEDİ!
İt Aşk. Uyanınca Çeviren: Hamdl Varoğlu 100 6 — ÖLÜM, AVINI ARIYOR! 31 — CEHENNEM YOLCUSU
İt Kardeş Kaatıll — Kanlı Hançer — Şehvet Kurbanı 7 — KANUN DÜŞMANI 32 — ÖLÜME İKİ ADIM VAR!.

(3 roman bir arada) 100 8 — KARA VAMPİR 33 — KAN KUYUSUT
it Karanlıktak* Eller (Mayk Hammer) Mickey Splllane 100 9 — KIZIL HANÇER . 34 — İKİ CANAVARDAN BlRl
İt Aşk ÇıİKimî,rı John Knlettel 100 10 — ÇIPLAK KADINLAR DELİSİ 35 — KANA KARIŞAN GÜNAH
İt Üc Kadının Erkeği Louis Charles Royer 100 11 — SAAT ONBlRE BEŞ KALA 36 — ik i  y ü zlü  k a a t İl
İt Erkek Delisi Ersklne Baldwell 100 IS MEHTAP CANAVARI /' 37 — KASIRGALAR YOSMASI
iç Görünmlyen Kaatll Agatha Christie 100 IS— ŞİMDİ SIRA SENDE! 38 — GECE ÇIĞLIĞI
İt ölüler Kervanı • Peter Cheyney 100 14 — ÖLMEKTEN KORKMUYORUM 39 — ÇAKAL YAVRUSU
İt Tek Kutaklı Gcnckıc Hadley Chase 100 15 —•GENÇ KIZLAR ÇEHENNEMÎ 40 — DEMİR PENÇE
it 33 üncü Gölge Erie Stanley Gardner 100 1 6 - YOSMALAR FENERİ \ 41 — VUR, FAKAT ÖLDÜRME!

TARİHÎ ESERLER

İt Atatürk'e Kafa Tutanlar; 1 
İt Atatürk'e Kala Tutanlar: 2 
it 28 Peygamber ve Hazretl Muhammed'in Hayatı 

(Kısas-ı Enbiya) (Clldli)
İt 10 Meraklı Hayatın Hikayesi Çeviren: Hikmet Münir

MECMUA KOLEKSİYONLAR!

(Beher clld)İt Radyo Haftanı (17 clld) 1 den 17 ye kadar
*  Resimli Hikayeler (Gîld: 1)
*  f¿etimiI Hikâyeler (Clld: 2) 
ir Resimli Hikayeler ( C l ld 3)
it BUtünay (Heyecan Magazin) 5 takımdan ibaret kollekslyoh

M O Zili NEŞRİYATI

İt Türk Bestekârları Antolojisi (Clldli)
İt Seçme Türküler (Clldli) Yeniden basılıyor 
İt Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi (Cildll) 
it Zeki Mttremn hayatı 
İt Şükran , özsı *n hayatı

Kuruş
100
100

1000
100

Kurut
500
750
750
750
300

Kuruş 
350 
350 

1000 
* ,100 

100

17 — SON ÖPTÜĞÜM SENSIN! 
18— DİŞİLER ŞEYTANI
19 — BEN VARIM, KORKMA!
20 — SON NEFESE KADAR
21 — BU GECE, SON GECESİ
22 — KANLI BAKİRE
23 — ERKEKTEN BETER
24 — CANAVAR TOHUMU 
25— ÖLÜM SAÇAN RÜZGAR!

42 — MÜTHİŞ ADAM!
43 — ÖLDÜREN YUMRUK!
44 — KARA CEHENNEM
45 — SEN DE ÖLECEKSİN!
46 — KAN DÜŞMANI
47 — TEHLİKELİ MELEK! 
48— İKİNCİ KAATIL
49 — ALTIN YARASA!
50 — LEKELİ CİNAYET

BEHEB KİTAP 100 KUBUS

MÀYK HAMMER SERİSİ ( 2 n d  S en ).

1 — KİM BU CANAVAR T
2 r-ÖLÜM MERDİVENİ
3 — KANLI KANATLAR
4 — BELÂLAR YOSMASI

5 — ATEŞ ÇEMBERİ
6 — ÖLÜM REVÜSÜ
7 —‘GEÇE YARISI KADINI
s — g ü n eşin  o ğlu

Beher Kitap 100 Knrag ^  Nesri Devam Ediyor.

IIALK KÜTÜPHANESİ SERİSİ

İt Dünyayı Güldüren Adam 
Nasrettin Hoca 
6 Kitap

Ragıp Şevki Yeslm

Beheri 100 Kuruş.

. .' İNSAN HAYATI SERİSİ

niuıynnın «n hiiyiik ıl^kfcolojl m ü tedınsBislar m m tok lciyıtıotlj eserleri

1 — HER GENÇ KIZ NELER BİLMELİDİR?
2 — .HER EVLİ KADIN NELER BİLMELİDİR?
3 — HER GENÇ ERKEK NELER- BİLMELİDİR?
4 — HER DUL KADIN NELER BİLMELİDİR?
5 — HER NİŞANLI GENÇ KIZ NELER BİLMELİDİR?
6 — EVLİLİĞİN İLK BASAMAĞINDA NELER BİLMELİDİR?
7 — KADINLAR NİÇİN İHANET EDERLER? . *
8 — AII BU TCADIN MİLLETİ!
9 — EVLİ KADINLAR İÇİN METRES TEHLİKESİ' NEDİR? '

10— BULUĞ ÇAĞINDA . BİR KIZ NELER BİLMELİDİR?

Iltttba lıu kitap ve kolleksiyonları almak istiyenler.in doğrudan doğruya (Hâdise Yayınevi — Cagraloğlu, Narlı bafcce Sokak, N%: 19 — 
İstanbul) adresine' yasmaları lâzımdır.- As mlkdarda siparişlerin bedelleri posta pulu olarak gönderilebilir. Kabarık yfc.(kûnlu 

siparişler içııı doğrudan doğruya havale gönderilmesi MU>mdır. ödemeli olarak da sipariş verilebilir.

Sİ NE
"RADYO

HAFTASI

★  Her hafta Cumartesi günleri çıkar D Cilt: 1 — Yıl: 1 □ Flatı: 75 kuruttur □  Sahipleri: RAGIP ŞEVKİ YEŞİM ve FAİK ŞENOL 
40 Yazı İğleri müdürü ve hazırlayan: LÜTFİ GÖMEN □  İDAREHANEMİ: İstanbul, Cagaloğlu Narlıbahce Sokak. No: 19. Birinci kat 
o  Neşreden: HADİSE YAYINEVİ Q Basıldığı yer: HADİSE MATBAASI □  FOTOĞRAFLAR: İsmet Bartû — H. Isman — ifa Hlk_ 
met — B. B. Ajansı — Sine Radyo Haftası hususi servisi Ğ ABONE ŞARTLARI: Seneliği: 39, altı aylığı: 19,5 liradır O İLAN 

TARİFESİ: İdare İle vaki görüşmelerle tesblt edilir □  Gönderilen yazı ve resimler nesredllsln, edilmesin iade edilmez.
SAYI: %  if 1 ARALIK 1956 Telefon: 229025



BİZİM GÖZÜ!

Bir vazifemiz var ki
EÇEN HAFTA, uyandırdığımız 
büyük alâkadan dolayı gurur 
auymadık. Bu mecmua, sadeoe 

bir vazifemizin mahsulüdür. Üzerinde 
daha çok islemeğe muhtaç taraflarının 
bulunduğuna da İnanıyoruz, Daha faz 
la noksanlan, daha cok eksiklikleri 
var... Nitekim, hep bu zaviyeden mtt_ 
tulea ederek her sayısını daha az ha
talı, daha fazla olgun çıkarmağa az .  
¿netmiş vaziyetteyiz.

SİNEMA ve rad^^ Üzerinde büyük 
U r titizlikle durmak kararını verdiği, 
miz zaman akla gelen heı* şeyin güzel 
tarafını seveceğiz. Nitekim, Türk film , 
«iliğinden bahsederken en şiddetli ten. 
rkldierl de esirgemiyeceğlz. Bu, Türk 
ilimciliğinin selâmeti namına bizim 
iyi niyetimizin bir mahsulü olacaktır.

BU ARADA. T(|rk artistleri üzerin, 
de  de ehemmiyetle durmak kararında- 
y ız . Bir filmin, bir göbek ha vasiyle 
«Öhret yaptığını sabanların bizden sa. 
kınmaları lâzımdır. Çünkü, bu haki - 
kati hiç gizlemeden açığa vurmak ka _ 
rarındayız.

RADYOYA ve miniğe, daha başka 
¡bir pertavsızla, daha ileri bir zihni - 
jrçtle bakmak İstiyoruz, Hele Türk 
müziğini, hâlâ bir yeniliğe kavuşma.  
dan olduğu yerde sallanmasına ta| 
hammül edemediğimizi sıkı bir nes. 
rlyatla İfade etmeğe çalışacağız.

, BİZİM bünyemizi Şgittikce saran ha
fif  batı müziğini, caz musikisini bas. 
ka memleketler gibi hareket ederek, 
kendi Puhumuza uygun bir hale ge -  
tlrmek. bugünkü müzisyenlerin isidir. 
Biz, bu noktaya da parmak koyacağız. 
Bu mevzu üzerinde de yapıcı İkazlar^ 
-da bulunacağız,

KISACASI, blzlral vazifemiz ehem - 
niyetsiz bir vazife değildir, bir gün. 
bütün musiki otoritelerini harekete 
getirecek olursak, vazifemizi de ba _ 
«armış sayacağız kendimizi...

1 TEK YILDIZ

m

KAPAK RESMİMİZ 
MARTİN f'AROLB 

, tıtaaba llılsn s da pek İyi tanıdığı t* 
gecen aylar İçinde şehrimize gelea 
f r u ı ı ı  alnemae ılığmıa büyük seksa .  
S«1 kraliçesi Martla Carole, ba sayıda 
.kapağımızı süslemektedir. Oiıu filmi«, 

riadea birinin bir aahaesiade 
gftrüyersaaas...

MİKROFONDAN PERDEYE

Hollywood
P E T E Ğ İ

3Yıldızlar : aratan büyük sinema şehrinin beyaz perder« kazandırdığı bir giiael daha... Henttt 
«  sekisinde bulunan Binin« Stewart son filmlerindeki sahana güselllğ! II« « la m a  dünyasının 
bilhassa nazarı dikkatini cekmis bulunuyor Yakanda onun bir petek güaelllği içindeki h i . 
Uni gürliyorsunuz. (Fota t M. O. M.)

Yüz karası...
ve hernevi propaganda da onn koz diye kallaal.
yor....

Gecealerde rapılaa Amerika Baskaa seçiminde
4e ea büyük rolü oynayan gene meşhur İlim y ıl»  
duları olda...

Onlarda büyle» ya biadef Birkaç iyi mttnaeese 
ve birkaç İyi artist meyanında, daha cok, «alana 
filmcilik zihniyetinin tam aksin« batka ıihnlyetler. 
1« karalmas müesseselerln ve sırf bir otttrat balan, 
sna diye artist (1) olma« kimselerin «ündedir bl .  
sim filmciliğimiz...

Islâha maktac en büyük d Aramı*, bugün 0bkke» 
re bir yüs karası olarak ı t ı t v t r ,

LtîTFİ GÖKMEN

UGt)N Sinema; kültür hizmeti ile beraber, da 
ka ziyade en müeasir bir p rap aranda vasıtası 

„ Ticari zihniyeti« yağ ra İm a# bir filmdi* bile« 
propaganda kokunu sesmek mümkündür.. Cüa. 

; Bir Amerikalı, bir Avrunalı icln ba.kadar ma -  
kitleye hitap edeeek ea müsbet netice verea 
«ey, sinema, yâni filmciliktir....

Meselâ; Hıristiyanlığı mı telkin etmek istiyor?
tarihi bir efsane, onn en modern, ea eâaip 

Seklide İsliyor, mefhar yıldızlarını da ojraata .  
veriyor dünya piyasasına...
Balmaşlar, bir yıldız ona »Ahretin ayyakvama 

icln ne lAaımaa yapıyorlar...
Envai türlü reklâmlarla «a  normal bir ar. 

bil« o hâle getiriyorlar kİ, siyasette, ticarette
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TÜRK LOKUMU.,, Neelİl Ateş'in A meri Madaki ismi bu... Kıvrak ve güzel vücodü ile, D o is a u  afjfc rls 
sacım danslariylo bilhassa ({n lle , göre giren Neolft Ategln bn resmi en orijinal resimlerinden biridir...

Amerikada Türk Tokadı |

N e c l a  A T E Ş  B i r  G a y r i  

M n slim i N a sıl D o ğ d u  ?
* Ciro’s Klüp * teki büyük Skendâl

ANLATAN; HABAN ÇELİK

Parlak bir Temmuz ğühü saat 16. 
İste Amerikanın Hürriyet Abide 
si bütün ihtişamı ile karsımda.. 

İstanbul hatıralarımdan ancak simdi

ayrılabillyorum. İrili ufaklı birçok ge 
mller gökleri delerceslne yükselini* 
«Dev» binalar.. Şaşkınlık içinde boca
lıyorum. Tarsus'un İkinci Amerika tu

YAZAN: ZAFER ÖNEN

ristik seferinde bulunuyorum. Gemi ,  
dekllerin hepsi güvertede, onlar da be 
nim bulunduğum haleti ruhiye İçinde 
etrafı seyrediyorlar eminim.

e t *  a

İSTANBULDA BİR OPERET.
TE KÜÇÜK BİR DANSÖZ 
İKEN NECLA ATEŞİ KİMSE 
TANIMAZDI! FRANSA YA  
GİTTİ! FOLİ SERGERDE 
OYNADI! MEŞHUR OLDU: 
AMERİKAYA BU ŞÖHRETLE 
GİTTİ, DAHA DA BÜYÜK

BİR ŞÖHRET KAZANDI!
□ *  Ef

Limana bir romorkörün yardımı İle 
girdik ve rıhtıma yanaştık. Karaya a- 
yak atar atmaz ilk İsim, senelerce be 
raber çalıştığım ve simdi Nevyork’ta 
bulunan ve dünyp çapında bir şöhrete ' 
sahip bulunan Türkdansözü Nedft A- 
tetin Nevyorkta büyük bir tiyatroda 
«FANNY» adlı bir rövüde oynadığını 
gazetelerde okumuştum. Hemen ora .  
da rıhtımda bulunan bir polise Türk 
dansözü Neclâ Ateşin hangi tiyatroda 
çalıştığını sorduğum zaman polis ba
na gayet centilmence tiyatronun adre. 
sini verdi ve eğer telefon etmek İster 
sem bana bu hususta faydalı olabllece 
ğlni ilâve etti. Bu sözler tabii beni 
fazlası İle memnun etti. Çünkü Nev- 
york glbl 14 milyonluk bir şehirde a., 
radığım kimseyi kolayca bulabilecek 
tim. Gayet sempatik'olan polis memu
ru aynı kibarlıkla benimle en yakın, 
da telefon bulunan bir dükkâna gel — 
di. İçinde, yüzblnlerce isim ve adres 
bulunan tahminen 4 _ S kilo kadar 
ağırlıkta olan 14 milyonluk şehrin te
lefon rehberinden Nedâimn telefon nu 
m arasını pek kısa bir zamanda buldu, 
ve müsaade Istiyerek yanımdan ayrıt 
dı. Ben tiyatroya telefon ettiğimde 
karsıma ¿ikan sah ıs Neclânın Nevyork
ta bulunmadığını, Las Vegasta tem .  
siller vermekte olduğunu söyledi. Ben 
de, bunun üzerine çalıştığı lokalin te 
lefon numarasını rica ettim ve iste da 
ha henüz aradan altı dakika geçme 
misti ki Neclâ Ateş karsımda İdi. A .  
merikalılann «Türk Lokumu» diye 1. 
slmlendlrdlklerl Neclâ İle telefonda 
konuşmamız söyle oldu:

— What you want?
— Ben Istanbuldan Hasan ÇtUk.
— Pardon.
— Ben Haşan Çelik, TOrklyeden..

P  —„ A.. A.. Ha., san.. Hasan sen ml_
sin, Nerdesln?

— Burada, yani Amerlkada daha 
doğrusu Nevyorktayım.

— E., Hayrola, gezmeğe mı geldin T
— Ya., evet bu vesile 11« seni de gör 

ineğe..
— Ben simdi Las Vegastayım ancak, 

yana gece Nevyorkta olabileceğim.
— E; öyle ise öbür gün gemiye öğle 

yemeğin« gel. blzlerle bir Türk yeme 
ğl ye..

— Hay hay tabii. Bilmezsin ne ka
dar memnun oldum. İnşallah öbür gün 
saat 11.30 da gemideyim. İyi günler.

— Teşekkür ederim.
Hayret Neclâ benimle telefonda ko

nuşurken heyecanlıydı ama bu nor .  
m aid i de.. Senelerdir, yurdundan dost 
Jarından ahbaplarından ayrı bulunan 
bir İnsanın ummadığı bir samanda te 
telefonda. ırkdaslarından. dostlarından 
biri ile* karşılaşma» tabiidir kİ İnsanı 
heyecanlandırır. Sîzlere bir sey söyll- 
yeylm mİ? Ben bile heyecanlandım bu 
telefon muhaveresinde.

Aksam gemiye döndüğüm saman ar 
kadaslara Neclâ Ateşin gemiye, yeme, 
ğe geleceğini söyledim. Hepsi buna 
fazlaslle memnun oldu. Neclânın gemi'



ye, yemeğe geleceği gün bilhassa ha
nımlarda asm bir helecan göze çarpı, 
yordu. O gün çok kişi gemide kalmış 
tı. Yemeğe gelecek meşhur .Türk dan 
•özflnttn saat 11 den İtibaren geminin 
güvertesinde beklemeğe başlamışlardı. 
Saat 11.20..'Rıhtıma şahane bir «Ca - 
dillac» yanaştı, İçinden çıtı pıtı del 
bir kucağız çıktı ve gemiye doğru ytt 
rümeğe başladı. İste, bu elci ve gü_ 
zel kız, Amerikalıların hayranlıkla şey 
redip takdir ettiği büyük dansöz Nec- 
ıa Ateşti.

