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POSTA KUTUSU
TVRKAM KARACAY i Dı'mrUi

Arlısı musaba k«nn/ lı. kkımLt uzun u/uıı temenni 
lerde bulunduğunuza güıv, s i/in de iştirak etmek isledi
ğiniz anlaşılıyor. Ama mevsimin kış oluşundan endişe 
fderek, daha münasip bir mevsimi Seçmemizi tavsiye 
cdiyo&unu/. Artist müsabakamız şimdilik adayların mü- • 
»■acaatîanm beklemekle ikıifa etmektedir* Sonra gelen 
fotoğrafla! arasında b ir seçim yapılacak ve en nihayet
le seçilen resimlerin sahipleri arasında nihai müsabaka 
yapılacaktır. Bunun da, daha sıcak aylarda yapılacağın
dan hiç şüpheniz olmasın.
M U A M M E R  Ö Z K A N  (K ız ş h t t t ta ı tn ın ı j

Artistliğe karşı duyduğunuz büyük hevesi mecmua* 
m ı/ yerine getirmek amacıyla elinden geleni yakacaktır, 
kabiliyetiniz olduğu takdirde, siz de seçilecek an isi mım- 
zetlerr arasında yer alabilirsiniz.
,V. SAFA KAZANCI (Çorum) ’

Mecmuamızdaki Posta Kutusunu, kapak başktmızı 
güzelleştirmek maksadıyla şekil değiştirdiğimizden bir
kaç hatta  veremedik. Bundan som a yazdığınız m ektup
ların cevaplarını biı sütunumuzda bulacaksınız. Gönül 
Beyhan’ın resim 've röportajım  önümüzdeki sayılarda 
bulacaksınız.
TURAN İBRİM  (İstüııinu)

Müsabakaya girmek için güzelliğin ve üstün b ir fi
ziki yapmıh rolü olmayacağını beyaz perdedeki artist
lere dikkat ederek anlayabiliriniz. Güzellerin yanında, 
çirkin olduğu halde san'at kabiliyetleri sebebiyle son de
rece meşhur olan artistlere ile sık sık rastlayabilirsiniz. 
I m A fl tM  PINAR İİstanbul)

Mecmuamızın eski sayılarını idarehanemizden te
min edebilirsiniz. Veya •sayı m; maral arını bildirerek Öt 
demeli alabilirsiniz.
M V fl l iR R A  YA D A  (İzm ir)

Alain Delon’ıın resnıi bildirdiğiniz adrese postalandı. 
Ama adres vanhş olduğu için geriye geldi. Sarih adresi
nizi küdirmenizi rica ederiz.

ARİ İST ADRESLERİ
'«- S E Z E R  SEZİM
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*  SUNAY USLU 
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*  ORHAN GÜNŞİRAY 
Beyoğlu, İstiklâl Cad. 
Narmanh Y«rdü 390 
kapı: 4
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*  ÖTTÜRK S E R E V .l t  
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*  JEFF CHANDLER 
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*  ANTHONY QUINN 
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U. S . A.
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i sinema
# 0 6 #

HAFTALIK SİNEMA. 
TİYATRO VE s a n a t  

MECMUASI 

1 MART 1961 

CİLT: 1 SAYI: 10 

FİA TI: 150 KURUŞ

Sahibi :
Turhan BOZKURT 

Yazı İşleri Müdürü :
Rebiî YURDATAP

İDAREHANE : Cağaloğlu, Ser
vili Mescit Sok. Kurt İş Hanı 

No.: 114 
İLÂN : Tam şahife 800.— TL.

Yanın sahife 400.— TL. 
Çeyrek sahife-200.— TL 

ABONE : Sendik % TL.
Altı aylıİ: 30.— TL.

ö n  kapak: Fatm i GÎRtK
(Foto: SİNEMA 196!)

A rka kapak:
Orhan GÜNŞİRAY 

(Foto: SİNEMA ¡961 — BELLÂ) 
Tablo: Leylâ SAYAR 

(Foto: SİNEMA 1961 — BELLÂ) 
İç sahifeler dizgi, tertip ve baskı: 

ERCAN Matbaası 
Resimli romanlar kısmı baskısı: 

İNCİ Ofset Matbaası 
Kapak ve tablo film ve baskısı: 

APA OFSET Basımevi

DÜNYANIN EN MEŞHUR SARIŞINI — Marilyn Monroe bir m üddet İçin isti- 
rahate çekilmiştir. B ir sinir hastalıkları kliniğinde tedavi olduktan sonra evine 
kapanan Marilyn'deki sinir buhranları, son çevird i#  «Uygunsuzlar - The Mlsfits» 
ı n r  sonra ortaya çıkmıtır. | Marilyn’in pedreye veda edeceği yolunda çıkan dedi- 

kddufer, hayranlarım  çok üzmektedir.
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SİTE DE GALA
Geçen Pazartesi gecesi 

Site Tiyatrosunun şirin sa
lonu, «Baharın Sesi» adlı 
piyesin prömiyeri dolayı- 
siyle İstanbul'un en seç
kin, en şık hanım ve bey
leriyle doldu. Sinema ve 
tiyatro sanatçıları, sanat 
münekkitleri, bermutad 
karikatüristler, her zaman
ki yerlerinde hazır ve nâ- 
zırdılar. Dikkati çeken bir 
husus, Site Tiyatrosunun 
geçen piyesi «Yarın Cumar
tesi» nde pek çok boş yer 
kaldığı halde, «Baharın 
Sesi» ni âdeta kucak ku
cağa seyrettiler seyirciler» 
Salon o derece kalabalık 
ve dolu idi. Türk Sinema
sının şöhretli yıldızı Neri
man Koksal, piyesten ön
ce, kulise girip arkadaşı 
Çolpan Ilhan’a başarılar 
diledi. Genç gazetecileri
mizden biri prömiyere bu 
defa iki dam ile birlikte 
gelmişti. Gülistan Güzey 
ile Gülriz Surun şıklıkları

i *

ve zerafetleri ile salonun 
sağ köşesini süslüyorlardı 
âdeta. Karikatüristlerimiz 
her zamanki yerlerinde yi* 
ne bir arada idiler: Turhan 
Selçuk, Bedri Koram an, A- 
li Ulvi, Mistik ve Femıh 
Doğan. «Antİgone» un ba
şarılı oyuncusu Ekin Kar- 
dam, eski kolej arkadaşı 
Çiğdem Selışık'ı seyreder
ken bayağı heyecanlıydı. 
Kocalan Gölcük'te temsil 
edilen «Gazebo» da vazife
li olduğu için Betül Dor- 
men, Nisa Serezli, Selçuk 
Uraz, bu prömiyere yalnız 
başlanna gelmişlerdi. «Ya
rın Cumartesi» nin prömi
yerinde Oya Kenter! an- 
yanlar bu defa genç kadını 
bütün şıklığı ve zerafetiy- 
le karşılarında görünce se
vindiler. «Pangaltı 6 Ti* 
yatrosu» nu bu defa Oral- 
oğullan yerine Necdet Ay- 
bek temsil ediyordu. Site 
Tiyatrosunun her prömiye
rinde Ay ten ve İlham Genç- 
er çiftini bir arada gö

renler bu defa hayâl kı* 
nklığma uğradılar.

GALADAN SONRA
Site oyunculan, her za

manki gibi «Baharın Sesi» 
nin prömiyerinden sonra 
toplü halde gezmeğe çıktı* 
lar. İlk durak, İlham Genç- 
er’in «Çatı» sı oldu. Gru
bun en neşeli insanlan pi
yesin başardı oyuncuların
dan Çiğdem Selışık ile 
Genco Erkal’dı. Gençler, 
«Baharın Sesi» nin başarı
sını Yıldız Kenter, Oya 
Kenter, Çolpan İlhan, Sad- 
ri Alışık, Çiğdem'in kız- 
kardeşi, Genconun erkek 
kardeşiyle beraber kutlu
yorlardı. Fakat nedense bu 
baş an  da rolü büyük olan 
Müşfik Kenter aralarında 
yoktu. § g İf

«Çatı» da bir köşede o- 
turan tiyatro ve fıkra ya
zarlarımızdan birini yalnız 
gören İlham Gençer ona 
son haftalarda yanından 
hiç ayrılmadığı damınm 
nerede olduğunu soruyor
du. Yazar üç gece sonra da
mı ve bir arkadaşı ile yine 
beraberdi.

EVLENİYORLAR MI?
Geçen gün, mecmuamı

zın telefonu acı acı çaldı. 
Sanki bir haberi müjdeli- 
yecek gibi. Telefon eden 
bir kadın sesi idi.

«— Size bir haber vere
ceğim!»

«— Teşekkür ederim, bu
yurun!»

«— Ayşegül Devrim ile 
Fikret Hakan bu hafta yıl
dırım n ik â h ı  ile evlenecek
ler.»

Haberi verenin kim ol
duğunu ısrarla sorduksa

TURAN SEYPÎÖĞLÜ — 
Geçirdiği kötü günlen ar

kada bıraktı.

da» adını vermedi. Bu en
teresan haberin tahkiki fe 
çin Ayşegül Devrim'i ti
yatroda aradık ve durumu 
sorduk.

«— A... Nasıl olur?.. Fik
ret ile benim aramda hissi 
bir şey olabilir mi? O za
ten yakında uzun boylu, 
sanşın bir aktrisle evlene
cek, göreceksiniz.» dedi.

BERABER OYNUYORLAR — Göksel Arsoy ile Muallâ 
Kaynak, ilk defa beraber Be-Ya Film'in «Yaz Yağmuru» 
adlt kordelâstnda oynayacaklardı. Ama olmadı. Kader, 
*Melekler Şahitimdir» adlı kordelâda bu iki yıldızı bir 

araya getirdi.

BELGİN DORUK
«AŞKIN SAATİ GELİNCE» filminde 

BİRSEL FİLM
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BURÇ KLÜP’TE
Parisin meşhur bir gece 

klUbU vardır. «Klüp Şan- 
zelize» adındaki bu lokale 
Parisin en UnlU sinema ve 
tiyatro artistleri her gece 
temsilden sonra uğrarlar. 
Bizim «Burç Klüp» te ya
vaş yavaş Istanbulun «Klüp 
Şanzelize» si oluyor. Ge
çen Cumartesi gecesi Şe
hir Tiyatrosundan bir gru
bu «Burç Klüp» te görün
ce insanın akima gayri ih
tiyar! «Klüp Şanzelize» ge
liyor. Melâhat îçli, Nezihe 
Becerikli, Hamid Akmlı, 
Fuat tşhan ve Gülistan Gü- 
zey’den müteşekkil bu grup 
daha önce başka bir yer
de içtikleri için neşe için
de eğleniyorlardı. |  Biraz 
sonra Klübe «Lütfen Do
kunmayınız» m «Baltacı» 
lanndan Abdurrahman Pa- 
lay ile Diba saçıyla Özen 
Palay geldiler. Abdurrah-* 
man Palay, biraz sonra e-j 
şini bir arkadaşına ema
net ederek Neriman Kok
sal ile Nevzat Pesen’i al
mağa gitti. «Tuzak» taki 
rollerinden sonra Perihan 
Tedü ile Muallâ Kavnak, 
yanlannda erkek arkadaş
ları da olduğu halde Ka
dıköy’den gelince «Burç 
Klüp» doldu, övle ki da
ha sonra gelen Gül Gülgün 
ile nişanlısı Oktay yer bu
lamayıp döndüler.

GÜLRİZ’İN  PA RTİSİ 
Dormen Tiyatrosunun 

değerli aktrisi Gülriz Su
run, geçen Cuma gecesi 
evinde hâlen vatanın uzak 
köşelerinde yedek öğret
men olarak vazife gören 
sanat arkadaşları şerefine 
bir parti vermiştir. Erol 
Günaydın daha evvel kö
yüne dönmek mecburiye
tinde olduğu için bu par
tide' hazır bulunamamış
tır. Duygu Sağıroğlu İle ci» 
ci eşi ise partinin en neşeli 
çiftiydi. Üçüncü sanatçı ye
dek öğretmen Engin Cez 
zar, lstanbulu ve sevdik
lerini bırakıp gideceği için 
pek üzgündü. Partiye ge
len diğer sanatçılar arasın
da Yaşar Kemal, Çetin Al
tan, Şadıman Ayşm, Gü
listan Güzey, Ulvi Uraz, 
Tunç Yalman ve Haldun 
Dormen de vardı. Sabahın 
altısına kadar devam eden 
bu parti, 1961 in en neşeli 
partilerinden biri oldu.
VELİAHT

Küçük Sahne - Dormen 
Tiyatrosunun dinamik sa
hibi Haldun Dormen ile eşi 
Betül Dormen, samimi ar
kadaşlarına Eylül sonunda 
bir çocuklarının olacağını 
müjdeliyorlar.
ÇATIŞTILAR

içinde bulunduğumuz se
zonun en beğenilen tiyatro 
eserlerinden biri olan «Hır
çın Kız», pek yakında iki

KÖYÜNE DÖNDÜ — Sahnemizin yedek öğretmenlerin
den Engin Cezzar, şöhretini yaptığı «Hamlet» te Sibel 

Göksel ile beraber.

fUm şirketimiz tarafından 
adapte edilerek beyazper
deye aktarılacaktır. Bu fir
malardan birincisi olan
Pesen Film’inkinde baş ro-1 
leri muhtemelen Neriman 
Koksal ile Abdurrahman 
Palay oynayacaklar. İkin
cisini ise rejisör Memduh 
Un kendi firması Uğur
Film hesabına filme ala
cak. Senaryosunu Halit
Refiğ'in hazırlıyacağı ve 
«Belâlı Gelin» adım taşı
yacak bu kordelâda baş
rolleri muhtemelen Sezer 
Sezin, Orhan Günşiray,