□  f t  El
Onu. Nevyorktan tutun da kır# se. 

klz Amerika eyâletinin en ücra köse
lerinde bile tanımayana, takdir etme 
yene rastgelemezslniz. Sık, sık onun 
hakkında söylentilere tesadüf edersi .  
nlz Amerlkada. Bakın., Sırası gelmiş
ken NeclA Ateş’ln sinema dünyası 
Hollywood'da Kulüp Ciro’s da basın .  
dan gecen bir hftçUşeyi nakledeyim, bu 
hâdiseyi nakletmeden önce de sîzlere 
Kulüp GIRO'S hakkında biraz - malû
mat edinebilmeniz için Kulüp’ün açılı, 
sıridan bu güne kadar gecen zaman 
zarfında bu kulüpte çalışan yüzlerce 
sanatkârdan bir kaç isim vereceğim. 
Bundan da Neclânın çalışmış ve büyük 
sükse toplamış olduğu bu kulüp hak
kında biraz fikir edinmiş olursunuz. 
İste mecburlardan bir kacı:

Desl Arnaz .  Carmen Ca val laro .  
Mat King Cole. Xavier Cugat, Mitz, 
Gayner, Danny Kaye, Frankie Laine, 
Li ber ace, Carmen Miranda, Johnnie 
Ray, Kay Starr, Mae West ve İlâh..

Evet.. Sîzlere, Neclânın basından ge 
cen hâdiseyi anlatacaktım değil mİ?

Neclânın Hollywood’da CIRO’S ta ca 
lışüğı günlerden birinin gecesinde, CI 
RO’S Kulüpte vukubulan ve benim de 
şahidi olduğum, ertesi gün bütün Hol
lywood gazetelerinde büyük baslıklar 
la ne$jrg>£Ij£n «Büyük Skandal» en u . 
fak teferruatına kadar göy lé, olmuş -  
tur;

«Ben hâdise gecesi . Hollywooddakl 
«CRESCENDO» Kulüp’e Louis Arms, 
trong’u dinlemeye gitmiştim.

Bir müddet Armstrong un nefis trom 
petlni dinledim ve bir taksiye atlıya- 
rak «C1ROS» a geldim. Geldiğimde Nec 
lâ pistte dansını yapmakta idi. FaRat 
biraz dikkat eden Neclânın dansını sİ. 
hlrll bir atmosfer içinde yaptığını fark 
ederdi. Nitekim dans ederken Neclâ- 
nın ön sıralarda bir masada oturan 
İki erkeğe hitaben Türkçe olarak:

— Biraz daha terbiyeli konuştanız 
daha jyl olur zannederimi dediğini i . 
g« tim. Ve hemen Neclânın soyunma - 
odasına doğru yöneldim. Tam odasına 
girecektim ki Neclâ kuliste sinirli si. 
nlrll konuşuyor ve yardımcısı kadın, 
dan sırtına bir şey getirmesini istiyor, 
etrafındakllertn de «Ne oldu? Neden sİ 
nlrlendin?» suallerini asabının bozuk.
1 uğun dan cevaplandıramıyor. Yalnız 
sirtona bir şey verini diye direnip du 
ruyordu. Neyse, bulup buluşturup sır 
tına bir şey geçirdi ve kulise girdiği 
hızla dışarı fırladı. Tabii ben de onu 
takip ettim.. Mani olmama fırsat ver
meden demin dans ederken hitapta bu 
lunduğu masaya doğru yürüdü ve ma 
sadakl adamlardan birine şiddetli bir 
tokat aşketti, tabiîki tokadı aşketme 
style kulüpte bir şaşkınlıktır oldu. To 
kadı yiyen şahıs yere yuvarlandı. Bu 
sırada ben araya girdim ve Neclânın 
üstüne yürüyen öteki adamı tuttum. 
Kulüp mtetahdemlnlnln yardımları 1. 
le de hâdisenin büyümesine meydan 
vermedik. Beiı, adamları alıp dışarı 
çıkardım. Kendileri gayet fasih Türk 

(Devamı £8. eü sayfada)

□ ^  □ DALGA DALGA GÜZELLİK... Neclâ Ateş’ in gözle re h&kimivetl danslarmdadır. Sahneye çıktığı asman, 8y* 
le kıvrak, canlı, şehvetli ve rüsgârlı bir dansa batlar kİ, seyredenlerden hiç biri, gözlerini bir, batka tarafa çevire. 
me>. Ba vücut, mıknatıs gibidir. Gözleri ve gönülleri kendi sine çeker Yukarıdaki resim onun ba şaheMer gifcstllglnl, 
dans ederken bir misil daha artmış olarak göstfcrtyor. Nec lâ Ate* Türkân güzelliğini yeni dünyada bir volkan gibi 

etrafa saçmaktadır. Bu, bizim için emsalsiz bir propaganda sayılırl..

w



Niçin türlü dedikodulara hedef teşkil 
ediyorum t Nedenf Sebep?..
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O ■A' O A$1K! Şükran (Here «Agık oldanas ma?» diye bir siıal sorulsa, daima 
ayaı cevabı alırsınızt, «Evet; sanatıma...» der.

S ES sanatkârlarımız teinde ı»n 
çok dedikodulara mevzii olan 

sanatkâr, muhakkak k] Şükran 0 zer
dir. Bu neden böyle oluyor, niçin 
herkes ondan bahsediyor? Bunun ha
kiki sebebini, arkadaş canlısı, sempa. 
tik ve samimi ses sanatkârımız Şük • 
ran özer de bllşpiyor. Ama, sebebi 
kendisinden sorul <JhjAu zaman, muta, 
d ı veçhile ayakla|ifhı altına toplayıp 
oturuyor, İki e]»HF%lzlerinl tutarak, 
önce şakrak blrrkahkaha atıyor, son
rada anlatmaya başlıyor:

«•— Aslını sorarsanız, bunun sebebi, 
ni ben de pek iyi bilmiyorum. Yalnız, 
fırsat buldukça düşünüyorum: Niye 
beni dillerine doluyorlar? Sonra da, 
kendi kendime cevap veriyorum: Her 
hâlde beni çekemiyor olacaklar... Öy
le ya, kimseye zararım yok, kimseyi 
çekiştirmem... Ve kimsenin ne saade. 
tinde, ne de servetinde göz Um var... 
Buna göire, niçin envai türlü dediko
dulara sebep ve mevzu olayım ve ne. 
den benim için kaynağı sadece hayâl 

: olan besteler yapılsın! Sebep? Tabii 
İd çekememezltfcl .Radyoya neşriyatla
rına muntazaman" devam eder,* k o n . 
servatuara bir talebe titizliği içinde:; 
giderim... Söz olur.'D erste; «Münlr^ 
bey, hep Şükran özerin bulunduğu' 
tarafa bakıyordu...» derler. Radyoda: 
«Radyoyu sanki Şükran idare ediyor. 
O kadar serbest, o  kadar herkesle sa
mimi ve otorite ki...» diye günlerce 
konuşuluyor... ‘

Ev. yaptırırım; affedersiniz, tuvale, 
tin rengi, taslan başkalarının uykusu
nu kaçırıyor...

Hayvanlan severim... Vay ten m i .  
sin bunu yapan... Hayvancağızın yi •

terde uçmaz mıydı? *
Şükran özer, artık bir ses sanatMU 

nnıa, bir kadının malik olmak I s .  
tediği çok seye malikti.., Parası w ,  
iyi bir muhiti var;“ şöhreti var... Üs -  
talik pek gene de... Acaba bütün b *  
kozlara rağmen niçin sahnede o k a .  
muyordu? Bunu sorduğumuz da 
isyan etti: /

%— Yok; yok, dedi. Varsın o ı 
gelecek para olmayı versin. Mecbur at
madıkça da gazino sahnesine aalâ çdç. 
Duyacağım. Çünkü, bugün, ieklU ga
zinolardan okunulan şarkıların, T M  
müziği, ile .biç bir alâkası yok. Hepsi, 
meyhane muhterisinin arzularına ve 
o ândaki zevklerine göre değlstlrlhalg. 
Türk müziğinin hakiki mânasından a_ 
zak şeylerdir. Bu yetmiyormuş gibi, 
bir de .bu yorucu ve sanata kıymet 
verenler İçin pek anı hayatta m uvaf
fak olmak İçin, gücel okumaktan &  „  
yade iyi bir artist de olacaksınız.

Bu, böyle devam ettiği müddetçe 
İCkili yerlçrde okumıyacağım. Verdik, 
ierl yüksek yevmiyeleri bas döndOHL 
cü olsa da...»

Ş ÜKRAN özer, cok mühim W» 
yere temas etmişti. Bu, haklka- 
r  ten Türk müziği ’ İçin, hemen tedbir 

alınması icap eden bir meseledir. Yok 
sa, radyolarımızda dinlediğimiz, n e .  
selâ Hacı Arif beylerin, Leml Atlıla
rın eserleri) sahnede tamamen d e ü .  

,. şen sekliyle daima büyük tecadlsr 
teşkil, edecektir. Radyoyu ve sahne
yi dinlerjMjtfi «Acaba bunun hangisi 
doğru ?r$£kl{ndekl İstifhamlar gün ge. 
lecek b ir felâketin acı habercisi ola 
caktır. Belki, o zaman ayılırız...

Radyo ve konservatuardan aidatı

Yazan: LÜTF1 GÖKMEN

yeceği dillere destan olur...
Ne yapacağımı ben de safirdim,
S4vabt#e çıkarım... Londraya askım

lçin/^F^İğlm uydurulur ve bu aylarca 
ajfcclâtaa Jlklet olur.

Huösa, dedim ya ne yapacağımı 
ben de sağıydım... Mamaaflh. belki ön. 
ce bütün bunlan duyar üzülürdüm, a- 
ma simdi umurumda bile değlL.. Ben 
kendimi onlardan daha iyi bilirim.»

Hani; dostuna dost, fakat düşmanı, 
na sadece lakayt olan Şükran özerin 
de hakkı yok değil...

Bütün kabahati galiba, düıı meşhur 
değildi, lüks bir hayatı ,$pktu, niye 
şimdi meşhur ve lüks bl&$’ayat sürü
yor? Niçin, dün evi yoktu;, ismi yok .  
tu, arabası, ahçısı " :ve' garsonu yoktu 
da, neden şimdi herş&ye mâlik? Bü
tün bunlar kusur mu? Üstelik dünün 
Şükranı ile bugünün Şükranı arasın, 
da pek fark da yok... Zengin, emelle
rinde muvaffak olmuş ve rahat yası, 
yor. Fakat, ne oldum delisi değil. Ba
zen düşünüyorum, ya başkası Sü ljm jp  
nın yerinde olsa İdi, acaba. evY«tiy*7& 
tını bilenlerden nefret edip, yÜJkŝ k .

800 Ura gibi bir aylığı bir kag aanaÇ 
kâr gibi ayni mlkdarda olan garta»- 
dakl yevmiye teklifin« tercih « t a v  
Şükran, özer, sanat mevzuu derinlen, 
tikçe, adetâ galeyana geliyordu.

Yerinden 4clu yr. ellerini pantalo -  
nunun ceD^rlkgÎ koyuyor ve başlıyor 
s ö y le n m e ie j^ ^ ^  -  •

«— Bazı meraklılarım(!) hiç (M ü . 
meşinler, eğer arzu ederlerse atılana 
güzel hatırı İçin bu mesleğimi bırakı
rım bile Yalnız o zaman beni rahat 
bırakacaklar mı?»

Bunlan tatlı tatlı söylüyor ve gezse 
basıyor kahkahayı. Hani hakikaten 
sırf dostlarım memnun(l) etmek fola 
terki meslek etse, tüyü bile kıpırda w 
mıyacak..t 

Niye kıpırdasın kİ, garson geüyors 
«Hanımefendi şoför geldi...» y a U t 
cEfendwfflyemek hazır!» dtyor ona. 
Eh; dostişn da pek cok... Seviliyor, 
eğlenebiliyor... Üstelik gene de...

Neyime dedikodular, neyime tasar»  
hane sahneleri diyor. Anneciği, Etiler, 
deki evinde, kendisi Ayatpasadakl • -  
vinde raesud ve müsterihe. Gerisi laf!

Q Tİr W EFKtÂRİNDAN DEölL... Ba fotoğrafa bakıp, acaba Şükran bir seye n i 
iizttltftt? diye düşünmeyin. Sırf pot. Malttın jra «erde film artistiliğl de var...
¿ i # —-



'jf Türk filmciliiİnla tue bir yıldın olan Nurhan Nur, mşmğıdm 
* kendi filminden bütün İtişlerini vermektedir.«,

mr mil

• I
SİM I

KENDİ KALEMLERİ İLE

ödüm patlıyordu I...
Ym m : NURHAN NUR

Ş—^ ŞİMAL Yıldızı ti İmini çeviriyorduk... Uzun vc meşakkatli hlr ca_
• v h^matian sonra, nihayet ura' benim l«ln en zor olan bir sahne« 

nln çevrilmesine gelmişti 
\ Filmin. Jönü Ayhaı link çin ’lilerln eline esir düşecek ve ben Tora, 

son makineli tüfeği^ basına geçip. Çln’lllert yaylım ateelne tutarak aş* 
kimin kahramanım; Ayhan Ifik'ı kurtaracaktım/,

Hayatımdu ençok korktuğum bir «rey varsa o da, sll&h «esidir... Ştm, 
dİ silâh tesl Ur yana,* üstelik makineli tüfeği ben kullanıyordum.

Başa galen çekiflr, derler..; Ben de, madem İd İlim çeviriyordum 
mecburdum bunu yapmaya..,, ödüm patlasa bile... * ,

Azametle geçtim Tamson makineli tüfeğin basına... Saniyenin bil. 
mem kaçta birinde, bir dokunuşla (30) mermi boşaltan Tamson'un be. 
sına... Hfm de, manevra fişeği yerine hakiki mermiler dizilmişti bu 
makineli tüfekte...

leim heyecan içinde sanki burkuluyor, sinirlerim' patlarcasına ge
rilmişti .*•«Dışardan nasıl gözüküyordum bilmiyorum Maamaflh. ‘dısar, 
dan da hâlim pek fena olacak kİ operatör Yurca bana cesaret vermek

 tein batım > ucuna gelin, dikildi...-, 1
¡! Kendimi toparlamaya çalıştım. Ve Kamera’ya doğru başladım ateşe... 

.Nasıl titriyordum... Bana ne okluğunu bir ben bilirim... Elimi düğme, 
den? çekemiyordum korkumdan../ Bereket mermiler bitti.,. Ses kesildi,

: hem dfbittim ..
Yüzümü ov ar aktar, şöyle yanı basımda dikilen Yuvaklm'e bir be. 

'ricayım dedim... O hâlimle herkes gibi ’ben de gülmekten kendimi ala» 
mayamk bastım kahkahayı... Yuvaklm. İki büklüm olmuş, paçalarım 
sıkıca tuımus ve Öyle donmuş kalmıştı.»

Bu httıramı. hâlâ bütün heyecanı ile yetiyor gibiyim...

Q ^ Q  AYRILIYOR MU? Şükran özer, divâna oturup bn pozuna «ektirdikten I 
Mır» hayatı İle ilgili kararlarını anlatmağa başladı...

Q Q MESUT1 Emellerinin hemen b rai en hepsi tahakkuk etmiş bir ses sa - I 
aatkârı alarak, Şükran ö*er, simdi hayat gailesinden uzak, Ayaspasadaki I  

«vlnde rahat ve tüks bir ömür sürmektedir.

a  ★ s  OHHII... NE HAYATİ ırıın şükran özeri cekemlyenler arzularına I 
göre aleyhinde dedikodu yapsınlar... Onun umurunda bile değil...



4 4 r  EVÎNDE... Sinem» dfajMUU» b t I—  n  Mntıa dilberi Klu evin d«
M U  d« real evleaeeefti sevgilİala« M rlva rdiyorduı...

□  *  □  SA R ljifl A KET... U ı ıu  D on IloUyvrood bombası Marüyn Monroe’yu 
gölgelemek IcIn ne Utun*« yapıyor...' O n u  gibi akla hayâle gelmedik çıplak 

potlar veriyor, reklâm için yeni yeni şeyler leat ediyor...

Ingilizlerin P lâtin  Saçlı Yıldızı

B  i a n a H H H
★  *  ★

H e n ü z  yedi y a ş ın d a  İken  ilk 
şöhretin i yap tı: G ü ze l ç o c u k  

• m ü s a b a k a s ın d a  b irinci geld i t
PETER TUOOKDAN

19S8 Cannes Festivali esnasında 
tanınmamış yıldız namzetleri rezalet 
çıkarmakta blrbtrlerile yarıu «diyorlar 
dı. Şöhreti en az birkaç misli olan 
—  8 —

Diana D on bu mevzuda da onlan ge. 
rl bıraktı. Bir gece filmleri gOcterUdl 
fti Festival Sarayının kapısından icerl 
girerken «Buradan Ebediyete Kadar»

ismini tangıyan şahane tuvaletini bir 
dcnbirc düşürdü... Etrafın» bir anda 
toto muhabirleri jv>e gazeteciler aidi. 
Yanıp sönen nâmlar 1936 Caıuıes- Fes 
Mvallnln en enteresan skandalini tes

bit «diyordu...
NASIL MEŞHUR O l İ ü î

Q bO|JN Bpu İIR)(Eq««Q]ll iftu oj 
pzQO> ip T ıpuıt«X ipM usurez

tsnşnş ımsaı un acn rarrsxazv  
gelmişti. Daha o zamanlar okulda ve
rllcn bir tahrir Ödevinde «Büyüyünce 
sinema artisti olacağını, büyük bir o 
tomoblUm ve krem rengi bir telefonum 
olacak» diye yazmıştı. Onüc yannday 
ken de oturduktan Svlndon’da yapı 
lan bir güzellik müsabakasına İştirak 
ederek üçüncü geldi...