Fatma Girik, Yılmaz Duru, 
Reha Yurdakul, Hulûsi 
Kentmen ve Dr. A. Alya- 
nak oynayacaklardır. 
SAYAR YERİNE 
KAYNAK

Rejisör Süha Doğan'm 
geçen haftalar içinde çe
virmeğe başladığı «Melek
ler Şahidimdir» adlı kor- 
delânın baş kadın rolü ba
zı sebepler yüzünden Ley
lâ Sayar'dan alınıp Muallâ 
Kaynak'a verilmiştir. Mu
allâ Kaynak, bu filmde 
Göksel Arsoy, Türkân Şo- 
ray, Şaziye Moral, Atıf Kap-

NEVİN AYPAR — AHMET MEKİN 
EVRİM FER — KADİR SAVUN

ve
ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Ffcjb. VAKİİN DA Y ENİ MELEK ve İN C İ SİNEM ALARINDA
8
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h a f ta n ın  f i l m l g r i

İLK AŞK (★)
_ Belgin Doruk, Kenan Pars, 
»Suphi Kaner, Dr. A. Alyanak.

Rejisör Hulki Saner idare
linde çevrilmiş bir An Film 
prodüksiyonu.

Sinema azan sinemayı ince
lerken çok büyük güçlüklerle 

r  karşılaşır. Hele yazar bîr fil- 
|  mi kritik edecekse, durumu 
I  büsbütün ağırlaşır Film ya- 
I  ponrtsmın, rejisörün ve sine- 
| n a  yarannm birbirieriyle ça- 
1 tışan düşüncel eri, davramş- 
I  fatn vardır.
® Sinema yazan prodüktör

den daima iyi, doğru, yararlıK

film bekler. Oysa prodüktör 
bir filme ikiyüz bin lira ya
tırmışsa, bunun hiç olmazsa 
üçyüz dörtyüz bin lira kâr 
getirmesini arzulamaktadır. 
Rejisör ise, prodüktör ve si
nema yazan arasında daima 
bocalar. Prodüktörün anlayı
şına göre bir film yapsa, si
nema yazarının ağır tenkitleri
ne hedef olacaktır. Eğer pro
düktörün isteğini yerine ge
tirmezse, geçimini sağladığı 
ve belki de çok sevdiği bu 
meslekte tutunamıyacaktır.

Sinema yazan bu durumda 
en kârlı durumdadır. Prodük

tör ve rejisörün rsadd - mâ
nevi kayıplarına karşılık, o 
aylıklı bir yazar, hem de her 
türlü serbestiye sahip, istedi» 
ğini yazabilen bir yazar ola
rak hiçbir kayba uğramıya- 
çaktır. Üstelik ukalâca ve hiç 
bir filmi beğenmiyen yazıla- 
nndan dolayı, okuyuculan o» 
nu sinemanın bir ilâhı sanıp, 
sinemayı çok iyi bildiğini dü
şünerek aldanacaklardır.

Bizde, yani Türk Sinema- 
sı’nda durum böyledir. Pro
düktör, rejisör ve sinema ya
zan şarklı daşranışlariyle b ir
birlerini aldatmaktan öteye 
gidemezler...

Şimdi gelelim Hulki Sa- 
ner’e. Doğrusu bu ya, bu genç 
rejisörün son eseri «İlk Aşk» 
hiç de başarılı bir film değil. 
Belki de son derece zayıf bir 
film. Hattâ bir Amerikan fil
minin kopyası olması dolayı- 
siyle, gerçekten kötü bir film. 
Buna rağmen, Hulki Saner'in 
bir davranışı tebrik edilmeğe 
değer.

îşte burada, prodüktör - 
rejisör - sinema yazan üçlü
sü orta yerde. Prodüktör pa
ra yatırmış, rejisör çevirmiş.

1 tan viTOzdemir Han ile be- 
I raber oynamaktadır.
] Y E N İ B İR  FİL M

Rejisör Türker İnanoğlu, 
I geçen hafta içinde kendi 
1 firması Eıier Film’in ikin- 
i d i  kordeîâsı «Kalp Yarası» 
I ra çevirmeğe başladı. Bu 
i  filmde baş rolleri Kenan 
I Pars, Gönül Beyhan, Fat- 
I m a Girik, Nezihe Becerik- 
I M, Mehmet özekit, Hüseyin 
]  Zan ve Eyüp Sabri oynu- 
I  yarlar.
j İY İL E Ş İY O R ...

Türk Sinemasının bir za- 
• m anlar en popüler aktörü 
I olan Turan Seyfioğlu, ge

çirdiği rahatsızlığı yenerek 
iyileşmiştir. Değerli aktö
rü  geçen sezon içinde Ay
han Işık ve Neriman Kok
sal ile «Devlerin öfkesi», 
Cavidan Do ra ve Kenan 
Pars ile «İçimizden Biri» 
adlı kordelâlarda seyrettik.

N E V İN  A Y PA R  
M EM NUN

Bundan on beş gün ev
vel, b ir filminin galası için 
Karadeniz Ereğlisine gi 
den «Altın Kalpler» in yıl
dızlarından Nevin Aypar, 
bu seyahatinden son dere
ce memnun.

sinema yazan notlarını yazı
yor

Hulki Saner'i «Taş Bebek» 
filmiyle tanıdım. Rezalet bir 
filmdi. Türk Sineması bundan 
daha kötü istismar edilemez
di Hemen arkasından «Aşk 
Rüyası» geldi. «Gece Kuşu», 
«Arslan Yavrusu» gibi filmle
ri seyrettim. Saner'in takdir 
edilecek yönü apaçık mey
dandaydı. «Taş Bebek» ten 
sonra, hiçbir filminde baya
ğılığa, istismara kalkışmamış- 
tı. Gerçi Batı dünyasından 
çok şeyler çalıyordu. İyi, doğ
ru, yararlı eserler veremiyor
du ama, sinemayı İstismar yo
luna gitmemesi onun hesabı
na verilecek iyi bir nottu.

«İlk Aşk» hakkında, filmi 
seyretmeden önce çok şeyler 
kulağıma geldi. Hattâ Hulki 
Saner'in kendisinin dahi fil
mi beğenmediğini, üstelik fil
min 18 iş gününde yapıldığını 
öğrendim. Buna rağmen Hul
ki Saner'i tebrik edeceğim. 
Zira bu genç rejisör, sezon I- 
çinde seyrettiğim filmlerinin 
hiçbirinde sinemayı kötüye 
kullanmadı. «İlk Aşk» da öy
le...

B İR  SE T  K A ZA SI
Geçtiğimiz hafta içinde 

Salı günü. Metin Erksan'ın 
«Mahalle Arkadaşlan» eki
bi AND Film'in Şişli, Ko
dam an Sokak’daki stüdyo
sunda çalışırlarken mües
sif b ir kaza olmuş, filmin 
operatörü Mengü Yeğîn ça
lışma ânında travelling 
raylarına ayağını sıkıştır
mıştır. Derhal Kuledibi İlk 
Yardım Hastahanesine kal
dırılan Mengü Yeğin el’an 
hastahanede yatm aktadır. 
Genç operatörümüze geç
miş olsun der, âcil şifalar 
dileriz.