Babasının bu hâdiseye müthiş içer 
İçmesine rağmen o cok seviniyordu... 
çünkü. İlk defa bir gene kız muamele 
sİ görmüştü...

Diana. Londradakı. Dram okuluna 
devam ederek onu muvaffakiyetle bl 
tirdi. Hatta bir bronz madalya bile 
kazandı... t

Bir gün Londra sokaklarında dolaşır, 
ken, yıldız avcılarından Edic L’Eplne 
onu gördü. Bu plâtin saçlı kızın beyaz 
perdede muvaffak olacağını derhâl an 
ladı. Dostlarının yardımıyla Diana He 
tanıştı. «The Shop at Siy Corner» fil. 

m inde ona ufak bir rol verdi.
Diana ikinci filminde «TatU Kampı 

- HoUday Camp» nda bas rolü oyna .  
dL Onbeş yasındaki bir gene kız İçin 
gayet mühim bir muvaffakiyetti.

FİLMLERİ.. 
ALİH bir kere Diana Dors'a gül 

müstü. Peşpese filmler çeviriyor 
du. Fakat Diana bu filmlerde sadece 
bir sansın bomba olarak görünüyor .  
du. «Mambo Çılgınlıktan .  As long 
as t hey* re happy», «Güreşçinin Sevgi, 
llst .  A Kld for tvo Farthlngs» ve 
«The Veak and the Vtoked» gibi film.

lerde sadece bir sarısın bomba olarak 
gözüktü. Fakat, Diana, sadece bir sa- 
rı«tn, b«ntba olarak gözükmek İstemi .  
yordu!- Sanat kabil lyetlnl* İspat - edecek 
filmler çevirmeyi arzu ediyorlardı. . • 

Onu kırmamağa califan prodüktör -  
ter, beyaz perde için olgunlaştığına ka 
rar vererek sanat kabiliyetini göstere, 
eek roller vermeğe başladılar.

«Sansm Fırtına .  Value for Money» 
«Daday adlı Timsah .  An AUlgatör na 
med Daisy» «Ti bette Yedi Sene -  Be. 
venth Years at Tibet» v« «Ütüacü Ka. 
pı -  Yield o f the Nlght» filmlerinde 
oynadı.

KH AND ALLARI

B U son filmi İle beraber 1856 Can 
nes Festivaline de iştirak etti. 
Bir gece filmlerin gösterildiği 

Festival Sarayına gelirken kasdl bir 
harekatla «Buradan Ebediyete Kadar» 
İsimli tuvaletini düşürdü. Bu esnada 
yanan flâşlar Diana Dors’u Festivalin 
bir numaralı yıldızı yaptı.

Hususi hayatında Mrs. Dennis Ha 
mllton olan Diana Dora, İkinci skanda 
Jlnl geçenlerde sinema âleminin payi. 
tahtında yaptı. Beverlü Hllls’dekl ev
lerinde verdikleri fevkjüâde lüks bir 
partide kocası İle beraber mecburi bir 
d us yaptı. KendU erini havuza United 
Presa’ln foto muhabiri ltmlsU. Bu hâ 
diseye kızan Dian anın kocası, 32 ya .  
smdald foto muhabirini kaburgalarını 
kınncaya kadar dövmüştü. Dennis Ha 
mllton. 93 profesyonel boka maçı yap
mış eski bir İngiliz boksörüdür.

HUSUSİYETLERİ 
Dilber yıldız becerikli bir Is kadını, 

olgun bir sanatkâr, misafirperver bir 
ev sahibi ve İyi bir tayyara pilotudur.

İngiliz gazetecilerinin «Sandalyalı 
Kız .  Girt with Chalr» Unvanını ver
dikleri Diana Dora halen Holtyvood’da 
sanat hayatının ikinci perdesine baş
lamak üzeredir.

Çeviren: KA _ YUR
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Yabancı Film
Haberleri :

<£ İKİNCİ KtZOAB GİBİ GEÇTİ

M. G. M. Şirketi, beş milyon dolar, 
lık bir bütçe ile ikinci bir «Rüzgâr 
Gibi Geçti -  Gone with the Wind» ce . 
vlrmektedlr. • «Ralntree Memleketi .  
Ralntree Country» İsmini taşıyan bu 
filmde baş rolleri Elizabeth Taylor İle 
Montgomery oynamaktadır.
K I S A C A  ı~

İ f  «DesinatOr Kadın -  Designing Wo 
man» filminde baş kadın rölünü 
Grace Kelly oynıyacaktı. Grace evle, 
nince; M. G. M. bu rolü Lauren -Ba »  
call’a perdl.

■ jf John Stelnbeck'ln «Vavyard Oto. 
büsü .  The Wyward Bus» romanı 
filme alınıyor,

tsmlnin yarısı Fransızca, yarısı 
İngilizce olan «Kızlar .  Les Glrls» de 
Lesll Caron’un yetine Glna Lollobrl. 
gldanm oynaması İhtimali var!

i f  Ani ta Ekberg, John Wayne ya . 
kında «Asortl Kız ■— The Jantzen Glrl» 
filmini çevirecek..

İ f  Frank Sınatra ile Kim Novak; 
«Joe Lewis Hikâyesi ,  Joe Lewis 
Story» nde oynayacaktır.

i f  «80 GÜNDE DEVRİÂLEM» — 
Son günlerde Jules Verne’ln eserlerine 
İtibar fazla. «Denizaltında 20.000 Fer 
sah» tan sonra «80 Günde Devriftlem» 
de ilime alınıyor. Başrolerde David 
Niven, Frank Sinatra, Marlene Diet, 
rich, Charier Boyer ve Fernandel oy . 
nuyor.

i f  «YAVRU KARTAL» FİLME ALİ 
NIYOR — Bundan bir İki sene evvel 
İstanbul Şehir Tiyatrosunda temsil e- 
dllen Edmond Rostand'ın «Yavru Kar 
tal .  L*Aiglon» piyesi filme alıhıyor. 
Bilindiği gibi L'Algimi, Napolyonun 
zayıf karakterli oğludur. Sahnede ek
seriya kadın sanatkârlar tarafından 
canlandırılan bu rolü Audrey Hep .  
bum oynıyacâktır. Filmin rejisörü 
William Vyler'dlr.

i f  RITA HAYWORTH İLE KİM 
NOVAK AYNİ FİLMDE — Amerika-, 
nın en çok okounan mecmualarından 
«Colliers» İn fıkra muharriri John 
O'Haranın «Pal Joey» adlı romanı Co 
lumbla Şirketi tarafından filme alın, 
mak üzere senaryo haline getiriliyor. 
Filmin başrollerini Frank Sinatra, 
Kim Novak, Rita Hayworth- ve Gene 
Kelly oynayacaklardır.

SİNEMA DÜNYASI

AMllâ’yı resll ettiler!..
Keşke sağ olsaydı...

Atilla'yı rezil ettiler
EVET. TÜRK TARİHİNİN BU HARİKULADE BÜYÜK 

BAŞBUĞU BEYAZ PERDEDE BERBAT EDİLDİ...
AMERİKA'lılar ve Italyanlai mevzu kısırlığı karşısında kıvranıp durur* 

ken nihayet, Şanllı Türk tarihi ve binblr güzellik, İhtişamla dolu Sark efsane
leri imdatlarına yetişti... Simdi Hollywood ve ÇlnelÇita stüdyoları bu tarihi 
mevzuları sinema kordelâsını almakla meşgul, hummalı bir faaliyet göster
mektedirler....

Bu arada, tarih boyunca kahramanlıklarla dolu tarihimize de de el saldılar,
dil uzattılar..

Fakat bunlardan çoğunda maalesef, o  muazzam mevzular resll edilmiş, 
ticarî zihniyetten de uzak sadece milli hislerin tesiri İle görülmeyecek kadar 
basit ve hakikatle hiçbir Uıciğl olmayan filmler olmuşlardır...

İşte büyük Türk cengavtrl Atillâ'nın hayatını veren Atillâ filmi de bun. 
larâan biridir..

Atillâ'yı sfzde canlandıran Anthany Gumn o büyük adamı ancak resll 
kepaze etmeye muvaffak olmuştur!.. Bu filmi Avrupada görenlerden blraaeık 
tarihi malûmatı olanı dehşet ve hayret içinde kaldığı muhakkaktır..

Atllâ filmi, memleketimizde ya hiç gösterilmeme!} yahutta esaslı bir şe
kilde makaslaıunalıdır...

YERLİ FİLM HABERLERİ

ÂFET... Amerikalıların Marl. || 
lyn Monroe’mu varsa tagillaleria de 
san âfet Diana Dors’n var. İşte bütün

DÖRT ortak olarak bir film şirketi kuran Sezer 
Sezin ve diğer ekip ilk film olarak «ölmüş bir 
kadının evrakı metrûkesl» adl^ filmi çevirmek 
üzere lzmlre gidip geldiler... Filmin baş r o l .  
lerlnde Sezer Sezin ve Kenan Artun oynamak 
tadır...
REJSÖR Atıf Yılmaz bu sene yaptığı «Beş 
hasta var» ve «Kısmet» adlı filmleri bitirmiş 
bulunmaktadır. Yakında, «Bir şoförün gizli 
defteri» filmine başlıyacakttr...
BELGİN Doruk, yeni kurulan bir şirket na _ 
mına çevrilen film İçin, ötedenberl görmlye 
alıştığımız siyah saçlarını sarıya boyatmıştır. 
Kendisine hiç yakışmadığına göre, meslek lca.

bı boyatmış olacak her hâlde,,.
Alman ve Türk korprodüksüyonu olarak çe v .  
rİlecek olan «İstanbul Yosması» İçin yabana 
artistlerden başka yeril artistler aranmaktadır. 
KÜÇÜK Sahnenin yeni ve genç artisti Çolpan 
İlhanın Fikret Hakanla çevirdiği «La Dam o 
Kamelya» filmi «O kadın» olarak çevrilmiştir. 
Bir kopya, olduğu söylenen bu film merakla 
beklenmektedir...
CAHİDE Sonku'nun büyük titizlikle hazırladı.  
gım söylediği filmi, nihayet geçenlerde Lüks 
sinemasında alıcılara gösterildi. ^
Nedret Güvencin baş rolünü oynadığı bu filmi
Sonku hemen satmak İstemektedir,,.



O ROMANTİK BİR BAKIŞ. Jlie M Um tat hanımefendiyi tran împaratoriçesl 
Siireyyaya benzjct«ıUe<r var. Biz, aksi kanaat teyit, tmgaçator.ifiede bulunan ko- 

surlardan bir teki bil« bu tarif Türk hanımefendisinde yoklar.

İSTANBULUN ZARİF HANIMLARI

JA L E ! MÜMTAZ

M M B H B H n H H M B H H n n n n

a  İSTE HANIMEFENDİ. Zarif bir kaltakta ancak bu kadar tarif Ur şefclld«
oturulabilir. Jale Mümtaz, tutarken daha tarif ve ( iiu l, konuğu iken daha U .  

rif ve züaeld'r. Onda bu «arifliği ve tüıelllfl har «aman bnlabilirainiz,

t kALE, hanımefendi, Nişan taşın - 
f  da, kendine alt olan bir evde o _ 
turuyordu... Evi bulmamız pek o ka .  

dar kolay olmadı. Çünkü, bize rende, 
vu temin etmek lutfünda bulunan bir 
güzelimiz; her gün gidip geldiği, ve 
bir akrabasının evinin bitişiğinde ol - 
duğu hâlde, Jale hanimin evini o ân 
nnutuvermlştl..: Bir turist şaşkınlığı 
İçinde, taksiyi sağa sola döndürüp du. 
rarken nihayet, yanıbaşımızdakl bir 
evin penceresinden sallanan bir el, bu 
şaşkınlığımızı gidermeğe /kâfi geliyor. 
Bize el sallayan gideceğimiz evin gü • 
zel, zarif sahibesi Jale Mümtazın tâ 
kendlslydl.,,

BM, bizzat Jale hanım karşılıyor ve 
büyük bir salona kabul ediyor. Ran .  
devumııza neden geç kaldığımızı anla
tınca; önce hayret ettiler, sonra da 
için için' güldüler...

Jale Mümtaz, uzun boylu, esmer 
lâtif bir ten, İri bir çift göz ve nltıa. 
yet insanda bir kraliçe tesiri bira - 
kan. hoş. güzel ve zarif bir hanımdı. 
Özerinde gri bir elblae vardı...

Bacakları; makbul olan seklide o .  
zun ve muntazamdı, Gülünce, kapka
ra saçların çerçevelediği hafif mak .  
yajlı cazip çehresi bambaşka bir gü
zellik ’ ifade ediyor. Gözleri kısılıyor; 
Lana Turner’l kıskandıracak kadar 
biçimli, sadece cilâlı dudakları gerili, 
yor ve bembeyaz dişleri' gözüküyor... 
Bacaklarını da üst üste atıp, narin 
ve kalem kalem parmakları İle saçla -

rina çeki düzen verirken, ok ok k ir . 
piklerinin aralığından sizi şöyle bir 
süzdü mü, meselâ; kraliçe Süreyya'nın 
karşısında duyduğunuz hayranlığı ve 
heyecanı duyuyorsunuz.

kVÎN İçi klâsik fakat zevkle dö- 
" şenmiş... Kütüphanesi, radyosu 

İte pikabı hep burada İdi...
Avrupayı ve Arabistan ı çok gezmiş 

olan Jale hanım:
«— Harbden önce, diyor, Polonya 

ve Almanyada uzun bir müddet kal .  
dik... Çok güze] yerlerdi doğrusu... 
Sonra. Arap memleketlerinden bir ço
ğunu görüp yakından tanıdım.»

«— Mademki bu kadar yeri gördü, 
nüz. Seyahate her kadın gibi her hâl
de siz de meraklısınız. Acaba bu te _ 
yahatlerlnlzde başınızdan geçmiş bir 
hatıranızı nakletmeniz mümkün mu?»

Dediğimiz zaman, önce tebessüm et
ti, dudaklarını ıslattı ve o, usta bir 
ressamın fırçasından çıkmış kadar . I
güzel ve taânalı çehresini elleri ara -  
sına alıp, hafıza mekanizmasını yok . 
ladı, bir ân böyleoe düşündü..

Ook geçmedi, dudak büktü:
«— Affedersiniz; maalesef şu ânda 

hiç bir şey hatırlamıyorum. Yalnız, 
maziyi şöyle bir sinema şeridi hâlinde 
gözlerimin önünde geçirmeğe çalışır.  
ken. Su aklıma geldi. Bilmem entere
san bulacak mısınız?

Bağdat taydık... Spor bir otomobilim 
vardı o zaman. Bir gün, yalnız başı.

(Devamı 22 te l saytada> J

•I GER MEŞHUR ARTİST ZSA ZSA 
GABOR'A UYMUŞ OLSAYDI BELKİ 

O DA ŞİMDİ DÜNYA ÇAPINDA BÎR FÎLM 
YILDIZ! OLMUŞ OLACAKTI...

• RALİÇELER KADAR AZAMETLİ VE MÜTE. 
VAZt, EN GÖZDE YILDIZLAR KADAR GÜ -  

ZEL VE CAZİP BİR HANIMEFENDİ OLAN JALE 
MÜMTAZ, HAYATINI VE HUSUSİYETLERİNİ TAM  
• BİR AÇIKLIKLA ANLATIYORDU!

Konuşmayı Yapan: LÜTFÎ GÖKMEN

ŞAHANE PROFİL 
Başka bir güzellik

İR balodasınız... Bir de bakıyor
d u n u z  kİ, bütün gözler, salona 

doğru llerllyen bir dam ve ka - 
valyeye çevrilmiştir. Hemen kulak ku
lağa verfp fiskos hâlinde konuşan her
kes gibi siz de, bilmem hangi renk 
tuvaleti İçinde, göz kamaştıran o za
rif hanımı hayran hayran seyretmek
ten kendinizi alamazsınız... Eğer ta - 
nımıyorsanız, bir sürü İstifhamın hü_ 
cOmuna uğrar. Kim bu zarif hanım? 
Neyin nesi? dersiniz...

Bir sinemanın gala gecesine gider .  
siniz. Gene, bir bakarsınız herkes ay. 
nı kimseye bakıyor.., Şık giyinmiş 
hemcinsleri arasında bile slvrlllveren, 
güzel ve zarif bir hanım... Gene aynı 
İstifhamlar...

Hülâsa; yolda yürürken, pavyonda 
eğlenirken hep, zaman zara an karşı - 
laşıp bakmakla bıkmadığınız, güzelliği 
ve letafeti karşısında adetâ dona kal. 
dığınız bu hanımları görür, hep me
rak içinde kaldığınız muhakkak...

İşle, biz bugün, zaman zaman kar. 
şılaştığınız o «güzel hanımefendiler», 
den bir tanesine gidiyoruz. Güzelliği, 
zarafeti ile dillere destan Jale Müm_ 
taz hanımefendiye...