H EM  AKTÖR, 
HEM  YAZAR, 
H EM  RESSAM ,

B ir m üddettenberi «Ta
nıdığım Yıldızlar» adlı ya
zı serisi ile yazı ailemiz a- 
rasına katılan Türk sahne 
ve perdesinin değerli yıl
dızı Sadri Alışık, hafta i- 
çinde yeni evine uğrayan 
arkadaşımıza «Tanıdığım 
Belgin Doruk» yazısı ile 
beraber, aktrisi ngüzel bir 
tire  resmini de beraber 
vermiştir. B ir zam anlar b ir 
Güzel Sanatlar Akademisi 
talebesi olan Alışık’ın  bu 
eserini takdim ediyoruz.

GÖKSEL ARSOY ÇOLPAN İLHAN
«AŞKIN SAATİ GELİNCE» filminde «AŞKIN SAATİ GELİNCE» filminde

BİRSEL FİLM BİRSEL FİLM
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den», demiş,.. «Bu resmi be
ğenmediniz? Bu pekâlâ ente
resan ve güzel bir yüz?» Bak
mışlar. «— Aaaa... Evet,» de
mişler. «Cidden öyle... Yan
lışlıkla atılmış olacak...» Fo
toğraf (beğenilenler) in ara* 
sına katılmış... İkinci, üçüncü 
eleme derken, sayısı bir hayli 
kabarık olan müsabıklar ara
sında BELGİN kazanmış.

Bu tesadüf olmasaydı Türk 
Sineması bir yıldızdan, bizler 
de çok değerli, çok sevdiğimiz 
bir arkadaştan olacaktık...

BELGİN cidden Dutun ar* 
kadaşlar tarafından çok sevi- 
/ir. - Çünkü anlatılamıyacak 
kadar iyi b ir insandır. Çok 
merhametlidir. O kadar ki... 
Meselâ: Yolda bir dilenciye 
rastlasa, üstübaşı perişan in
sanlar görse veya yük taşıyan 
yaşlıca bir adama tesadüf et
se, : hemen gözleri dolar. On
lara yardım etmek, bir şey
ler yapabilmek için çırpınır. 
Birgün yolda, fakir bir kadı
na rastlamış. Kadının kuca
ğında da bir çocuk, üstü ba
şı perişan. Almış eve getir
miş. Kızı «Gül» ün bütün eş
yalarım kadına neaiye etmiş.

Çok temiz kalpli çok saf 
bir insandır. İnsanları sever, 
onlara inanır. Yalan söyliye- 
bilecek tek bir insan dahi ta
savvur edemez.' Faraza bir 
mağazaya girip bir eşyanın 
fiatını sorsa, olur ya... Yan
lışlıkla biraz fazla söyleseler, 
katiyyen itiraz etmez. Bu hem 
pazarlığı sevmediğinden hem 
de söylenilene inanmasmdan- 
dır. Zaten, arada şunu1 da söy- 
liyeyim, yalnız alışverişe çık
maktan katiyyen hoşlanmaz. 
Aslında alışverişi de sevmez. 
Çok mecbur olduğu şeyleri 
almıya gidip de başka eşya
larla eve döndüftü sık sık 
rastlanan bir özelliğidir.

Hoşlanmadığı başka şeyler 
de vardır. Meselâ çok güzel 
dikiş dikmesine rağmen (ki 
kızı Gül’ün bazı eşyalarını 
büyük bir zevkle kendi diker) 
düğme dikmekten nefret e- 
der. Onun küçücük bir göm
lek düğmesi dahi diktiğini 
kimse görmemiştir

Buna mukabil, örgü örmek 
zevkleri arasındadır. Çalışır
ken, iki sahne arasında daima 
birşeyler örer.

Yemek yapmayı çok sever 
ve çok iyi yapar. Yemekleri, 
bilhassa salataları süslemek
te büyük bir mahar.'ii vardır.

ır y ı  
m

SAD RI A L IŞIK  — T ü rk  sinem asının en beğenilen aktrisi 
Belgin D oruk ile «Aşkın  Saati Gelince» film inde.

Birdenbire koskocaman bir 
ses duyuldu; «Stooop...»

Anlaşıldı... «Çakırcalmın De 
finesi» filminin «kızanların 
kaçırılışı» sahnesi bitmişti. 
Tabuttan çıkan bu genç kızı 
tan ıtırd ılar: BELGİN DO
RUK.

Heyecanlıydı... Ayaküzeri 
bir iki şey konuştuk... Film 
çeyirmeyi sevip sevmediğini 
sordum. «—• Henüz bililiyo
rum,» dedi. «— Daha ilk sah
nem... Ve tesadüfe bakın ki, 
hayatımda ilk defa film çevi
riyorum, ilk sahnem de bir 
tabutun içinden çıkış...»

Belgin'in sinema hayatı, bi
tiyorsunuz bir mecmuanın 
tertiplediği (artişt) müsaba
kasını kazanmasiyle başladı. 
Fakat bu müsabaka sırasında 
da tuhaf bir hâdise olmuş...

Müsabakaya katılanlann re  
simleri evvelâ bir jüri tara
fından elenmiş... Bu eleme sı
rasında, jüri âzâlanndan biri 
(beğenilmiyen) resimler ara
sında bir fotoğraf görmüş, 
dikkatini çekmiş, almış bak
mış... Hiç de fena değil. Ar
kadaşlarına sormuş, «— Ne-

Sıcak bir Ağustos öğlesi... 
Büyükdere’de ormanlık, top
raklı bir yol kenarı. Beş - on 
kişi eğilmiş bir şeyler yapı
yorlar. Biri etrafı kollamak
ta... Diğerleri sandık gibi bir 
şeyin iplerini çözmekle meş
gul. Hepsinde bir telâş, bit 
korku... Merakla neticeyi bek
liyorum... Aaa... O ne? San
dık gibi gördüğüm şey, bir 
tabut... Evet, bir tabut. Bu
rası mezarlık değil. Peki bu 
adamlar kim? Bu tabut ne?

Telâş devam ediyor. Adam
lar işlerini görmekteler... Sab
rım kalmadı... Nihayet son 
düğüm de çözüldü. Tabutun 
kapağı açıldı. İçinde bir şey 
kımıldadı. Korku, hayret bir
birine karıştı, kalakaldım. 
Bir an içinde tabutun içinden 
bir genç kız doğruldu. Genç, 
güzel, tertemiz yüzlü bir kız. 
Rüya görür gibi bir şeydi bu.