□ a
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ORİJİNALİTE MERAKI!.,
. p  E«.ENLERDE Atlas sirt'ması prömiyerine sincabiyle beraber gelen bir hanım, bir fin.

da ttrafına meraklılardan müteşekkil bir kalabalık toplayıverdi. Kaşmir mantolu sin. 
■cap sahlî esi beklenen neticenin elde edilmesinden mütevellit mütebesslm bir çehre İle etrafa 
bakınırken, kalabalıktan ürken sincap njeraklı(!). beylerin ellerinde dolaştı, durdu. Bir ha. 
riırriın ör: !) bulusu dlğer hanımlar tarafından cazip karşılanır, moda olursa, sinema,
ların aynı zamanda hayvanat bahçesi olacağı günlerin yaklaştığından şüphe etmemek lâzım.

v CEMSEYŞİN YAPACAKLARI
T7 löb—X  sahibeslle yaptığı münakaşadan sonra angajmanının bitmemiş olmasına rağ 
AX mer Klöb—X den ayrılar» ve hakikaten dünyanın, her yerinde rahatça çalışabilecek 

kabiliyette olduğunu İstanbullulara ispat eden siyahi dansör ve dlzör Claude Marchant, Pa_
ımelâriın Cemseyşin teklifini kabul et_ 
iti. Terzi Başkurt Cloude'un. İstanbullu 
hayranlarına her zamankinden dana 
î ık görünmeyi İstediği Cemseyşinde 
giyeceği elbiseyi titizlikle hazırliyor.

, rPamelâya gelince o artık herkese ka. 
öak tadı vermeye çoktan başladı bi _ 
te... v

KJLÜB 306
^  Y asan Kocamamın apartmanının 
JUL alt katında Klüb 306 adı ile ac 
tığı yer gençlere" nedense pek cazip 
geliyor. Bunda belki de Haşanın bura 
ya ekzistanslyalistlerin kulüplerindeki 

, ¡havayı vermesinin rolü var. Alev E . 
büzzlya, Tülin Sezgin ve Cafer Kibar 

.«da devamlı müşterilerden. Dar ve k ı. 
«a  pantolonun elbiseye tercih edildiği 
bu kulübe Bebekli aksaçh meşhur 

j «cMelek Sima» ( ! )  da arasıra uğrama 
;yı ihmâl etmiyor..

DAHA DÖNMEDİLER

f ı İkret Erenyol 'ile güzel karısı 
Nükhet hfilen Avrupadalar, Türk 

kadınlarının güzelliğini münakaşasız 
. kabul eden AvrupalIları, Nükhet gü_
. ezelliğine inzimam eden şıklığı ve zara 

feti ile herhalde bir defa daha teshir 
•etmiştir. Güler ve Hikmet Erenyol i . 
se onbeş gün önce Londradan döndü, 
ler. Güler aldığı herşeyl üstün, bir 

. * zevkle İntihap etmiş. Erenyol ailesi bi 
riblrinden şık ve cazip bu İki gelinin 
le ne kadar iftihar etse yeridir.

HERKES ONLARLA MEŞGULDÜ

P erşembe akşamı Divan pastaha. 
j  nesi erken saatlerden itibaren 

o  kadar kalabalıktı kİ, gelenlerin pek 
coğu geri dönmek zorunda kaldı.

Son moda şapkalar salonu âdeta İs 
tilâ etmişti!. Şapka V̂e bilhassa bu son 
modeller tamamen tip meselesi. Bazıla 
rina yakışırken, bazılarını da o kadar 
komikleştiriyor kİ gülmemek mümkün 
•olmuyor, Yakışıp yakışmadığını naza 
rı İtibara almadan modayı her tipin 
tatbik etmesi bazen böyle gülüne he 
tice vepiyor.

Ayfer Bekter ve .hayırsever hanım, 
farımızdan Dilşaiı Gökmen beraberler 
ve her İkisi de bugün,- şapkaya İltifat 
etmemiştir. Ayfer siyah elbisesi, leo. 
par kürkü ve arkaya toplanmış saç. 
lan İle pek hoştu. Fakat herhalde, a 
rasıra yaptığı gibi yani saçlarinıri üst 
kısmına eşarp sarmak gibi bir hata, 
ya düşmemeli. .Dllşanın ise son A,vru 
pa seyahatinden aldığı söylenen vlzo 
jıunu şimdiye kadar görmek mümkün 
olmadı. Ali Fuâd Erden Paşanın cici 
ve bihassa pek nazik kızı Aylft Îıerza 
mankl gibi annesinin refakatinde. 
Yakışıklı erkeklerden Semsi Slrer bu 
gün mutadı hilftfma pek konuşkan ve 
mütebesslm. Bu haille daha pek be. 
ğenlldiğlnl bilmesi lâzım. En cok al& 

- kayı çeken masa ise Vehbi Koç'un yaz

başlarında Amerlkadan dönen oğlu 1. 
le güzelliği ve zarafeti dillere destan 
bir genç kızın beraber olduğu masa 
idi. ’ Beylerin gözlerini -kırpmadan 
hayranlıkla, hanımların İse'hayran .  
llkla gıpta karışımı bir hisle seyret .  
tikleri badem gözlü kızla yakışıklı 
Koçzaideye gelince başbasa o kadar 
tatlı tatlı sohbet ediyorlardı kİ etra_ 
fin alâkasını fark 1 etmediler dâhi. ’

B
İKİSİ DE GtîZEI»

ir zamanlar Necdet Göknll, son 
ra Şirin bir ara Ren an, Lftle Sa 

rı daha sonra Rüçhan Demlrağ ve Ni 
lüfer Sadıkzade İle samimi arkadaş 
olan ve görülen Günseli, Kudsl Beğ 
desin Amerlkada olduğu bugünlerde 
birçok yerlerde halihazırdaki en sa. 
mimi arkadaşı Engin Akselle görülüı,*",'1 , i. * 1 : iH  1 jcT' » * T ■
yor. Gecen hafta HUtonda onları çay 
içerken görenler İkisini de güzel, za
rlf ve sık buldular. Günseli Grace Kel 
ly varl taranmış saçları ve mütebes. 
sim çehreslle pek hoştu.
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y e n i  a r t i s t l e r d e n  b ir i  Kİ...
YENİ bir prodüktör, artistlerine Hlltondn ziyafet veriyor, 

du... Pek neşeliydi prodüktör: efendi... Durmadan ısmarlıyor, 
İkramlarda bulunuyordu... öyle ki, her ıırtİHtiıı masasında 
viski bardaulan sıra sıra olmuş, masaları adetâ doldurmuş, 
tu... '

Prodüktör, masa masa «esiyor, kimlnlln omurlarından 
tutup kulaklarına bir «eyler fısıldıyor« kiminin de yanağını
sıkıyor...

p  Vakit geçmişti... Prodüktöre göre eğlen mislerdi de..,
S  Bu sırada, patronun caııı bir orta «ekerli kahve İstedi.,,
X  Yeni artistlerden biri hemem atıldı:

«—  Merak etme, eve gidince sana kahve yaparım!» dedi, 
fi Herkes duymuş, herkeslp ağsı açıkta kalmıştı..

8İ888T. YEltlN KULAÖI VARI

Kenan Ariun'la

1 Yazan: SEZER SEZİN

N

I
1I
ti

YENt BİR KULÜP
uri Oğlakçı Ayazağadakl arazi, 
sinde inşa ettirdiği Atlı spor klü 

bünü perşembe günü basına verdiği 
bir kokteylle açtı, hakikaten güzel bir 
klüp ve bilhassa bu kadar asil bir spo 
ru kalkındırmaya çalıştığı -İçin Nuri 
Oğlakçı tebrike şayan. Misafirlerini 
memnun etmek İçin boynna dolaşır. || 
ken lâf arasında Tamek’in reklâmı I  
nı da yapmayı lhm&l etmedi. Pek cok 
gazetecinin bulunduğu bu kokteylde 
daha evvel gazete ve mctemualarda 
«Güzel süvari» başlığı altında spor rö  
portajları çıkan eski binicilerden Cey 

. lfin Ece de vardı...

DAPAZARINDA «Allah Kerim» 
filmini çeviriyorduk. Filmin baş 
rollerini mimarlığı bırakıp 

beyaz perdeye İntisap etmiş olan Ke 
nan Ar tun İsmindeki genele oynuyor 
duk. Kibar çocuktu. Efendi İnsandı... 
Zamanla, birbirimize ısınmış, mükem
mel arkadaş olmuştuk... Fakat, bizim 
bu yakınlığımız, yavaş yavaş bağlı _ 
lıkla, sevgi İle yer değiştirdi.

Îstanbula döndüğümüzde Kenan ba
zı hâdiseler yüzünden Kahlrede bulu, 
nan teyzesinin yanına gitti. Ben de 
hemen arkasından Bağdada bir film 
çevirmek üzere gittim.

Bağdat, benim İçin bir cehennem - 
den farksızdı. Sıoaklarına, susuzluğu, 
na dayanamıyor, kızgın güneşi altın
da adetâ kavruluyordum.

K

• •

GÜLME
Rejisör Orhan Elmas dalma olduğu gibi, o günde Beyoğlu plya. 

sasında geziniyordu... Bir ara, bir mağazanın önünde durdu... Vitrin
deki bir kıravatı pek beyenmlştı..., Girdi aldı. Fakat aldığına üzülmüş, 
tü. Çünkü cebinde ancak (1) Uranın kaldığını gördü... Bir düşüncedir 
aldı... ]>'.<; ‘ yapmalıydı?.. Düşünür, hem de ayakkabımı boyatırım, dü 
şüncesı ile bir lostra salonuna girdi. O sırada gözleri parladı. Bir 
arkadaşını görmüştü... Çağırdı,_ aldığı kıravatı gösterdi.,. Arkadaşı da 
cok beğendi kıravatı... O kadar kİ satın bile almak istedi... Nihayet, 
(25) liraya aldığını söylediği kıravatı, arkadaşı üzerine (10) lira atıp 
aldı kaçtı... Orhan mes'ut, neş’eliydi...

Arkadaşı hemen, kıravatjn aldığı mağazaya gitti.
Bu (25) liralık kıravatı verip yerine başka şeyler almak istedi... 

Fakat kıravatın (7) liralık olduğunu öğrenince beyninden vurulmuşa 
döndü.. Müthiş bir kazık yemişti....

Nihayet, dermansız olarak yatağa 
düşmüş, tam 30 kilo vermiştim. Otuz 
kilo bu, dile kolay... Bir Ölüden fark 
sızdım. Fakat, başladığımız filmi du 
yarıda bırakmamak lâzımdı. Sanat aş. 
kımdan kuvvet alara£ hastalıkla ade - 
tâ pençeleştim ve filmi tamamladım.

Îstanbula döndüğüm zaman, herke« 
ümidini benden kesmişti; yani y o l .  
cuydum...

Bu feci hastalığımı Kenana doyur
mak İstemiyordum, ama frnu başueuın. 
da görmek İçin duyduğum arzuyu ye - 
nemedim, Feci durumumu, «rahatsı«. 
lık». o larak mektupla bildirdim.

AÇ gün geçti hatırlamıyorum, 
gözlerimi açtığım zaman karşım 

da Kenanı buldum, önce, gözlerime 
inanamadım. Fakat, ellerimi avucu
nun içine almış ovuyordu. Sıcak ne .  
fesini, buselerini hissediyordum... 
Mesuttum,.. Daha doğrusu mesuttuk, 
Ben de onun gibi bir şeyler söylemek 
istiyordum. Nihayet İlk cesareti Ke - 
nan kendinde buldu:

Sezerj benimle evlenir misin?»
GözTertm o ânda arzuladığım bu 

suale beklediği cevabı vermiş olacak 
kİ, o sıcak nefesi omuzlarıma yapış. 

İmiş ellerin okşayışlarını hissettim,,.
Kenanla nihayet evleniyorduk. Fa .  

kat mevcut engelleri bertaraf etm e.  
miz lâzımdı... ,

Bu işi de becerdik. Artık, arzuladı« 
ğımız hayata kavuşmamız Icln ortada 
hiç bir mâni yoktu...

Bir kış günü sabahı soluğu Fatih 
«evlenme dairesinde aldık. Kenanın «a. 
hldl, eniştesi Sadi Işılay, benim de 
amcamdı...

29.12.1952... Nikâh tarihimiz ve iki 
gün aonraki yılbaşı bizim için evlilik 
saadetimizin de başlangıcı« oldu.
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NEREDE BU GÜNLER ?...

Şuh ve dilber yıldız

sihirli elleri bekliyor.

Zenginler, in kıt (ünlerinde bile, yu mevsimisin 
hâlâ hüküm lUrdiUI Mimmi, Floride gibi yerlerde en. 
•'•yi türlü eğlenceler İçinde yum, denişin tndını çı. 
karmakla metgnller.

K u r a la r d a , tük re te k avutmak için can eskitenler, 
d e n  tutua, «öhretln zirvesine gıkmiflara varıncaya k n .  
« 'a r  h e p a la e  rnatiamak mümkündür.

Kn tayfaları ıflaleyen Iot»frafların güzel salı i beti 
de bn sene Ur iki y  filmin bu rolünde güreeeilmla, 
.İnan Collina, ya Ur Benginin, yahut methar bir re . 
.iia örü n  sihirli «Uerlnln defmetl arzunu İle olacak, « o .  
İtin bn milyarderler beldesinde alanlardan Ur ta . 
netidir.

Fotoiraflarına bakıp, bn esmer âfetin günümüzün 
en methnrları aratma katılmuı, gftn meselesidir, di .
vebllirla.

Ç ü n k ü , J o a n  Colllns mevzun endamı, lAtlf kadife 
teni, fevkalâde fotojmtlk mâna doln cehresi ve nihayet 
t u h  d iş i l ik  tarafı İle bir cok mükemmel mealyetlere 
sahip bir dilber yıldıadır.

Joan Colllna'l Florldanın kızgın güneti altında, 
şık mayosu İçinde (8lne — Radyo) objektifine verdiği 
•iç güzel pozda gütmektesin la.

( f o t o l a r :  S ik e  —  B a d y o  h u s u t l  s e r v l t l )

HAMI9TI M ir  Zaman nice tühretlerl unutturmuştur. Fakat 
iv AH Man glbİ zenginlerin sihirli parmadı degmi«ler, öyle ka.

lay kolay unutulmuyor. Meselâ Alta Hayworth banlardan bl. 
rldir. »İta etki kocası AH Maadan ayndıktan anara, Ur mld. 
det laml duyulmaz oldn. şimdi yeni Ur haber alnına mnhl , 
tinde «alfca'Miyaft Alta, gizli glall AH Maala bulutuyormut!

M *





BU HAFTA BOYLE GEÇTİ
—  **• 1«

ANKARA, AYRI BtR ALEM! GÜZEL« 
HANIMLARI MEÛER NERELERDEt I
‘ ANKARADA, Istan bulda daima gör | 

moge alıştığınız , cazip manzaralara, 
lıiç .denilecek kadar az rasLlıyorsu _ 
nuz... Meselâ; gık giyinmiş, orta * bir 
güzellikteki cinai lâtiflere bile 'rast. 
İnmiyorsunuz. Saat beş altı sularında. 
Yenişehir tretuarınâa. arada sırada 
Közünüze bir güzel hanım çarpıyor _ 
sa da bu, devede -kulak misali gibi 
bir" şey..;; ’ ,

Ankarada, her halde «güzel» yok

!

I
I
(değil ama, neredeler? Merak edip f i

KISA HABERLER' . I  
*  ÜST AD Münir Nurettin lcin 8  

7 Aralıkta, Atlas sinemasında, || 
«40. ci Sanat Yılı Devresi» do S  
layıslyle bir jübile tertip edilmiş. || 
tir. Bu jübileyi, üstad Yahya K||* 1 
malin başkanlığındaki bir heyet ■  
hazırlamaktadır. • Münir Nurettin, §1 
iki büyük yeni eseri ilk defa o ge. . ö  
ce okuyacaktır...

if  Erdoğan ÇapliT en geç 15 A . r ( 
ralığa kadar Amerikaya Washing || 
ton’a gitmiş olacaktır. Maarif Ve.

‘¡İllinden sorduk; «Ya oiıera. ya tlyat.
.ro, veyahut kokteyllerde, balolarda ve 
ey topiantılarındadırlar...» dediler.

□  □
KARARGAH 

ANKARANIN en aristokrat yerle, 
rinden biri de Ankara Palas.;. Mem. 
ieketin para babaları, ecnebi kalan .  
torlar ve hemen hemen bütün mebu. |1 
sanın devam ettiği, bir yer burası... 
Şark atili ile döşenmiş salonlarında, p,m
lokanta ve pavyonunda bu zevata 
raatlgmak dalma mümkün...

O gün de, Ankara Palasta; Akban 
kın kapitalistlerinden Kadir Has be .  
yi. Hüsnü Yaman, Ahmet Topaloğlu 
gurubu, Ajans Türkün, işini bilen 
sahibi Necdet Evllyagil ve yakın dos_

, tu Erdoğan .Çaplı, ’ Basın Yayın .ve 
Turizm U. Md. Muammer Baykan İle | 
İlk nazlarda göze çarpanlar arasında-4j| 
olanları idi... W,

Bir akşam, Erdoğan Çaplı İle ®  
Necdet Eviiyagllln polis müdürü ile ff 
Ankara Palastan yaptıkları telefon |İ 
muhaveresine de şahit olduk.., İkisi 
de birer ateşin hatip pozunda İdiler...

I1i
i

V

kâletl tarafından ihtisas yapmak {

IB.
öiüzere iki sene için gönderilen \ 

Çaplı, ayda 145 dolar burs alacak, 
tır. Necdet Evllyagljln para kefa. || 
letinde bulunduğu Erdoğan, yedi ■  
yatındaki oğlunu da beraberinde1 *  
götürmektedir.*. ||

İf  Ankara radyosunda hoca ol _ ■  
duğunü söyliyen Sevim Çağlayan, || 
Ankarada, Büyük sinemada bir |İ 
konser vermek Üzere hazırlanmak jR 
tadır. Kazançtan ziyade, sükse..'. H 

İf  İstanbul radyosunun en bü _ M 
yük stünyosunun beş ay önce cö H 
ken tavanı tamir edilmiş, eskiden ¡M, 
de olduğu gibi «15 -Günde Bir» ■* 
programı gene burada yapılmaya 
başlanmıştır.