Çok iyi ev kadimdir. Anî bas
tıran kalabalık bir misafir 
gurubunu büe yarım saat i- 
çinde en iyi şekilde ağırlıya- 
bilecek kabiliyettedir. : j

Cömert, bonkör, ikramcı
dır... Bisikleti, denizi, yüzme- j
yi çok sever. Vakti olursa re
sim yapar. Bu merakı çocuk- i
luğunda başlamıştır. Daha 
ilkokul talebesiykfen bütün- |  
defterlerinin ve kitaplarının 
boş yerlerini kendi eserleriy
le sslemiştir. Çok iyi resim 
yapar. İyi makyaj yapması * 
bu yüzden olsa gerektir.

Fazla inanmaz. Bâtıl ina
nışları yoktur. Hususi haya
tında da işinde de çok ko- . ' 4 
rektir. Çağırıldığı saatten da ;
ima >anm saat evvel stüdyo- j
dadır. İşinde de ciddi, titiz 
ve mııntazamdır. Büyük şöh
retine rağmen, asla şımarma
mıştır.

Beyaz perdede «İyi 
Kadın» rollerinde sey- 
rettiğimiz bu güzel 
yüzlü arkadaşımız, gö- 
rüyorsunuz ki husus! n B | / M  
hayatında da ayni...
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SUZY PARKER
S on senelerin hayret uyandıran hâdiselerinden biri, irioUy- 

wood’un sayıh dilberlerinden 27 yaşındaki bir kadının, 
71 yaşında bir ihtiyarla sevişmekte oluşudur. Bu genç ka

dın, Teksaslı bir aileye mensuptur. Buna rağmen ihtiyar ve 
zengin bir borsacının sevgilisi olmaktan çekinmemiştir. Bu 
genç kadın, milyonlarca ilânı, mecmua kapağmı süsleyen Suzy 
Parker'dir. Sevgilisi olan ihtiyara gelince, o da Paul V, Shields’- 
dir. Tam 71 yaşında olan Mr. Shields son derece zengin olu
şundan başka, sinema dünyasında Gary Cooper’in kayınpederi 
olarak tanınır. İhtiyar adam, son derece çapkın olarak bili
nir. Bir seferinde, New York’ta polisler tarafından iki sokak 
fahişesiyıe birlikte yakalanması da bu şöhreti boşuna kazan
madığım ortaya koymaktadır. Suzy Parker ise, diğer üç kızkar- 
aeşi gibi son derece çapkın, hayâlperest ve yalancıdır.

Talih her ikisini karşılaştırdığı zaman birbirlerinden hoş
lanmadılar. Daha doğrusu birbirlerine hiç yakışmıyorlardı. 
Suzy evli oluşuna aldınş bile etmeyerek, Mr. Shields'in yanın
da gözükmeğe başladıktan sonra, bütün Hollywood, gözlerini 
onların üzerinden ayırmadı. Suzy, pervasızca ihtiyar adamın 
evinde kalıyor ve kendisine yaptığının doğru olmadığım söy
leyenlere: «Ben hâdiseleri biraz büyütürüm. Ama, Paul'den 
hoşlanıyorum. Bütün mesele bundan ibaret.» diye cevap veri
yordu. Yaşlı sevgilisiyle açık açık herkesin gözü önünde gö
rünmekten çekinmiyordu.

Bütün bu ahlâk kaidelerine uymayan hareketler Suzy'den 
beklenebilirdi. Serbest .doğmuş, serbest yaşamış bir kızdı. 1955 
te Fransız gazetecisi Pierre le Salle üe evlendiğini, film dünyası 
mensuplan tesadüfen, bir kaza neticesinde öğrenmişlerdi. Her-' 
kes bunu onun ilk evliliği sanıyor ve gizlemesine kızanlar olu
yordu. Aslında- bu gizli evlilik Suzy’nin ikinci evlenmesiydi. 
1951 senesinde evlenmiş, bir sene evlilik hayatından sonra bo
şanmıştı. Bu birinci evlilik hâlen pek az kişi tarafından bilin
mektedir.

Suzy'nin, Shields ile evlenmeğe hiç niyeti yoktur. Bunu 
da, yakın dostlarına: «İnsan evli olmadığı zaman daha iyi se
viyor,» diyerek açıklamaktadır. Anlaşıldığına göre, Suzy'nin 
Shields'ten bir beklediği vardır. Bir zamanlar ikinci bir Greta 
Garbo olacağım iddia eden kızıl saçlı güzel, bu mevkie varmak 
için en kolay yolu nüfuzlu bir adamla alâka tesis etmekte bul
muştur. Bunun neticesini de bir sefer için almıştır. «Ten North 
Frederic» i çevireceği zaman hiçbir kuvvetli aktör onunla oy
namak istememiş, Gary Cooper, kayınpederinin ricasıyla bu 
rolü almış, ama Suzy, bu filmle istediğini kazanamamıştır. Ka
zandığı bir alay dedikodu olmuştur. Hayatının en üzüntülü da
kikalarını da ihtiyar sevgilisine, bir gazetecinin; «Ne cins vi
tamin kullanıyorsunuz?» dediği gün geçirmiştir.
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T ürk Sineması’nm 
«Kaptan» mı tanı
mayan, bilmeyen 

var mı acaba? Hiç sanmı
yorum. tik  filmi olan «Ka
çakçılar» ı çevirdiğinden 
bu yana geçen otuz yıl 
içinde yüz otuzdan fazla 
kordelâda çeşitli kompo
zisyonlar yaratan bu değer
li aktörümüz, ayni zaman
da sinemamız içinde en 
çok film çeviren oyuncu 
ünvanına da sahip bulunu
yor...

Atıf Kaptan, 1909 yılının 
21 Mayıs günü İzm it'te dün
yaya gelmiştir. Lise tahsi
lini, Nişantaş Sultanisi’nde 
başlıyarak Kabataş’da bi
tirdikten sonra, 1926 yılın
da Darülbedayi'ye intisap 
etm iştir. Tiyatro ile bu  şe
kilde ilgilenen aktör, 1930 
yılında da Ertuğrul Muh
sin’in rejisörlüğünü yaptı
ğı «Kaçakçılar» adlı film
de Talât Artamel, Hazım 
Körmükçü, Feriha Tevfik,
Sait Göknar’İa beraber oy* 
m yarak sinemaya girmiş
tir.

Muhtelif zamanlarda dış 
memleketlere seyahat eden 
Atıf Kaptan, Suriye, Mısır,
Yunanistan, İtalya, Belçi
ka ve Fransa'da bulunmuş
tur. Az fransızca bilir. Si- 
nema'da, kendisine en çok 
tesir eden oyununu «Son 
Gece» filminde verdiğini 
söyler. Filmlerdeki esteti
ği olmıyan çıplaklıktan 
nefret etm ektedir. Sinema 
çalışm alarında en çok şi-

S9

PERDEMİZİN TİPLERİ

kâyeti paradır. Rol ayırdet- 
mez. Aktörün, kişiliğine u- 
yan her rolü oynıyabilece- 
ğine inanır. Hayranların
dan  aldığı mektuplara ce
vap verir, fotoğraf istiyen- 
lere gönderir. Üzgün oldu
ğu  b ir zamanda onu teselli 
eden iki şey vardır: Sigara 
içmek ve ıslık çalmak...

K aptanla konuşmamız 
cadde üzerinde oldu. Reji* 
sör Suha DoSan'ın «Melek

ler Şahidimizdir» inin b ir 
bölümü çekiliyordu ve de
ğerli aktör de, bu filmde 
önemli b ir kompozisyon
da görünecekti.

Bir taraftan sorularımı 
cevaplıyor, diğer yandan 
da rejisörün «Hazırız» işa
retini bekliyordu...

— Atıf bey, yüz otuzu 
aşkm filminiz var. Bunla* 
rm  arasında sizce en ö- 
nemlileri hangileridir?

— Bir Millet Uyanıyor, 
Ankara Ekspresi, Son Ge
ce, Drakula İstanbul'da, 
Kelepçe ve Beraber Ölelim 
en beğendiğim, benim için 
Önemli filmlerdir.

— On milyon liralık b ir 
m irasa kavuşsanız ne ya
pardınız?

— Bilmem... Ama her
halde, «10 milyonun var.» 
dediklerinde, aklım başım- 
da kalırsa hayırlı işlere har
card ım ..

— Yurt dışına çıkmak 
fırsatını elde etseydiniz, 
hangi memleketi görmeyi 
arzu ederdiniz?

— Japonya ve Hindistan.
— Sanat hayatınızın bu 

şöhretini kime horçlusu- 
nuz?

— Allahın verdiği kabi
liyete...

— Hangi konularda ko
nuşmayı seversiniz?

— Siyaset hariç her ko
nuda.

— Hayranlarınızdan al
dığınız m ektuplar arasında 
size garip tekliflerde bulu
nanlar oluyor mu?

— Ara-sıra...
— Meselâ?
— 15 yaşmda b ir kızdan 

m ektup aldım. Bana, ev
lenme teklifinde bulunu
yordu... Herhalde bu kız 
beni «Bir Millet Uyanıyor» 
da seyretmiş olacak...

Suha Doğan'dan haber 
gelmişti. Çalışmağa başlı- 
yacaklardı... DeğerÜ aktör
den müsaade istiyerek ora
dan ayrıldım...
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hımış olsaydım bugün ya mil* 
yoner ya da profesyonel bir 
kaatil olurdum. İkisini de o* 
lamadım. 1955 de evlendim. 
Üzerinize afiyet. Ben kendim 
şahsen (bu lâfı Altan sever, 
ben bayılırım) artist olmayı 
aklıma bile getirmiyordum. 
Amma da getirmiyordum hah. 
Artist olacakım diye geberir* 
dim. Bu yüzden filmci arka
daşım Ahmet Üstel'e baskı 
yaparak tehditle ilk filminde 
kendime rol yazdırdım ve o 
kadar kötü oynadım ki artist 
olabileceğime inandım. Şimdi 
bizim film yıldızlarımızın da 
böyle b ir inançları vardır zan
nediyorum. Sonra filmler bir
birini takip etti, fakat ben 
onları takin edemedim. Ye
dinci filmden sonra kendi

v £ s f & x s 8
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ALTAN ERBULAK, ARTİST OLMAYI AKLINA 
BİLE GETİRMİYORDU...

la ifa etti, durdu. Küçük Al- 
tan'ın babası Altan birşeyler 
çilerken, anası Altan da mut
fakta meşgul olurken oturdu
ğu bir yer var. Kaloriferin üs
tü. Bir de minderi var. Min
deri kaloriferin üstüne koya
rak, kendi de minderin üstü
ne çıkarak oturuyor ve başlı
yor «cır - cır - cır» birşeyler 
anlatmağa. Zaman zaman akıl 
hocalığı yaparak babasına im
zasını atmavı unutmaması i- 
çin tembihlerde bulunuyor.

Evet, Altan Erbulak 1928’de 
Erzurum’da dünyaya gelmiş, 
babası subavmış, gezmediği 
görmediği köv, kent kalma
mış. Bunu Mısır'daki Sağır 
Şultan bile duvdu. Bu yüzden 
bugün ondan benim dahi bil
mediğim .taraflarım anlatma
sını istedim.

Açtı ağzım yumdu gözünü. 
O söyledi biz ciziştirdik. So
nunda işbu röportaj hev’eti 
mecmuası ile sizlere takdim 
kılındı.

Aldı Altan:
«Yıldız falına inanırım. 

Hem de nasıl vazıldığını bil
diğim halde. Sunun şurasın
da 16 yıllık Babıâli hayatım 
var ben bile bir zamanlar yıl
dız falı yazmıştım. Bütün ga
zetelerde çıkan yıldız fallan 
nı günü gününe takip ederim. 
Eğer işimi onlara göre ayar

kendime paydos dedim. Ne 
kadar para alacağım? Ne za
man alacağım? Kimden alaca
ğım? Niçin alacağım? Rolüm 
ne? Ben kimim? Onlar kim? 
Stüdyo nerede? Makine var 
mı? Kız mı? Oğlan mı? Ak mı, 
kara mı? Hırlı mı? Hırsız 
mı? Çevrilir mi? Bitebilir mi? 
Biterse oynatılabilir mi? Oy
narsa nasıl oynar? Ayıp değil 
mi?... İşte bu kadar çok so
ru işareti karşısında kendimi 
çözülmesi imkânsız bilmecele
re benzetmekten kurtarma ça
releri aradım ve selâmeti bu 
işe pavdos demekte buldum. 
Soru işaretleri azaldığı nis- 
bette filmciliğe yaklaşırım. 
Aksi takdirde benden paso. 
Aslında bevaz perdeyi cok se- 
vivorum. Bir bütünlüğü, bir 
kalıcılığı var. Daha çok kişiye 
hitap edebiliyorsunuz. Ama 
bu sorular, bu sorular beni 
öldürüvor. Sonra Haldun Dor- 
men çıka geldi. Tiyatroda ov- 
nar mısın? dedi. Eee ta  A 
merika’dan buraya sırf beni 
tivatrova dâvet etmek için 
gelmiş kıramadım.

Evvelâ Cep Tiyatrosunda 
amatör olarak çalıştım. Ne 
güzel günlerdi be... İnsan a- 
nvor vallahi. O heyecanı, o 
samimiveti anvorum. Sonra 
Dormenle beraber profesvo- 
nel oldum ve KUçük Sahne’de

A ltan Erbulak’la ne za
man konuşmak istesem 
soracaklarımı şaşınnm. 

Hangi tarafından tutacağımı, 
neresini deşeleyeceğimi bile
mem. Aktör dersiniz altından 
sırıtarak çıkar, sinema yıldızı 
dersiniz alâsını, en ustalarını 
çatlatacak şekilde basanr. Ka
rikatür dersiniz o sahada da 
hatırlı bir köşesi, karakter, es
pri ve çizgileri ile öbür kari
katüristlerimiz arasında ayn 
bir yeri vardır.