İ f  Zer af et kraliçemiz Fikret Su. 3| 
na, on gün için, Ankaraya teyze. *  
sinin yanma gitmiştir...

if Münir Nurettin, İstanbul 8  
konserinden sonra; «10 Aralıkta» S  
bir konser de. Ankarada. Büyük M

♦Sinemada, verecektir...'
i r  Günün en çok konuşulan bir tvj 

mevzuu da, meşhur ses sanatkarı
Sebep de, Çaplı dostumuzun otelin ö .  |$ mız Müzeyyen Senarm alaturka
nüne bıraktığı kilitli arabasını bir 
trafik memuru alıp götürmüş olması j 
idi... Arabayı orada bırakmak yasak, i 

mış.,,. Sinirden,'Çaplının dişleri a ra . j 
sındân evirip çevirdiği piposunu k o .  ! 
parıp koparmadığını bilmiyorum a _ 
ma.1 (50) lira trafik cezasını verdiği _ | 
nl, sonradan polis müdüründen öğ _ ] 
rendik. Önemli işleri müdürü Selft | 
had din beyin ahi tuttu galiba!

Ankara Palasın pavyonu pek-soğuk, 
tu. Havası da, İçi de... Kervansara _ 
yın iki kardeş artisti Güler Kardeş .  
1er, usta raksları ile burayı da ısıt .  
mıya çalışıyorlar ama nafile... Onlar - 
da mücadeleden bıkmış olacaklar kİ, 
«Ah İstanbul, neredesin?» deyip dur. 
dular... Belki de onlar da simdi İs _ 
tanbuldadırlar... a

>. □ □
HEP AYNI ŞEY!

ANKARA, Hele bir İstanbullu için 
pek cazip yer olmasa gerek... çünkü, 
gezilecek, eğlenilecek yeri pek mah _ 
dut... Basta «Süreyya» olmak üzere, 
«47», «Gar Gazinosu»* ve «Bomontl» 
gibi b(r kaç yeri var.., Bir porsiyon 
tereyağını 16 liraya Erdoğan Çaplı. 
N, Evllyagil düosuna sattığı için 
bunlardan blrJ kapatılacağına ve. 
«47» de cinler cirit oynadığına göre, 
geri de ne kalıyor kİ...

Maamaflh, Ankara ekâbirinln eri 
çok rağbet ettiği yer gene «Süreyya» 
payvonu oluyor. Burada, Vekilinden 
tutun da, marul göbekli İş adamları, 
miza varıncaya kadar hepsi ile burun 
— 14 —

■ ■ ■ ■ ■ I
bir gazinonun gene kapitalistlerin 

; den biri ile evleneceğidir’... . ■
Eğer bu doğru ise, ses sanatkâ. ^  

nmız. sahneye çıkmamak kararın. ||
| dan .sonra, evlenmemek kararını ■  
i da bozmuş olacak...
\ Fakat, Müzeyyen Senarı kendi S 
İ gazinosunda çalıştırmak icln bu 8  

izdivacın düşünüldüğü de söyle _ M  
nenler arasındadır. ■ ||

burunasınız... |  ̂”
Bir» gece, centilmenliği ile herkesin 

İltifatım kazanan Kadir Has bey. 
malûm gene Çaplı ve Evllyagil ile biz 
de Süreyyaya g ittik ,.Y ak ın da  b as . 
vekil yardımcısı olacağı rivayet edi _ . 
len sabık Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı 
ve esi, Muammer Baykan ve müştak, 
bel esi. Cüneyt Gökcer ve artist eşi 
en çok göz alanlar arasında İdi...'

Herkes' çılgıncasına eğleniyordu... 
Mükemmel bir caz vardı... Yalnız Ka. 
dir Has bey dostumuz pek meyustu. 
Bir arkadaşının kendisine oynadığı 
telefon oyununa pek lcerlemlse benzi 
yor durmadan Çaplıya dert yanıyordu.

Burada da îstanbulda görmeğe al ıs. 
tığımız «o güzelleri» görmedik... Za_ 
ten Ankarada -kaldığımız dört gün 
İçinde yalnız İki «güzçl hanımı, an _ 
cak gördük...» O da ismini yazami .  
yacağtm (başka erkeklerle gördük 
de) İki İstanbul gözdeleri idi...

MEĞER REKLAMMIŞ!.. 
BİRKAÇ aydan beri, «Askere gidi _ 

diyor, gitti...» diye söylenip duran

Zeki Müren hakikaten askere gitti.» 
Şimdi Ankarada.,.

Bizim su Zeki Müren de pek 
'isminin adamı... Kendini satmasını' 
çok İyi beceriyor doğrbsu... Çünkü o 
askere giderken arkasından yeni ye 
ni dedikodular çıkıyor. Yâıîı yeni ye 
ııi reklâmlar...

öyle  ya, sahneye saman sarısı ren. 
ginden nar kırmızısına varıncaya ka _ 
dar fraklar giyip çıktı, yüzüne bizde 
yadırganacak kadar makyaj yaptı, bir ' 
Paris havası içinde, sahnede envayi 
türlü hareketler yaptı,.. Bu ona rek. 
lâm oldu... Film çevirdi, taklid yap. 
ti,.. Hep İyi, iyi... Varsm bütün meş. , 
hur sanatkârlar gibi onun da -şöhreti 1 
olsun, ne zararı var kİ Zeki Müren 
için...

CELAL İNCENİN YEŞİL GÖZLÜ 
SEVGİLİSİ!..

BİLİNDİĞİ gibi, sempatik caz yıl _ 
dizimiz Celâl İnce, ikj seneden beri 
Chitiagöda bulunfrıaktâdır. Celâlimiz, 
orada da kendini sevdirmesini bildi; 
çabucak muhit edindi, kendine İyi bir 
is buldu,..

Konservatuara devam ederken, di _ 
ğer taraftan da, bir lokalde 50 dolar 
yevmiye ile şarkı söylüyor ve 300 do. 
lar aylıkla Amerikanın Sesi radyo _ 
sunda Çalışmakta... Amerikanın Sesi, 
radyosundaki, bu Çarşamba ve Cuma 
akşamları olan, yarımşar saatlik 
seanslarında. Celâl İnce, hedef, olarak 
vatanını ve milletini almakta, Türki. 
yeden giden yüzlerce hayranının mek_ 
tuplarmı cevaplandırıyor ve arzu et. 
tikleri şarkıları çalıyor veya söylü _ 
yor... Bu arada, meselâ sansın ses 
sanatkârı arkadaşına sık sık selâmlar 
göndermesi hlc gözden kaçmıyor...

Bütün bunlar hoş, âlâ .ama, Celâl 
İncemiz buradaki sözlüsünü unuttu 
galiba.;. Veyahut bu ayrı iş. o ayrı 
İS... Fakat, Istanbuldaki yeşil gözlü 
köllejli sevgilisi, eğer hâlâ Celftlclğinl 
bekliyorsa _kl bekliyor, bu «İs çoklu' 
ğuna» akıl erdirmek biraz zor galiba!

Mamaafİh .beklesin bu cidden gü .  
zel gözlü... Bekleyen, muradına erer, 
derler..,

HAMİYET YÜCESES,,. HABER?
• HAMİYET YÜCESESE «e  oldu? O 
büyük şöhret, ' birdenbire inzivaya 
çekildi...1 Kemal Mollaoğlundan ayrıl 
diktan sonra Hamiyetin artık, dinlen 
mek üzere sahne hayatından tamamly 
le uzaklaştığını kabul etmek lâzım ge 
liyor...

Hamiyet Yiiceses, gerçekten emsalsiz 
bir şöhrete yükselmiş, memleket geniş 

■^İlginde bir hayranlık toplamıştı... 
Bugün ise, kendi kendisi için; «Ben 
yokum!» demek istiyor. Bu çekilisin 
mânası bu... Hamiyetin şöhreti yalnız 
güzelliğinden, mimiklerinden, sevimli 
llğinden gelmiyordu. Biriıici plânda, 
sesi ona bu şöhreti kazandırmıştı...

öyle bir ses kİ, bazı şarkılar onun 
bu sesiyle meşhur olmuştu: Çeşml Sİ 
yah gibi. Bazı türküler İse yine onun 
sesiyle halk kitlelerinin arasına yayıl 
misti: Yesin onl nenesi gibi...

Hamiyet Yüceses, Türk musikisi 
tarihinde gerçekten kuvvetli bir isim 
bırakmış vaziyettedir... Onu musiki 
sevenler hlc bir zaman unutamıyacak 
lardır...

— ŞU1 oda müziğini bırakalım 
da biraz maç dnleyelim ... K afa
mız yerine gelsin!

— Affedersiniz, bugünkü «Tra 
f k saati» 'kokuşmamızı on daki 
kaya indirmek mecburiyetinde
yım...

—. Şimdi size; «Çocukların İste 
dikleri şeyler» hakkında bir ko' 
nusma yapacağım!

— Hay Allah kahretsin; bizim 
tarafla cereyanın kesildiğini neye 
söylemedin be kadın!

Maksim Tiyatrosu 
İSTANBUL Opereti 
Her aksam saat 21 de 
Aklım Sana Emanet 

Opereiy 3 perde 
Çarşamba, Cumarte 
si, Pazar saat 16 da 
matine. Cumartesi matine ve Per 
sembe suare talebeye tenzilâtlı 

tarife.



ERDOĞAN ÇAPLI
A Y H A N
T5TM
d iy o r  k İ..,

Arkadaşın da, sanat 
kârın da böylesini 

hayatımda görmedim

B ELEDİYE Gazinosunun pavyo. 
hu o  gece bambaşka bir hava 
taşıyordu... Çılgıncasına eğle - 

nen çiftler, ne dört motörü He 4e 
meşhur M in Paznel&nm pervaneleri _ 
nln tesiri altında, ne de Gencerlerin 
o  tatlı şeş ve «ohbetlerine kendilerini 
kaptırmışlardı...

Bu gece, onları doyasıya eğlendiren, 
kendilerini unutulmayacak bir gecede 
yaşatan biri vardı... Neşeli, sempatik 
vo üstelik meşhurun meşhuru bir sa
natkâr vardı... Erdoğan Çaplı...

Evet, onları neşeden neşeye adetâ 
bir kasırga havası içinde sürükleyen 
Erdoğan çaplı oldu o gece...

önceleri, teinde İki gazeteci dostu, 
nün da, olduğu grupta sakin sakln(!) 
oturuyordu. Mütecesais nazarlara aldı
rış bile etmeden omuz omuza verdiği 
Ayhan Işıkla bütün tatlılığı İçinde 
konuşuyor, elleriyle bir takım hare _ 
ketler yapıyor. Sonra da yerinden 
kalkıp oturarak basıyor kahkahayı.

Fakat, onun bu kendi âlemindeki 
eğlencesi çok sürmadi. Sanki onlar 
görmüyorlarmış gibi, İlham Gençer, 
mutadı veçhile, süslü sülü cümlelerle 
Erdoğan Çaplının da aralarında oldu • 
ğunu anons etti... İçten çekilen sevine 
ahlan ve alkış sesleri, basık tavanlı 
pavyonda, dakikalarca devam etti. O, 
İnce yapılı centilmen sanatkâr da bu 
İltifatlara bir Dük edasiyle eğildi, te. 
bessüm etti, muzaffer bir boksör gibi 
ellerini birbirine kenetleyp selâmladı 
bu takdirkârlanm...

Tabii bununla kurtulamadı. Masa -  
dakllerth de teşviki İle alkışlar ara .

smda İlham Gençerin terk ettiği pl - 
yanonun başına geçti. Kendisine refa .' 
kat eden caz arkadaşları yabancısı
değildi...

Piyano tuşundan çıkan İlk ses, yine 
Maystro Erdoğan Çaplı, Bugl-bugi.den 
başlıyor bilmem kimin valsına kadar 
çalıyor, çalıyor da o inge ve usta par. 
maklar piyanoyu adetâ dile getiriyor. 
Gönüllerin arzu ettiği bir dilde ko • 
nuşturuyor...

O çaldıkça. İnsanoğlu coştu, insan .  
oğlu coştukça, ayaklan, elleri onun 
havasına kapıldı... Tempolar, danslar 
w  alkışlar..; Gene gene çalsın diye.??

O gece, bu piyano ve keman1 üsta
dı, işte böyleslne çiftleri coşturdu, 
dargın olanları bile barıştırdı, gam, 
kasavete paydos; dedirtti...

Tam iki saat piyano çalmıştı... Y o. 
rulmamıştı... Bilâkis ona yaramıştı... 
Erdoğan Çaplının; yanakları al al, 
gözleri pınl pırıl olmuştu... Hamuru 
musikidendi durup dinlenmek bilme
yen gönlünün...

En çok para alan ve şimdi en çok 
gözde olan jönümüz Ayhan Işık, E r. 
doğan Çaplı dostunu hararetle tebrik 
etti, öptü... Herkesin yangı ak istedi
ğini o yapıyordu... „ ...

O zaman daha cok kızardı Erdoğan 
Çaplı... Bu iltifatlar, bu yekınf^alâka 
onu mahcup etmişti... Büyük kaablll. 
yeti meyanmda o kadar mütevazı idi.

a  YHAN Işık da herkes gibi me- 
rak teindeydi. Erdoğan Çaplının 

o fevkalâde buluşu; «Daldan Dala» 
programına ne olmuştu?

(Devamı 23. ett sayfada) 
— 15 —

O GÜLMEK VE YAŞAMAK! İşte Erdoğan Çaplının bfiyüto pren
sibi. Onun neşesiz olduğu samanlar pek azdır. En atık bir s* .  
hep bulur, gütmeğe çalışır. İşte çakmaksız Ayhan Işık'ı bile

böyle gfftdSrmege ¿SBmJSf! ! /

□  -ft □  İKİ KUVVETLİ DOST.* Biri sinemanın, diğeri müziğin İki muvaffak 
elemanı... BerAberlikkıriıtden de bir kuvvet yaratmağa çalışıyorlar. Erdoğan 

Çaplının rahat bir şekilde objektlflmise bir bakışı var kl„.

□  p  □  ANLAMADIKLARI ŞEY.;, Cnku.uk basulabUlr. 
doğan Çaplı; iiL  de Ayhan Işık onun tamirini ya;



n e r im K n
KÖKSAL'ın bariz
KUSURU — BU HUYUMU DOÛ. 

RUSU BEN DE BEĞEN. 
MI YORUM! ÇÜNKÜ A 
CISINI SONRA BEN 
ÇEKİYORUM!

O n u n  is tk o a iı ü z e r in d e  
k im  «bu k a d a r  ku vvetle

t »

tes ir yap ıyo r bilir m is in iz  t
Y A Z A N  :•

O K T A Y  SEVENGİL

İLİMLERDE görüp,. güzelliğine 
r  hayran kaldığımız günün ine« .

hur yıldizlarmı, bir de mecıhua. * 
gazete tayfalarında veya karşımızda 
görüp konulurken, hemen hemen hep
sinde İnkisarı hayâle uğramaktan ken_ 
dlmlzl alamıyoruz. Bu mu, diyoruz. , 
göğüsleri İle etrafı birbirine katan, 
bu mu; bacakları ve kalçaları He İn - 
•ana kerrat cetvelini şaşırtan!..

Hakikaten İnanılması pek güc...
■ MeselA; dişilik sembolü olarak gös„ 

terilen, ilimleri hasılat rekoru kıran 
Sophlu Loreııl geçenlerde bir haber - 
ler filminde görmüş, o olduğuna Ina. 
nnmamıstık. .

Kalın kalın sarkık dudaklar, ablak 
bir cehre, İkişer porsiyon bonfile gibi 
sarkmış göğüsler..’ Ne yazık kl, spl. 
ker bunları görmüyormul gibi o  dlU 

, lere destan film yıldızı Şophiayı bal. 
landıra ballandıra anlattı, durdu.; 
Yani filmlerde görüp yerimizde dura» 
madiğimiz Sophla Loren, hiç de tanı, 
tlldığl kadar kusursuz bir dltlUk ilâ-

lıesi değildi. Çok kusuru vardı...
Gene, gecen sene Hüton'un açılışı 

münasebetiyle lstanbula gelen Holly .  
wood yıldızları Ann Miller ve Tery 
Moor için de böyle dlyebllriz. 
r> ACAKLARI, _ «1 milyon dolara» 

sigortalı olan dansöz ve film 
yıldızı Ann Miller, bizim foto muha • 
birlerine bacaklarını açıp poz verdiği 
roman, adetâ gözlerimize İnanamamış, 
tık. Damarları dışarı fırlamış, kup - 
kuru bir çift bacaktı bunlar.",'. Belki, 
kırk küsur yaşın tesiri idi bu ama, bü
tün bunlara rağmen, • AvrupalI yıldız 
olsun, Amerikalı olsun, bizimkilerde 
olmayan bir cazibeye 'sahipler... «Ha
valı» kimselerdir. İnsanın konuşurken, 
seyrederken onların bu cazibeleri kar. 
«ısında kusurlarını kritik etmeğe vak
ti bile olmuyor.,.

Meselâ; Marilyn Monroe'nun c a r . 
pik bacakları ve hafif sası gözleri, 
(bazı hanımlar harle) kaçımızın dik - 
katini çekmiştir?..

Bütün mesele, kendini kullanabil.

0 * 0  FİLM KEKORDMENİ... Artistlerimiz içinde en sok film «evirenlerin 
basında muhakkak kl Neriman KAksal gelir. Fakat, en cok para kazanan, değil. 
Çünkü yttsü o kadar yumuşaktır ki... Aşağıda, bu sevimli artistimizin güzel

bir poşunu görüyorsunuz.

mekte ve aleyhte, leyhte olacak ha
reketleri ayırt edebilmekte... Güzel 
tarafını göstermesini bilebilmektedir. 
Gerçi bizim film artistlerimiz için 
filmlerimizdeki, beceriksizlik ve m ak 
yaj bilgisizliği bir kusur, daha doğ .  
rusu bir felâkettir. Ama, bizimkiler

m m rn

Şft||

kendilerini kullanmasını da bilmiyor.
lar...

Meselâ; Neriman Köksalı ele ala _ 
lım: Bu memleketimizin en meşhur ve 
en cok film çeviren artistlerden biri 
olan film yıldızı, selvl boyuna, 
mevzun endamına ve oazlp, fotojenik 
cehresine» kaabillyettne rağmen hic 
bir zaman şöhretini budut dışına c» -  
karamamıştır. Buna sebep ne? Sebep 
sadece, lisan biimeylşl değildir mu „ 
hakkak... ' En büyük sebep kendini 
kullanamayısıdır,,.

J»: IRASI He gelen ecnebi artist •
* ’  lerle, onu mukayese etmek im .
irSnmı bulduk... Neriman cok şeyi Ue 
onlardan daha «artist» gibi görünü -  
yordu hic değilse... Onlarda gördü«. 
ğUmüz o İç gıcıklayan, hava Köksal -  
da da vardı..; Fakat onlar kazançları 
İle, şöhretleri İle ağızdan ağıza dola, 
sıyor, bizimki sadece yurt ici şöhreti 
11e geçiniyordu. „  .

Neriman Köksal eskiden göze bata
cak kadar şişmandı... Fakat mesleği _ 
nl düşünerek, kendini sıkı rejime ta
bi tuttu. Zayıfladı; arzulanan artist 
oldu...

Ama neye yarar... Ne kendisi, ken
dinden istifade etmesini biliyor, ne 
de prodüktörlerimiz..,,

Ner'man Köksal cok film çeviriyor. 
Neden? Çünkü hayranı cok... Ve üs
telik, bizim aramızda da olsa, büyük 
şöhretine rağmen, rejisörün dedikle _ 
rlnl yapacak kadar uysal, mütevazı -  
d ir. Dah«. mühlmml, yumuşak yüzlü, 
dür.

Meselâ; bir prodüktörün tatlı lâfla
rına hemencecik kanıverlr, para tftfı» 
m unutur bile... ,
— lfl —



B UNUN lcin Neriman Köksal 
Söyle diyor:

e— Bu huyumu doğrusu ben de lıe. 
ğenmiyorum. Hiç tanımadığım bir 
prodüktör yanına bir rejisör veya ar. 
Üst arkadaşımı alıp evime geliyor... 
Lâfa, fllmsizllkten başlıyor, bin. bir 
İmkânsızlıktan dem vuruyor ve bana, 
söylemeğe utandığım bir parayı fil - 
mln ba# rolü İçin teklif ediyor. Ya .  
asındaki arkadaşımdan medet umuyo -  
rum. Bakıyorum o da. onun İçin gel. 
-mİ«... Boynu bükük, çehresi mütebes. 
«İm... «Peki!» deyip İsin İçinden ç ı.  
İçiyorum. Acısını sonra ben ceklyo • 
mim, Bunlar yetmiyormuş gibi, üste. 
İlk o pek mütevazl paramı bile son -  
«adan alamıyorum. Belki beni ayıp.  
Uyacaksınız ama, bir kaç film sirke • 
tinden 8_10 bin Ura hâlA ala raftım var* 
«dır...

Basan, karar veriyorum, bırakayım 
iu mesleği... Fakat, hastalık bu, ol -  
oıuyor İd...»

Hakikaten, as artistlerimiz birlik- 
yapmağa muhtaçlar. Yüksek para İs .  
teslnler... Böylelikle de, gayesi başka 
«lan 200 film şirketinden yüzde 90 ı 
dökülmüş olur. İyileri kalır. İyi film 
yapılmış olur, artist kıymetlerimiz de 
geçim gayesi He hayatın o ezici çar - 
kından eteğini kurtarmış olurlar.

Buna örnekte, Ayhan Igık’ı göstere, 
biliriz. Kadın artistler söyle dursun. 
Jönlerimizin şimdiye kadar aldıkları - 
nın hemen dörtomlsll olan, film bası, 
na (15.000) lira alıp iki film çevirdi 
İm sene. Gelecek sezon, filin basına 
bunun Ud mislini İsteyecek. Şirketin 
İyisi, kazananın - kendlsne kazandıra - 
rana onu da verir...'

Neriman Köksal'ın daima olduğu 
gibi, herseytn de kcndlsjşe yardımcı 
alan gene kız kardeşi Nermlndlr. Ha. 
klkatte de Nermln’ln ablasının istik* 
bali üzerinde büyük rolü olmustru.

Neriman da bunu MUyorid, kız kar. 
de«lnl kendisi içtn akıl hocası, damsa

Q ^ g  ÎYt ÎYt AMA... Herkeste I
Nnrimaa U to»l, kendini ballanmasını 

•lan e Ginalan, Sephlalan ge«n

ir NE GİYSE YAKIŞIYOR! Selri boy«, kıvrak y ü rü y û y ü  ve frapan Mil ile Neriman Köksal daima güaeldU. X w - 
lâ sarihi ve ekbtaeU s« üt fetoimtta da Irk  M fl « i f W İM İ

cağı yegâne bir İnsan olarak kabul e • 
diyor ve onu tam mânası ile dinliyor. 
Maamafif buna tam manası İle demek 
fazla İyimserlik olur. Çünkü öyle ol« 
saydı bugünkü Neriman Köksal belki, 
de cok daha iyi olacaktı..,

Köksal, hatırşinastır ve bir yakasım

film menejertn eline geçerse büyük 
bir artist olacak kaablHyettedlr. Yal - 
nız biraz fedakarlık, biraz çalışma ve 
dlkkaUl adımlar elzemdir.

Fakat bütün bunlarla, beraber Ne
riman Köksal'tn en büyük kusuru, ge

ne kendini yerinde ve tam, mânan lif 
kullana mayısıdır... diyebiliriz.

O zaman, her devletin kan dine pro. 
paganda vasıtası yaptığı artistler gtbl 
bizim de bu ttp, artistlerimizden btri 
belki de en meşhuru olur..

«4yl« bir ksnsat var: Eter binim 
Mlaeydl, en büyük hasa»iy«*leri reklâm « 

ıeee de, onlardan geri kalmasdı...

B
Mikrofon Hastalığı: 2

U SAYIDA mezkûr hastalığın başka bir sekliyle alâkalanaca
ğız. Bu sekle 13 He 18 yas arasında- sık sık tesadüf ederiz.

J Hayâli diyebileceğimiz bu devredeki çocuğumsu gençler, san’» 
atkârları muhayyilelerin* büyüte büyüt* U Ahi astırırlar, Onlardan 
kendiıeri için pek mühim olandan albümlerine renim isterler, yazdık 
ları mektuplara cevap beklerler, hiç bilmezler kİ o sanatkârların Ren 
dllerıı.de bulunandan hiç farkı olmayan ku)ak|arı, ağızları.,, vtsl 
lerı yar. Bu söylediklerimiz «San'atkârları devleştirme alâmetidir.« 
Yine aynı çağda plâklar dinlenir, mevsimlik şarkılar bu plâklardan 
bellenir, büyüklerin ve eve gelen misafirlerin sonu gelmeyen ısrar', 
lariyle, bir iki boğaz ayıklanmasını müteakip ailevi konserler ve« 
rillr Bu ahvale aileler arasında pek sık rastlama/ mümkündür. Bü_ 
yükkrln takdirleri de malûmdur. Eğer okuyan kız İse: — Aman 
evlâd’m maşallah Müzeyyen gibi okuyor, erkekse — Klrkbir kerre 
maşa'.aiı Münir Nurettlne benziyor, Allah nazardan saklasın — 
tekerlemeleri tekrarlanır. Eğer çocukta kabiliyet varsa, daha Herde 
yakalanacağı mukallitlik hastalığının sebeplerini İste bu genç yat
taki takdir tarzlarında aramalıdır. Bu süper genç çatlarda toplan.# 
tUarda, düğünlerde, eğlencelerde okuma, arzusd önüne geçilmeyen 
ateşli bir hisâr. Eğer kırıl dökük bir mikrofonda mevcutsa, keyfe 
diyecek yoktur. Mikrofon basındaki pozlar mâlûm. Hele bu heye
canlı devirde, herhangi bir gazete veya mecmua ses müsabakası 
âçm\F&a, soluğu heybetli! Jürinin huzurunda alır. Kazârâ salâhi
yeti! Jürinin reyi kendisine İsabet ederse kral veya kraliçe olur, 
hemen bir organizatörün ham maddesi olarak turne yollarında gün 
geçirir. Rey alamazsa haksızlığa uğradığım beyan ederek gelecek 
mUsabakayı bekler.

(Havamı 23, eü sayfada)
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Q İŞTE EL VIN PRESBY... Dünyaya yeni bir dans voren v« ortalığı karıştıran 
gang... Dttriy* ajans yo (uettleri hep. oııdan, ve dansından bahsediyorlar-••

DÜNYAYI SARAN D A N S

ROCK Ali
I  SaHan ve

BU DANSIN MÜGİDİ OLAN ELVİS PRESBl ADİ 
BÎR KAMYON ŞOFÖRÜ ÎDİ. BUGÜN, BÎR İHTİLAL 
REÎStGİBİ YER YER BÜTÜN DÜNYAYI AYAKLAN

DIRIYOR, GENÇLİĞİ KASIP KAVURUYOR...
21 Y aşın d ak i Çilerini tanıyınız 1

a M  ON günlerde gazete sütunlarını 
en çok işgal eden havadislerden 
biri de «Rock and Roll» dan - 

sına alt olanlardır.
Dejenereleşmeğe 'bağlamış Ameri 

kan gençleri arasında' bir salgın ha - 
Itnde bulunan bu dans, dans edenleri 
olduğu gibi, dinleyenleri de seyreden. 
İtri \flc kendinden geçiriyor, ne yap.  
tıklarını bilmez bir hale koyuyordu.

«Rock and Roll» salgını, Amerika .  
dan tngiltereye, oradan da Avrupaya 
geçti. Muhafazakâr bir millet sayılan 
İngl llxler «Rock and Roll» a Amerika
lılardan fazla İltifat ettiler. Fransa.  
da, bu salgının Öncüleri, meşhur İlim 
yıldızlan, meselâ, bu arada beyaz 
perdenin Lemmy Couttn’l, ' Eddle 
bir «ey arzu ediliyordu tere kendin 
Oonstantlne İdi. Alman gençleri, sanki 
cıagmca eğlenmek İçin böyle Ur şey 
arzu ediyorlardı. «Rock and Roll», en 
en fazla İtibarı hiç ummadığı bir 
memlekette gördü. Ruslar, mânasını 
anlamadıkları hâlde. «Rock and
Roll» u çok şevmişler.

Diter bütün dans ceşltlery gibi; 
«Rock and Roll» da Ur filmden sonra 
yayılmıştır, Oolumbla Film Strketl „ 
nln Nisan' 1956 da piyasaya çıkarmış 
olduğu «Rock Around the Cloek» ad
lı müzikal film, bu dansın duyulması, 
na sebep olmuştur. Filmde «Rock and 
Roll» u çalan Bili Haley Orkestrası, 
mni bu yeni dansın tanınmasında mü.
— ıs  —

Rock atıl Roll 
Pariste do 

hâdiseler yarattı
Bir fltmdo çalınan müzikten 
coşan tençllk  Be* »Inemsaın» 

harabeye çevirdi

Parti 17 n a.) — Yeni çıkan »Rock | 
Fnnd roll» dansı filminin Partin 
IbOyOk sinemalarından biri 4 
l ^1«

Rock and Roll'cu 
gençler beyaz 
perdeyi yırttılar

»M tal* Alan» v
tak  1» — Ten* t**» ,UmU

faaU» dansı filmisin earU’ln an M .
1 • ua ıt»»malanı—a Mtt olan «a**»
f <• gdstcrlimea* h«|ianma»m>*itinan«» hâilseler çıkmıştır.

, Filmdeki dana figürlerinden, CM*" Eireiierdrt» kir kısmı a»*Salja«en 
ılıyarak perteya atmnUr n , yırtılmıştır. Acele .perd* »mİ n  filinin *6sterllmeslna de «a bu defa aaytnt.

W ÊM m m ÈÊM

him rolü olmuştur. Fakat, tutulmasın
da en büyük rolü, hiç şüphesiz «1959 
nm en sevilen şarkıcısıü olan Elvls 
Presby oynamıştır. Dejenere olmuş â. 
sİ ruhlu Amerikan gençleri, arzu et - 
tiklerini James Dean'dan sonra Elvls 
Presby'nln şahsında bulmuşlardır.
( Pen Uz 21 yaşında olan Elvls Pres .  
by'in bundan evvelki mesleği, kamyon 
şoförlüğü İdi. «Rock and Roll» hem 
onu, hem kendisini meşhur etti. El - 
vis Presby’in bu kadar çabuk popü .  
ler olmasına sebep, şarkıları yalnız 
sesiyle değil, aynı zamanda vücudü - 
nün hareketleriyle beraber söyleme.  
sidir..,
. Bugün Amerikanın en fazla para ka
zanan, Amerikan artistlerinin başında 
gelen Elvls Presby'e, bir televizyon 
şirketi, bir tanesi Ur bucuk saat sü. 
recek üç program ldn 900.000 dolar 
tekilf etmiştir. Yani beher dakika 
için İ l i l  dolat, (Zeki Mürentn kulak
ları anlasın I)

«Rock and Roll» salgınının son de. 
rece tahripkâr olması aleyhte bir ce - 
rey an a sebebiyet vermiştir. Amerika, 
nm Ur cok şehirlerinde «Rock and 
Roll» yasak edilmiştir.

Ingilterede bu salgın İsiyle bizzat 
kralce Elizabeth meşgul olmaktadır.

Allah sonumuzu heiyır etsin t Ne di
yelim...

«Rock and Roll* dansının müziği o . 
rijlnal bir kompozisyon değildir, As-

O İNSAN, KENDİNDEN GEÇİYOR! Bir salgın halinde bütün dünyaya çabucak 
yayıüveren «Berk and Bell» dasntst edip» kendini onun müziğine kaptıranlar» 
adetâ çılgınlaşma tigârler yapar, dünyalarını unuturlar. Bu fotoğrafta» 

enteresan dasın Ur figürünü tosblt etmektedir.,.

lı, Haiti adalarında yerlilerin iptidai 
saziariyle çaldıkları melodilerden a _ 
Jinmiştir; Bili Haley tarafından yeni- 
den aranje edilen «Rock and Roll» a, 

- kısaca, «Rock’u Roll» veya «Rn'R» de 
denmektedir.

«Rock and Roll» un coşturduğu 
gençlik arasında hâdiseler eksik o l .  
mamaktadır.

M ESELA, geçenlerde Callfornla*.  
nm 2500 kişi alan büyük dansing, 

ler İnden birisinde, meşhur Fats Do - 
nlnl orkestrası bu melodi ile genç', 
liğl coştururken, havada Ur bira şi
şesi, bir gencin kafasında paralandı; 
çocuk, o ânda kendini yerde buldu. 
Başından şakır şakır kan akan bu 
gence, çılgın gibi dans eden 2500 k İ.

siden biri bile başım çevirip bakmadı.
Bu hâl, polis arabalarının canavar 

düdüklerini çalarak son süratle dan. 
singin kapısına dayandıkları zamana 
kadar devam etti. Ellerindeki coplar, 
la polisler, kalabalığın İçersine ade.  
tâ saldırırcasma daldılar. Polisin k*. 
yasma İndirdiği eop darbeleri altında 
yaralananların sayısı kızlı erkekli a . 
tuzu geçiyordu. Bayılanlar ise y t o  
yalandı...

Bu nevi hâdiselerin artması, Am a, 
tikan kilise ve polisinin «Rock ani 
Roll» salgını İle . esaslı olarak uğraş.  
ması lüzumunu ortaya koymuştur.

Rock and Roll», sallan ve devTft 
münasma gelmektedir.

Nakleden: Mahmut çABDIK



«Ro4 Hasla Var!» filminin bir lahnntad« Muaflcr Tema ve Ned*et OU ren®.,,

Türk filmciliğinin yüzünü ağartacak 
olan güzel bir Türk filmi: BES HASTA VflRll

YALNIZ KOSTÜMLERİNE 50.000 LİRA SAR - 
FEDİLEN VE AYLARCA UZUN VE MEŞAK-1 
KATLİ BİR FAALİYETİN MAHSULÜ OLAN BUW  
FİLM TÜRK FİLM SANATINA ÖRNEK OLA - 
ÇAKTIR... BÖYLE OLMASINI DA CANDAN  

TEMENNİ EDERİZ...
VRUPA ve Amerika filmciliği 
heıgün dev adımlarla ilerlerken 
yeril filmci ligimiz de bu arada 

■Sjüylik hamlelere lleremektedlr.
Daha önceki filmleri İle pek haklı 

olaral. Türk seyircisinin büyük lltma 
«dım ve yakın alâkasını kazanan bü .  
yük film şirketlerimizden LALE FİLM 
İn bu sezon da filmciliğimizde büyük 
Ur hâdise yapacak olan bu kordeiâ .  
y ı  hazırladığını sevinçle görüyoruz. 

Meşhur 1« adamlarım ızdao prodiik. 
tüt Cemil Fllmer hiçbir maddi ve 
¿teknik İmkânlardan çekinmeyerek 
Ethem İzzet Benlcenin satış rekoru 
karan «BES HASTA VAR» adlı roma
nını film« aldı.. Rejisörlüğe Atıf Yıl. 
mazı, bas artistliğe Muzaffer Tema 

m  Nedret Güvene İle Refik Kemal. 
35ettar Körmükcü, Kemal Ediğe, Nu. 
bar Tsrüyan. Abdullah Ataç «lbl 
.memleketin kıymetli sanatkârlarını

■fc fin çak bedenilen bir operatör 
snüs olan Turgut ören, operatörlüj 
"sanatını bu filmde ispat etti.. |

Bu filmi seyrettikten sonra, Cc 
mil Fllmer derhâl büyük bir ■ ilimli 
■daha hazırlanmasını söyledi,

^  Bu film bize, dedelerimizin Hİİ 
«ünlerini canlandırması' itibariyle d 
enteresandır.