Sabahattin'le beraber kapı
sını çaldık. Beni karşısında

görünce röportaja geldiğimi 
anladı ve daha terimizi sil
meden kapıda başladı:

«1928’de Erzurum'da arz’a 
duhul eylemişim. Babamın 
memuriyeti dolayısiyle Ana
dolu’nun çeşitli kasaba ve şe
hirlerini...» diyerek kahkaha
yı bastı.

İçeri buyur edildik. Sırası 
ile bütün Altan'lara «merha
ba* demeyi bir borç bilerek 
çalışma odasına geçtik. Küçük 
Altan iade-i ziyaretini devam
lı surette bizi dinlemekle ve 
zaman zaman tepeme çıkmak-

i

...      fppıpıipi
ALTAN ERBULAK  — Ses alma m akinesinin başında, 
«A m a n  yazm ayı unutm ayın, bu  benim  değil, b ir arkada- 
ş u t .  Matrak olsun diye bunun başında poz veriyorum .»

diyor.
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icra-i san'a ta başladık. Dört 
senediı belli b ir seyircimiz ol
du. Onların alkışlarını bekler 
olduk. Kendimi senelerce ev
vel tiyatroya intisap etmiş, 
tiyatroda doğmuş, tiyatroda 
ihtiyarlamış gibi hissediyo
rum. Bir Kamp 17 oynadık. 
Orada Amerikan çavuşu Herb 
Gordon oynadım. Sonra Refik 
Erduran'ın Cengiz Han'ın Bi
sikleti. Orada da Anadolu ço- 
:uğu Dursun'u oynadım. îşte  
tiyatronun güzel tarafı bu. 
Bir gün Şemsipaşalı külhan- 
beylerden Canavar’ı sahnede 
canlandırır, ertesi gün Penn- 
sylvania'iı Mr. Thorpe olursu
nuz. Birinde sert, yırtıcı, ö- 
büründe beyaz saçlı kendi 
halinde bir adam. Seviyorum 
tiyatroyu. Çok seviyorum. 
Sonra bir de turneleri vardır 
tiyatronun. Kendin için değil, 
tiyatro için, gezmek görmek 
iyi birşey. Meselâ Tekirdağ’
da b ir seyirci çıkıyor karşını
za, hepsinin teker teker elle
rinden öpmek, selâmlar gön* 
dermek istiyorsunuz, öylesine 
samimî, öylesine alkışlaması
nı bilen seyirci.

Bütün bunlar b ir yana, mes
leğim gazetecilik. İ943'te Ba
bIali'ye geldim. Çizmeğe baş
ladım, hâlâ çiziyorum. 1946'da 
çok partili rejim e girdik. Ga
zeteci olarak o zamanki ikti
darı tenkid ediyor, muhalefe
tin  safında yer alıyorduk. 
1950'de iktidar değişti. Bu ba
şarıda' hissemiz olduğunu bi
liyor, seviniyorduk.,

Fakat iktidarlar hırslı olu
yor. Demek ki mücadele bit

memişti. Yine inandığımızı t  
yazmağa, çizmeğe başladık. t  

Sonra, malûm karanlık de- /  
vire girdik. Yılmadık, ne olur- J 
sa olsun devam etmeğe azim- i  
liydik. Arkadaşlarımız hapis- t 
lere atıldılar, dövüldüler. Va* t  
zifelerimize onların bıraktığı it 
yerden devam ediyordu. Fa- l  
kat bizim gücümüz yetmedi J 
ve beklediğimiz gün geldi. 27 i  
Mayıs. O günün heyecanını & 
ömrCim oldukça unutmıyaca* /  
ğım. Bune alelâdc b ir imtiha- I  
nın sonucu, ne hayat kurta- l  
ran b ir operatörün başarısı, 
ne de Everest'iiı fethiydi. Biz 
toptan bir millet olarak kur
tulmuştuk.

Benden sonrakilere ve ço
cuğuma bu m utlu günleri 
gördüğümü, hâdiselerin içinde 1 
yaşadığımı iftiharla anlatabi- /  
leceğim için mesudum. Daha I 
iyi ünlerin geleceğine ve Tür- i  
k iye'nin Batılı b ir anlayışla, / 
çağdaş medeniyet içinde söz I 
sahibi olacağına inanıyorum. 4 

Ya işte böyle dostum... & 
Günlerim bildiğin gibi geçi- /  
yor. Sabahleyin erkenden u- 1 
yanıp gazeteye gidiyorum. |  
Günlük karikatürüm ü sene- /  
lerdir aynı zevkle, aynı heye- 1 
canla çiziyorum. Akşam üze
ri tiyatroculuğum başlıyor. O- 
yuna girdiğim anda günün 
yorgunluğu bitiyor, bambaş
ka b ir insan oluyorum. Boş 
zamanlarım da oluyor tabii.
Bu boş zamanı da am atör fo- t 
toğrafçılıkla doldurmağa çah- 1 
şıyorum. /

Soranlara bakî selâm...» »

Sinemamızda 
Bir Çığır 
Açılıyor

Hemen bütün dünya sinemalannda 
rastlanan büyük oyuncuları b ir arada 
oynatma modasına h er nedense Türk 
Sineması’nda pek rastlanmaz. Bunun 
en önemli sebeplerinden biri de oyun
cuların birbirlerini harcamaları korku
landır. Oysa, her rolün kendine has bir 
kişiliği vardır ve böylesine b ir kaç rol 
bir fümde oynanabilir. Sezon başında 
seyrettiğimiz «Ayn Masalar» filminde 
sinema dünyasının en önem li oyuncula
rını bir arada görmüştük. Ve bu  kor- 
delâda her oyuncu kişilik yarattığı i- 
çin, kimse kimseyi harcıyamadı.

Bu kere Türk Sineması'nda rejisör 
Nejat Saydam’m yeni b ir  kordelâsm- 
da dört büvük oyuncuyu b ir arada sey
redeceğiz. Belgin Doruk, Göksel Arsoy, 
Çolpan İlhan ve Sadri Alışık gibi bizim 
sinema dünyamızın dört büyük oyun
cusu, «Aşkın Saati Gelince» adlı kor- 
delâda birleştiler, özdem ir Birsel'in 
yazdığı hikâyeye göre oyuncuların ayrı 
ayn  kişilik yaratacaktan bu film, bu 
tip kordelâlann sinemamızda yerleşme
si için b ir ük  adım olabilecektir...
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B ÎR  ARADA — Arkadaşım ız Hayri Caner, «Mahalle Ar
kadaştan» ekibi ile beraber. Üstte soldan sağa Efgan  
Efekan, Hayri Caner, operatör M engü Yeğin, Setnh Or- 
kan, prodüktör N ejat Duru, Suna Selen, rejisör M etin  

Erksan ve Suzan Avcı.

m ez mi?
— Meyhaba Hayri, dedi bu 

dev. Sonra da elindeki hasır
lı şişeyi uzattı:

— Buyur iç, iyi gelir..
Kadir Savun'muş meğer...
Tam yemek zamanına rast

lamışım.
— Kaynanan seviyor, dedi

ler.
Koskocaman bir masa, Ü- 

zerinde tencereler, tabaklar. 
Tabağım kapan kuyruğa gi
riyor. Metin Erksan’la biz 
de girdik kuyruğa...