Bu filmde, eski Türk kıyafetle) 
de bârlz bir güzellikte canlanmaktadır

-£> Mevzu, Amerikan heyecan film • 
i erinin bütün tekniğini ihtiva etmek

^  Bilhassa Nedret Güvene bu fiIit 
4e İçli bir İstanbul kadınını cok 
Jtl canlandırıyor

— lfl —

ve ismini burada soymaya İmkân bu. 
lamndığımız birçok sanatkâr, blnlerd 
figüran ile operatör Turgut öreni seç 
mekle Lâle Filmin «Be» Hasta Var» 
filmine ne kadar emek sarfettiğinl ve 
ne kadar kıymet verdisini kolayca 
anlarız. ,

Buna bir de, altı aylık b!r'çalışma, 
nın mahsulünü ve bu filme sarf edl. 
len «250.000» lira İle hususi şekilde 
hazırlanmış kostümleri katarsanız, 
«Be? Hafta Ver» filminin Türk film 
elliğine bir öınek teşkil edeceğine 
şimdiden inanmak elden Kelmez.

HOıâsa:
LÂLE FÎLMİn yaptığı «BEŞ HAS. 

TA VAR» filmi Türk filmciliğinin yü
zünü ağartacak..

Wm *
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Altta Nedretdr.
sahnesial

düayaaıİHn liıems

□  Dstte: XwMMiw Tema filmin canlı hahaelerinia 
m Hadrl Atası« «Beş Hasta Var!» m bir 
Her İki re«m« de dikkatle bakacak «larvama, ea

ala sahnelerinden bunları ayırd
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| *  &u - .Ittos tam «mö.çoo*
1 Türk Hrası furcadt. ^ ^ ^ ^ ^
1 ★  fltande kullanılan 4exotl i i  .:\f,
1 to ıtfin lır  şimdiye kadar hiçbir Türk 

filminde kullan ılm adı.^^ j^S

|j| Y#Wtt ;Al|HR'Ladd’'xmı«:l{jt^^if3^^<'' 
| ma'nm en aon va anv«ok,«İ^Îl|^İÎ£ 
1, <duğu film, bu I

İ t  Günümüzün en popüler 
Nedret Güvançi bit fliıııi« gördüğü . 
«•z gibi la ık ı  lale Mr fi!ıade,;'ı#rtıa

İ t  Bu fika altı ay gibi ftpMjMAşİt 
çalınmanın mahsulüdür. jjgfSsS 

İ f  Bu filmin mevzuu d 8rt 'S j^ ''y ifı 
: *ancı ınem M M tt geçnıo>ciadİ%-.^^^-^ 
¿¿i Muzaffer Tema'yı bu fitıbde banı 
ftaşka bir cehre ila göreoekzinle.

İ t  Rejisör Atıf Yılmaz «Be« Hasta 
' Var» filminin mükemmel bir Türk fil 

snl olabilmesi l«in ne llzünga
¿ i

j



SİNEMA HİKÂYESİ

BU FİLM GÜNEY AMERİKA KADININI 
VE BU MEMLEKETİN BÜTÜN GÜZEL 
LIKLERtNİ CANLANDIRMAKTADIR! 
AYRICA LATİN VE MELEZ IRKIN DA 
BÜTÜN HUSUSİYETLERİ VE RENK 
LERİ TATLI BİR İFADE İLE YER 

ALMIŞ BULUNMAKTADIR

□ +  □ MKgHl'R ÖLDÜ... Gecen ««nelerde, M arla F m  memleketimize ir eldi-A ^il ■■■«■ kimse rağbet etmeınifti. Simdi bütün mecmualar ondu bak »ediyor...

Gtiney Ameri kanın İnsanı Adeta ka 
vuran sıcak gecelerinden biri. Yakı, 
«ıklı bir gene nese ve ooskunluğunu 
«ti«tören bir heyecan İçinde arka av- 
kaya havaya İki al ates etmektedir. 
Adı Vlnoeute Baivlno olan bu gencin 
ne«a«lnln sebebi, birkaç saat evvel 
nehir kıyısında gayet kıymetell bir 
pırlanta bulmuş olmamdır.

Vlneento S&lvlno, o muhitte gayet 
geni« bir arazinin sahibi bulunan Es 
eo barın yanında çalışmaktadır. Son 
senelerde patronunun toprağında kıy 
metli maden arayıcılarının çoğalması 
Vlneento'yu da maden aramağa sev. 
keder. Ve kendisine umulmadık bir 
■amanda gülen talihin yardımıyla ga 
yet büyük bir pırlanta bulur. Hem 
fiyle Ur pırlanta İd bu dereoe büyü
ğüne, ne o topraklarda, ne deetvar 
dakı topraklarda senelerdir rastlan, 
mamıstrı.

Silâh seslerine civarın asayişini te 
mln etmekle mükellef olan Torres 1- 
le a d am lar ı gelltr. Torres. Escobann 
la  adamıdır.

Büyük bir sevine iğinde kasabanın 
karına giren Vlneento. bulduğu pır. 
Jantayı arkadaşlarına gösterir. Hlçbi 
—  20 —

rlst şimdiye kadar böyle büyük bir 
pırlantayı görmemiştir.

Vlncentonun sevgilisi. Chlguita. cin 
gene çalgıcının gitarının nağmelarlle 
dans etmektedir. Vlcontayu gören 
ChİKulta, hemen sevgilisinin yanına 
koşar. Vlneento, bnlduğu pırlantayı

0 ^ 0  SUH VE FETTAN... Kıvrak 
sesi İle herkesi

sevgilisine hediye eder.
Haltmkl bu pırlantayı patronu Es. 

oobarın arazisinde bulmuştur. Diğer 
madenciler gibi ona hisse vermesi 1A

r
i f  CHARLES BOY ER: Sharbone ü- 

nlversltestnde felsefe doktorasını ya. 
van bir talebeydi. Bundan sonra Pa
ris Konservatuarına girdi. Ve ora. 
da tiyatro bölümünde dram tahsil et 
tikten sonra İlk olarak sahneye 1920 
de çıktı.. Çok geçmeden Amerikaya 
yerleşti ve film çevirmeye başladı;

i f  CORÎNNE COOLVET: Asıl adı 
Corinne Dibas olan C. Colvet daha 

önce Paris panat akademisinde, dekoratör ve heykeltras olarak çalışırdı... 
Buradan tiyatroya merak saldı ve d çam tahsil etti. Böylelikle hakiki mes
lekini bıraktp, film ve sahne artisti oldu....

JOHNY WEISSMULLER: Chicago Üniversitesinde okuyordu. 1BM
Ollmptyatlaı' nda altı yüzme rekoru kırınca, bir film şirketi tarafından an
gaje edilerek «Tarzan» filmleri çevirtildi... Ve artistlik mesleğinde karar 
kıldı...

MUZAFl’ER TEMA t Eskidim Ankara Fİ armoni Orkestrasında fülüt 
çalardı. Sonra İstanbul Konservatuarına fülüt hocası olarak gelince, yapı, 
lan tekliflere dayanamıyaıak film çevirmede başladı...

dansları, mevsan bacakları ve güsel 
bastan cıkartyer...

zımdır. Vlneento bu sevincin ve nese. 
nln İçinde bunu hlc düşünmez.

Bu sırada silâh seslerinin Vlneento 
nun silâhına ait olduğunu tesbit eden 
Torres ve adamları bara girerek Via 
cento Salvlnoyu yakalar ve Eacoba -  
rın evine götürürler.

Escobar, Vlneento Salvinonun elin, 
deki büyük pırlantayı görünce büyük 
bir hırsla sadeoe hissesini almakla 
İktifa etmek İstemez. Pırlantanın hep 
sini de geçirmeyi arzu eder. Haber 
vermediği için Vlneento Salvlnoyu 
suçlu çıkarır. Hajlbuki Vlneento se
vinçten haber verecek vakit bulama, 
mistir. Esoobar, Vlncentonun hapse - 
dilmesini ve pırlantanın haber verme 
diği için elinden alınmasını emreder. 
Vlneento karan duyunca, hlc vakit 
kaybetmeden Escobann üzerine atı „  
lir. Pırlantayı kaparak pencereden dı
şarıya atlayarak kacae. Arkasından 
koşan Torres ve adamlan Vlneento 
Salvlnoyu bulamazlar, ama onun ka 
«arken düşürdüğü pırlantayı bulur _ 
lar. Torres bulduğu kıymetli pırian-

OYN AYANLAR: MARÍA FRAU *  FOLCO LULLt
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Okuyucuların Hizmetinde
S ine — Radyo Haftası, bütün mesaisini aziz okuyucularının hizme

tin« vakfetmlgtlr. Her satiriyle, her fotoğrafı. her çengiyle bu 
hizmetin ifası en büyük gayetidir. Nitekim; «Sine — Radyo Postası» da 
bu hizmetlerden bir tanesidir.

Sinemaya, tiyatroya, radyoya, diter bütün sanat kollarına alt sual
lerinizi, m ülkülerinizi bu sütunda çıkacak cevaplar karşılayacaktır.

Bize, her şeyden sonunu: Mevzuumuzun dışında olan müşküllerinizi 
bile... «Sine — Radyo Postası», okuyuculannın bütün somlarına en se. 
lâhiyetil kaynaklarla yapacağı temaslardan sonra tatmin edici tekilde 
cevaplar verecektir.

Mektuplarınızı; «İstanbul, Cağaloğlu, Narlı bahçe sokak No: 18» ad
resine gönderirken; zarflann üzerine «Sine — Radyo Poetass» kelime, 
lerlnl yazmayı ihmâl etmeyiniz.

□  □  HERKES ÂŞIKTI... Maria Frj» bq filminde bir saatfs ve lasaas bastan
çıkartan fettan bir kadını canlandırmaktadır.

Cin söylemiştir.
Chlguita, geceyaruı, Escobann oda 

sına girerek sahte tası bırakıp hakiki, 
sini alıyor. Tabii hakikatte aldığı sah 
tesidlr. Chigultanın hakiki (Rio Yıl
dızı) nı sahtesiyle değiştirdiğini Es.

cobar görmüştür. Fakat İsine geldi ti 
İçin ses çıkarmamıştır. Şeytanca plâ
nı muvaffak olmuştur.

Chlguita az sonra yşnıMığıaı anlı» 
yor, fakat İs İsten geçmiştir. Erte*!

(Devamı 28. e l  sayfada) 
»■ D  ■*

*9$
İ l P t
m m m
İ g U

a  i f  O tKt ŞÖHRET... Maria Frav bu filmde, kötü adam rollerini en iyi ba. 
saran ve en çelc sevilen Fako Lulli ila oynamakta, vüeadttnttn bütün güselllğt-

nl ortaya koymaktadır...

tayı o sırada şehirde bulunan bir Lon 
dralı maden eksperine gösterir. Eks. 
per bu pırlantanın cok değerli olduğu 
nu söyler. Escobardan korkan Torres 
pırlantayı patronuna götürür. |f ■**-'

Güney Amerikanın kendine has kar 
navallanndan biri de bulamıştır. Vln 
eentonun sev gilisi dansöz Chlguita. sev 
Kilizine yardım İçin Escobarla tanı -  
§ır. Escobar Chigul taya sahip olmak 
isterse de genç kızın direnmesi yü. 
zünden arzusuna nail olamaz. Esco - 
barla Chlgulta’nın alâkasını duyan _ 
lar, Escobar'a Chigul tanın Vlneento - 
nun sevgilisi olduğunu ve ona yar ol 
mıyaca'ğını izhar ederler. Ecobar bun 
ları d3>yynca önce hiddetlenirse de 
sonra Chlgultanın yaptıftı cilvelerle 
söylenenleri unutur ve hatta o gece 
verilecek baloda Chlgultanın (Rio Yıl 
dızı) İsmi verilen bu âdeta başlıbagı 
na bir servet olan pırlantayı takması 
na ran olur.

Baloda Chlguita üzerinde gayet kıy. 
metil bir elbise, göğsünde (Rio Yıl
dızı) olduğu halde görünür. Chigul. 
tanın gayesi (Rio Yıldızı) nı hakiki sa 
hlblne, yani sevdiği adama İade et
mek İster. Davetlilerin arzusunu kır. 
mıyarak piste çıkarak danseder. Bu 
sırada bir çift keskin göz ona, daha 
doğrusu göğsündeki (Rio Yıldızı) na 
dikkatle bakmaktadır. Bu balonun nâ

dide davetlilerinden Baron Dafonte- 
dir. Baron baloya esi ile beraber gel. 
mistir.

Baron ve esi hakikatte tebdljt kıya
fet etmiş Vlneento Salvlno ve eski 
sevgilisi Dlna’dır.

Chlgultanın dansının en hararetli 
yerinde birdenbire ışıklar söner. Tek 
rar yandığı zaman Chlgultanın çığlığı 
işitilir. Göğsündeki (Rio Yıldızı) yok 
olmuştur.

Bu hâdise üzerine Torres ve adam, 
lan kapıları tutarlar. Her misafirin 
teker teker üzerini ararlar. Sıra Ba
rona gelince Torres Salvlnoyu tanır, 
fakat ne İspat eder ne de üzerinde 
blrsey bulur.

(Rio Yıldızı) nı çalan aslında ne Vln. 
cento Salvlno ve ne de eski sevgilisi 
Dinadır. Asıl hırsız Chlgulta’ya gita
rıyla refakat eden çingene çalgıcıdır. 
(Rio Yıldızı) nı gitarına saklamıştır. 
Sebepte Chlguita.ya ojan büyük askı, 
dır. Yalmz kaldıkları zaman (Rio Yil 
dızı) nı çıkanp Chlgultaya verir.

Fakat bütün emekleri bosunadır. 
Çünkü Torresln değerini araştırması 
İçin verdiği (Rio Yıldızı) nı hakikisi 
İle ayırt edilmeyecek derecede mükem 
mel bir taklidini yapmıştır. >'

Escobar bütün bunları zahiren Chl- 
guitanın üzülmemesi İçin, halbuki as. 
Iında kayıp olan hakikisini bulmak 1.

__



Jale Mümtaz
ma Bağdadı söyle bir gezeyim, dedim.

Bağdat caddeleri geniş olmasına 
genişti ama, korktuğum başıma gel • 
misti: Arabayı bir türlü d ur durama .  
mis, gidip İşaret memuruna çarpmış
tım, Fenalıklar geçirdim. Bereket 
versin adamcağıza bir şey olmamıştı.
O günden sonra araba kullanmaktan 
adetâ urperlyorum...»

e— Avrupayı görmüş bir İnsan ola. 
rak; erkek ve kadınlarımızı onlarla 
mukayese edip bir netice çıkarır mı. 
siniz?..» - 

Bu sualden sonra, yerinden kalkıp 
takrar oturdu ve ellerini havaya kal. 
dırarak:

«— Aman, dedi, siz böyle bir sey 
sormamı« olun! Kimseyi gücendirme
ğe niyetim yok da...»

Umumi konuşacaklarım hatırlatın _ 
ea; hafiften fısıldadı:

«— Ben, şahsen, dedi; bizim erkek, 
lerl biraz şarklı. hanımlarımızı da 
pek fazla süslü bulurum.»

<— Ne tip erkekleri beğenirsiniz?» 
Sualine de bir &n düşündükten son. 

ra: •
«— Bilmem... Her hâlde Kırk Doug- 

las tipini tercih ederim!»
Cevabını verdi...
«— Galiba sinemaya pek meraklısı.

nız?..»
«— Pek değil ama, müzikal ve ko - 

medl filmleri oldu mu, hlc kaçır _ 
mam...»

«— Ecnebi artistlerden acaba han - 
Kilerinin, nesbıl beğeniyorsunuz?»

Bir ân düşündükten sonra, tatlı tat. 
lı tebessüm elti...

«— Grace Kelly‘nln zarafetini, Cyd 
Chariase'tn dansını, Inglrld Bergam
a'm sanatını ve Ava Gardner’ in asil 
tavrını... Gary Cooper'ln de hâl ve 
tavrmı çok beğenirim...»»

Jale Mümtaz hanımefendi, klâsik 
eserleri okumayı tercih ediyor, Ope .  
rayı, fırsat buldukça gezinmeyi çok 
seviyor... Moda deyince:

«— Kendi modamı tercih ederim!» 
diyor. «Meselâ; etekler kısalır, uzar, 
saclar envai türlü renge girer, benim 
eteğim hep böyle kalır. Ne uzar, ne 
de kısalır. Saclarımın bu siyah rengi -  
ni değiştirmeği aklıma bile getirme.  
dlm Güzel gözükeceğim, bana pek 
Sik diyecekler diye de, hlc bir zaman 
kendimi sıkıntıya sokmam. Spor ve 
rahat giyinmeyi, gri ve siyah renkle
ri ekseriya tercih ederim.»

AUE hanım, sadece, güzel ve ea. 
zlp bir kimse değildi. Aynı za .  

hemen hemen hissettiğini 
Büyüyecek kadar da samimiydi.

Yeril filmlere pek gitmemişler a .  
ma, ses ve sahne sanatkârlarımızın 
«oğunu yakından tanıyorlar.,.

Müzik ve sanat zevklerini söyle İfa

J

de ediyor:
Garp müziğini çok severken; 

klâsik Türk müziğini de aynca sevdi, 
glml söylemek İsterim. Meselâ ses sa
natkârlarımızdan Münir Nureddlnl, 
Safiye Aylâ’yı fırsat buldukça dinler 
ve çok takdir ederim. Sahne sanatkâr, 
larımızdan da; Cahide Sonku. Vasfl I 
Rıza ve Münir OzkuTen cok beğendi
ğim sanatkârlar arasındadır.

Modern müzikten ve,'Pikasso’nun e _ 
serleri gibi çetrefilli modern resim - 
lerden, modern şiirden hlc hoşlan, 
mam...»

İki yüzlü İnsanlardan nefret ettiği
ni söyliyen bu Istanbulun genç, saml. 
mİ ve zarif hanımı, köpekleri cok sev- | 
d İği hâlde, kedileri görmeğe taham. 
mülü bile olmadığını söylüyor...

Ev hanımlığım söyle anlatıyor:
«— Yemeklerden galiba en İyi Cer- j 

keatavuğunu yaparım. Bunu yapma, 
aını öğrenmem de bir hâdise olmuş - 
tur...' Kocamla Polonyada idik. Ecne. 
bl yemeği yiye yiye artık bıkmıştık 
Annemden, canımızın İstediği yeme -  
ğtn nasıl yapıldığım mektupla sorar 
ve gelen tarife üzerine yemekleri ha. 
sırlardım. Bir müddet böyle İdare et
tik...

Sonra; kocam Nuri İle Kayserlye 
gidince gene su Çerkectavuğuadan 
yapayım dedim. Az kaldı zahlrlenl.  
yorduk. Meğer yağını cok koymu - 
sum... İste, ev hanımlığım da böyle 
başladı.» dedi ve gülerek sunu İlâve 
etti: «Ve böyle bitti...»

Kendisinin sporla pek aiflirnm yok 
ama. eşi Nurettin bey hastası denile. 
eek kadar meraklı... >

Sohbetimiz derinleştikçe derlnlesl - 
yor, kızışıyordu. Meselâ diyor:

«— «— Çok zengin olsaydım, m o. 
dem bir dünyada, eskilerin sarayla, 
nn da geçen romantik hayatı tercih 
eder, şarkta saray alır, çiftlik kurar 
ve eekl bir saltanatı geri getirirdim.»

Bu arkadaş canlısı, dost âşığı zarif 
hanımımız, 36 numara ayakkabı glyl. 
yor. Salı günlerinin ve U  rakamının 
uğursuzluğuna İnanıyor...

Bir ara Jafe Mümtaz hanım:
«— Karanlığı hiç sevmem. Gök gü

rültüsünden müthiş korkarım. Karan, 
lıkta hiç uyuyamam Yatak odamdaki 
ışık, cok kere sabaha kadar yanık 
kalmıştır.»

Deyince, ancak kendimize geldik... 
Etraf karanlığa gömülmüştü bile...

Bu. İstanbul un zarif hanımı. Arap 
İzzet Paşanın gelini Jale Mümtaz ha
nımefendinin yanında insan vaktin na.. f
sal geçtiğinin farkına bile vfirmıyor.

Kraliçeler kadar azametli ve müte
vazı. en göode yıldızlar kadar güzel 
ve carlp bir hanımefendinin yanında 
vakitten bihaberdik.

Biz. müsaade İsteyip ayrılırken, Ja. 
le hanımın Reşit ve Ali Murat adla .  

nndakl İki oğlu da eve giriyordu.
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SOLDAN SAĞA:
1 — Bir vilâyetimiz; Tehlike işareti. 2 — Basına'bir harf gelirse aile, 

den biri olur; Kısmet. 3 —• Perdcdekllere de denir; Basına bir harf gelir
se damgalı ılür; Basma bir harf gelirse kötü değil; Ortaya bir harf gelir, 
se gelecek olur. 5 — Lâhzanın uzunu; Bir emir; Sanki. 6 — Bir nota; ¿Eski
den nehirlerde kullanılırdı. 7 — Büyüğümüz; Alâka. 9 — Bir hu-fln okunu, 
şu. 10 — Bat>na bir harf eklerseniz hararet olur ; Meşhur Lokumumuz. 11— 
Bir nevi seker. 12 — Elinizdeki. 13 — Bulmacadaki resim.

YUKARIDAN A&AÖIYA OOABO:
1 — Ana kanun; Hazretl M usanın...; 2 — Nazik, kibar; Meşhur bir ar

tistimizin soyadı. 3 — Bir nota; Sonuna bir harf gelirse bir sayı olur. 4 — 
Hürmet; Etrafı denizle çevrili; Binici; Telgrafın kısaltılmışı veya İnce bir 
maden. 6 — Yemin; Bir harfin okunuşu. 7 — Bir nevi hastalık; Arabistan, 
da meşhur bir şehir. 8 — İsyan eden; İyi. 9 — Gemi barınağı. 10 — Duvar 
abajuru. 12 — Bir nota.

GKÇKN HAFTAKİ BULMACANI* DOCrRCSU.
Soldan sağa M m
1 — Kandil — Fad. 2 — Ankara — Yaba. 3 — Rio —• Ziya. 4 — 

Atlar — Sayılı. 5 — İsabet — İs. 6 — Nasibi. T — Ok — Ki. 8 — Ga. 
rabet. 9 — La — Mİ. 10 -J Ati — İt. 11 — Nlı&o — Ra 12 — Ton. 
13 — Juııe AUyson.

Takardan a«ağıya dağını
i  — Karacaoğlan. 2 — Anıt — KaattL 3 — N Kolin —■ İn. 4 — 

Da —  Aı — Sam. 5 — İr — Roy. 6 — Laz —  Semire. 7 — İsen — Ti
tan. 8 — Yatak. 9 — Yay. — Sİ. 10 — Fa. 11 — Ab — Uba. 12 — Da. 
rlsL

Kim bu yıldızlar?

2

A

Burada ancak gözlerini gördüğünüz 
artistler, hepinizin çok lyl tanıdığı 
meşhur kimselerdir.

Artık öyle bir devirde yasıyoruz kİ 
el oğlu, meraklısı, meselâ Robert Tay 
lor’un ne zaman ve hangi gün doğ. 
duğunu, Marllyn Monroe’nun ne renk 
İC çamaşırı kullandığını ve nasıl yat 
tığını, kimlerle n« zaman gezip toz
duğunu göbek adı gibi biliyor.

Eh dedik, mademki bu İsin bu ka.

dar meraklısı var o halde, bir çift 
gözün kime alt olduğunu da bilir
ler.

Ve. oturup yeril ve yabancı meşhur 
film ve sahne artistlerinin yalnız göz 
leritıi bir araya getirdik.

Bakalım hangi gözlerin hangi ar .  
tlete alt olduğunu bulabilecek misi • 
nlz?,.

Gelecek sayımızda bunun çöcülmüs 
seklini vereceğiz.

külmüş



584 Şarkı, 124 
nota, 17 tablo, 

383 sayfa
Türklyede İlk dê p. vücuda getiril 
mis ve bir benzeri olmayan bu 
eser, bastan basa sevdiğiniz garkı 
lar ve bu şarkıların notalarlyle 
doludur. Çok zarif bir seklide ve 
Sik bir kapak İçinde' clldlendlrll 
mlş bulunan bu eser, 383 sayfadan 
mürekkeptir, ve cildll bi* halde 
350 kuruş flatla satılmaktadır. 
«Türk Bestekârları Anotolojlsl» 
birinci cildini teşkil eden bu eser 
de, şu sanatkârların güftelerini 

notalarlyle bulacaksınız... 
Selâhaddln Pınar, Râkım Elkutlu, 
Şerif İçli, Osman Nlhad, Şükrü 
Tun ar, Hüseyin MayacLağ, Melâ 
hat Pars, Cevdet Çağla, Kadri 
Şencalar, Muzaffer llkar. Zeki 
Duygulu, Fahri Kopuz, Yesarl 

Asım, Münir Nureddin Selçuk, 
Hacı Arif bey,..

Sipariş adresi: İstanbul Ankara 
caddesi Narlı bahçe Sok. No: 19 

HÂDİSE YAYINEVİ 
Bu, son derece kıymetli eseri, 
bir mektup İçinde*' 350 kuruşluk 
posta pulu göndererek İsteyiniz... 
Derhâl taahhüdlü olarak gönderilir

Doktorunuz Diyar ki V
(Baş tarafı 17. Ci sayfada) 

Kıymetli okuyucularım, benim bu satırları yazışım maksatsız 
değildir. Çocuklarınızın kabiliyetine inanıyorsanız, ebeveyn olarak 
onu kendi başına bırakmayınız. Onları gülüne olmaktan kurtararak, 
■müsbet sahada, bilgili bir hoca nezaretinde çalışarak matlûba mu
vafık şekilde yetişmelerini sağlayınız, İşlenmemiş, külce, hâlinde bir 
altın, hiç bir zaman kuyumcu elinden çıkmış, zarif bir altın yü
zük, altın bilezik kadar zevk vermez.

En mühim dertlerden birisi de müzisyenin kültürden mahrum 
oluşudur. Musikiye istidadı olan bir çocuk, zevkinin yambaşında 
İçtimaî durumunu ve istikbâlini garantileyecek olan tahsiline, mek
tebine ve bununla yambaşında muhitinden ve çeşitli eserleıden edi
necek '-umumi kültüre çok ehemmiyet vermelidir...

Bence musiki geçim vâsıtası olamaz. Geçim vasıtası haline dü
sen musiki, hakiki san'at heyecanından mahrumdur, kurudur, para 
heyecanına esir olmuştur. İşte bu .yüzdendir kİ, muhtaç duruma- dü
şerek, mûsikiyi geçim vasıtası gibi kullanmak mecburiyetinde kal
mamaları, müzisyenliğin en ulv! evsafını, haiz olmaları İçin ön plân
da, Utldatlı çocuklarınızı mesleke kavuşturacak olan tahsiline son 
derece ehemmiyet vermemiş, bunun yambaşında da istirahat anla
rına münhasır kalmak üzere musikiyi muktedir bir hocadan öğren
mesini temin etmeniz en İsabetli hareket tarzı olacaktır.

Nefctâ Ateş
(Baş tarafı 5. ci sayfada) 

çe konuşan iki gayri müslimdi, pek 
fazla sarhoş oldukları için onları a- 
rabalarına bindirip yolladım, İçeriye 
döndüğümde Neclânın siniri hâlâ geç 
memlştl, kendisini teskine çalışırken, 
hâdisenin mahiyetini anlamağa çalış 
tim.

Hollywood’un en büyük gece külü, 
bünde olan bu çirkin hâdisede Neclâ 
nın zerrece kabahati yoktu. Buna, 
ben kanaat getirdiğim gibi sîzler de 
getireceksiniz herhalde.. İşte hâdise - 
nln esası ba..

Neclâ Ateş her akşamki gibi o ge„ 
ce de gayet neşeli olarak- çıkmış, fa
kat henüz dansının İlk figürlerinde 
iken bu İki kaba adamın Türkçe ola 
rak hazmedllmlyecek ve tahammül o . 
lunmıyacak derecede ağır, clrkln ve 
terbiyesizce sözlerine maruz kalmış, 
kendilerini birkaç defa Türkçe ola -

Yeni ve Çemberi itaş
5 ARALIK ÇARŞAMBA

2 FİLM BİRDEN

D  E S  I R E  E  :•
TÜRKÇE — RENKLİ,— SİNEMASKOP

JEAN SİMMONS — .MARLON BRANDO
N e v a d a  K a h ra m a n la r ı

RENKLİ TÜRKÇE
RANDOLPH SCOTT — DANNA REED

YILDIZ
5 ARALIK ÇARŞAMBA
İKİ ŞAHESER FİLM BİRDEN

S O Y G U N C U L A R
RENKLİ — TÜRKÇE — C. S.

VÍCTOR MATURNE — RICHARD EGAN

İSTANBUL
5 ARALIK ÇARŞAMBA

İKİ FİLM BİRDEN

S O N  H Â T I R A
El IZABETH TAYLOR — VAN JAHNSON

RENKLİ -  TÜRKÇE

N İ L  P R E N S E S İ
RENKLİ — TÜRKÇE

DEBRA PAGET —  JEFFREY HUNTER

rak iıezakete davet ettiği halde, on_ 
}ar gene bildiklerini yapmağa devam 
etmişler. Zaten, bu İki terbiyesiz a- 
dam bu sözlerini Türkçe olarak değil 
de, İngilizce olarak tekrarlamış olsa 
lardı kulüp müstahdemlerinin müda
halesine meydan kalmadan yakın ma 
salardan bu hâdiseye şahit olan di
ğer müşterilerin yumrukları altında 
belki de bayıltılıncaya kadar dövüle
bilirlerdi.

Hollywood gazetelerinin bu vakanın 
ertesi günü İlk sahlfelerlnde büyük 
manşetlerle, «Dün gece CIRO’S Kulüp 
teki büyük skandal» diye bahsetmiş 
oldukları hâdise, llâveslz olarak sîz

lere anlatmış olduğum şekilde cereyan 
.etmişti.

-Rio Yıldızı I il
(Baş tarafı 21. ei sayfada)

s-j . »
gün kendslinl çağırtan Escobar İlânı 
aşk ediyor. Kendisini sevdiğini, şa
yet beraber yasamayı kabul ederse o_
lanları unutacağım söylüyor.

Escobar bu sahte rızaya pey İnan
mıyorsa da Chlgultayı çılgınca sevdi, 
ğlnden onunla nişanlanmaya karar ve 
riyor. Onu son bir defa daha kontrol 
etmek bahanesiyle Chlgultaya uydur 
ma bir hikâye anlatıyor: Anlattığı hi
kâyede bir mihrace sevgilisine bir pır 
lanta veriyor. Fakat bu pırlanta genç 

' kız bir başkasını sevdiği icln yavaş 
yavaş sönüyor. Ancak genç kız Öldük, 
ten sonra eski parlaklığını alıyor.

Bunun mânâsını anjıyan Chigulta, 
o gece uyku uyuyamıyor. Zira İki a-

Erdoğan Çaplı
(Baş tarafı 16 İnci sayfada)

Neşe ve zevkle geçen o geceyi mazi 
nln tatlı köşeclğlridc bırakıp, sabaha 
karşı yolda yürürken meşhur Jjbnümüz 
Ayhan Işık koluna girip Erdoğandan 
buniı soruyordu.,, O kıymetli sanat
kârın sanki neşeti kaçmıştı bu soru, 
lunciı: ■

□  «— Sorma Ayhancığım, dedi. Gö
nülleri öyle istedi her halde. «Daldan 
Dala» ya da ne lüzum var dediler ve 
atıverdiler programdaki!»

Ayhan da onun kadar üzüldü en az. 
O da, biliyordu 1(1, KUyosa Erdoğanı 
rica İle gönderenler de onlar, bu affe. 
dllmlyçcek karan alanlar da...

□  «— Peki Erdoğanciğım, dedi. Is- 
tanbulda güzel bir pavyon acsana, ne 
duruyorsun!»

Tatlı tatlı Ayhanın yüzüne baktı, 
kolundan tuttu... ' ' . ^ ,,r

□  «— Olmaz Ayhancığım, olmaz... 
Gayem bu değil ki.,.»

□  «— Niye; paran mı yolc?»
Güldü:
□  «:— Çok şükür param var!»
Q « — öyleyse?»
□  «— Ayhancığım; ben pavyon, ve _ 

ya gazino, adamı değilim. Caz müziği 
değil; klâsik müzik İstiyorum. Yani, 
aradığım şey sanattır... Bunun fçln de 
radyodaki 600 lira maaşı, dalma gazi -' 
nodakl 15000 lira aylığa tercih ettim. 
Etmek İstiyorum da...»

□  «— Peki, radyoya dönmene İm .  
kân yok mu?»

Ayhanın yüzüne uzun uzun baktık» 
tan sonra:

□  «— Belki var ama... Elimi kolu, 
mu bağlatmak İstemiyorum...»

□  «— O halde ne yapmayı düşünü
yorsun ?»

□  «— Gideceğim... Amerlkaya gi _ 
deceğim... Ut i veda konseri verdikten
sonra, elveda; diyeceğim dostlara.» 

Şafak sökerken yeni bir hakikat
doğuyordu: Kıymetli bir Türk musi
kişinası, Erdoğan Çaplıyı elimizden
kaçırıyorduk...

Ayhan Işık, kendi kendine mırıl .
danmağa başladı:

□  «— Arkadaşın, sanatkârın böy _ 
leşini de hayatımda görmedim,,,»

teş arasında kalmıştır. Bir tarafta aşk 
vardrr, diğerinde ise servet.

Ertesi günkü nişan merasiminde yap 
tığı dansta kalbinin sevgisini temsil 
etmesi lcab eden kırmızı gülü, nişan, 
lısına atacağına merasimde bulunan 
VlnceQ$oya atıyor.

Aşk bir defa daha servete galip gel
miştir.
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A T L A S
3 ARALIK PAZARTESİ AKŞAMI

MACERALAR BELDESİ
(SOLİDER OF FORTUNE)

SUSAN H A Y W O R D  —  CLARK GABLE

Yeni Melek
4 ARALIK SALI AKŞAMI

SAHNE ÂŞIKLARI
(There's no business İlke Show business) 

O Y N A Y A N L A R :

M ARILYN MONROE —  D O N A LD  O'CONNOR  
M lTZt G AY NOR

I



•V
O ^ltYG  DÖNÜŞ | Fatma Bilveaiı artistliği pek kıta 
»•mit» hemen kendi namına bir film şirketi karmak 
Icin faaliyet tecalıti. Fakat, banda mavaffak a l». 
mayınca sinemaya veda etmeyi tercih etmifti. Simdi 
ise Fatma Bilrenla daha facia dayaaamıyarak tekrar 
beyaı »erkeye dindtftnt, hilen film çevirmekle met. 
lM aldatann iirealyeraa... Böyle rttreeefl«...

BÖYLE OttECLi Fatma B llıeı bundan İki aend-taee, 
Uiiyük bir keresi« bdyaa perdeye atüdıfı tamaa, M İ.  
hassa mevv.aa eadamlyle dikkati tekmiyti. I»te, m u  
.niitenaıîip rlendftntt Ac ayrı peada pBrmektesiniı.
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