— Ne yemeği bu, dedim.
— öğle yemeği, diye cevap

ladı.
Saate baktım. Akşamın be

şiydi...
Yemek bitmişti. Geniş sa

londa, hasır koltuklara ku
rulmuş, oturuyoruz. Odalar
dan birinden Efgan Efekan'- 
m sesi geldi:

— Kimde dikiş iğnesi var?
Cevap çıkmadı. Tekrar ay

nı ses:
— Kimde toplu i fine var?
Bu sefer reji asistanı İs

met bağırdı:
— Kokart iğnesi olur mu?

—  Tabii, tabii...

I

Birinci giin :
Otobüs beni Amavutköy 

Kız Koleii’nin karşısındaki 
durakta bıraktığında, hava 
kararmak üzereydi. On beş- 
yirmi metre ya vürüdüm, va 
yürümedim. Köşkün önüne 
gelmiştim. Bu, «Üç Arkadaş» 
filminin unutulmaz, harap 
binasıydı. Demir parmaklıklı 
kapıyı geriye doğru iterek 
köşkün bahçesine giden yo
la girdim. İlk gördüğüm, yüz
üstü kapaklanmış bir san
daldı. Dar yoldan ilerledik
çe, tanıdık sesler kulaftıma 
dolmağa başlamıştı...

Beni ilk gören Efgan Efen
di oldu. Üzerinde kaptan el
bisesi vardı. Küçük bir ka
pının içindeydi ve projektör
lerin aydınlattığı yüzü gü
leçti.

— Hoş geldin Hayri Caner, 
diye bağırdı.

Hemen sonra Metin Erk- 
san'ın sesini duydum:

— Hayri mi geldi?
Işıklar sönmüştü. İçerisi

karanlığa boğuldu. Karan
lıklar arasmda, aniden bir 
dev belirdi. Bayağı kork
muştum. Üzerime doğru gel-

— ——  ~ı iMi ----aai--- dfcî--- -----

I ZONGULDAK EREĞLİSt :
I Bolu'dan ayrılıştan sonra, 

(arkadaşlar yol boyunca araba
lıda şekerleme yapıyorlardı.

Şimdi hedefimiz, üç bin nü
fuslu Zonguldak Ereğlisi'ydi.

Kar dinmiş, hayli soğuk 
bir hava. Öncüler d ah? evvel

afişleri ve ilânları asarak şe
hir halkım haberdar etmişler 
tabiî. Burada şehire girmeden 
birçok meraklılar otomobil ve 
kamyonlarla yol kenarlarında 
bekleşip «hoş geldiniz,» diye
rek otele adar refakat ediyor
lardı. Şehir meydanına gelin
ce candan bir tezahüratla kar
şılaştık. Otomobilden uzanan 
ellerimizi, yüzlerce el sıkıyor, 
hattâ bazıları öpüyor da... 16 
senelik meslek hayatımda gö- 
rremediğim bir sevgi ve tak
dir tezahüratıydı bu... Anado
lu'nun Türk artistlerine sev
gisinin bu kadar büvük oldu
ğunu görmek beni hem şa
si rlü  ve hem de çok mem
nun etti...

Zonguldak EreğUsi denil 
kenarında olduğu için hava 
değişikti. Bardaktan boşanır- 
casma yağmur yağıyordu bu
rada. Ve bu tezahürat böyle 
bir havada oluyordu. Araba 
hızla ilerliyor, küçük çocuklar 
arabaya yetişmek için koşu
şuyorlar. Bazan sulara düşü

yor, kalkıyor yine birşey ol
mamış gibi, canla-başla koşu
yor. Nüüfer şoföre yavaş git
mesini söylüyor. «Zavallılara 
yazık,» diyor. Arabadan ini
yoruz. Yine peşimizdeler. «Ab
la abla, Gül abla, ne olur bir 
resim ver Gül abla...» Zeki 
Mtiren'in bir filminde Gül Ab- 
la'yt oynıyan Nılüfer’i o gün
den beri hep «Gül Abla» diye 
çağırırlar.

Otele giriyoruz. Sineması ve 
lokantası aynı bina içinde o- 
Ian bir yerdi burası.

Biraz sonra Karadeniz sim
siyah oldu. Bir fırtına... Ben 
bunun benzerini ancak film
lerde görmüştüm. Sahilde 
bulunan oteli âdeta yerinden 
sÖkercesine dalgalar dövüyor
du. Akşam, o berbat havaya 
rağmen salon hıncahınç dol
du. Dışarda ise. seyircinin iki 
misli insan büetsizlikten kıv
ranıp duruyordu. Kervanımı
zın bir şehirde, bir günden 
fazla kalmadığım bildikleri i- 
çin halk ayakta dahi seyrede-

• TMSil'iifTT —IHUMMi r  mm Mill H---
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R öporta j: Hayri CANER

İsm et içeri gitti. Merak
lan m iştim. Az sonra, odadan 
cızırtılı b ir meyhane havası 
gelmeğe başladı.

Meğerse, gramofona iğne 
arıyormuş Efgan...

İkinci gün :
İstiklâl caddesinden sağa 

doğru bir sokağa saptık. Bi
raz yürüdükten sonra, soka
ğın sonunda, b ir  tahta ka
pıyı ittik. Fotoğrafçıyla be
raber içeri girdik. Bol ışık 
ve bol sigara dumanı vardı 
burada. Orkestra hafif batı 
müziğinden parçalar çalıyor 
du.

B ir gece öncesi Metin Erk 
san'a telefon etmiştim.

— Y ann Yeşil Horoz'da 
çalışmamız var, demişti...

Çok kalabalıktı. Elektrik 
kablolarının üzerinden seke
rek, ortaya doğru ilerleme
ğe çalıştık. Ortada, dans e- 
den çiftler, sağ yanda kame
ra, kameranın başında ope
ra tö r Mengü Yeğin ve onun 
başında da Metin Erksan 
vardı.

Çekilecek sahnede, dans e- 
den çiftlerden ikisi ön plân
daydı. Efgan Efekan ile Sü- 
zan Avcı, Suna Selen île Şe

YA ZA R  V E  R E JİSÖ R  — A rkadaşım ız, rejisör M etin  E rk 
san ile  «M ahalle Arkadaşları» h a kk ın d a  konuşuyor.

nin Orkan dans ediyorlardı. 
Rol icabı, dans ederken bir
birlerine çarpacaklar ve kısa 
bir an birbirlerine bakacak
lardı. Aslında çok basit gö
rünen bu bölüm. Metin Erk- 
san'ı hayli yordu.

Metin Erksan, yorgun ve 
sinirleri oldukça gergin ol
masına rağmen, set arasında 
sorularım a cevap vermek ne
zaketini gösterdi.

— Kadir Savun’la Erol 
Taş'ı her filminizde oynatı
yor musunuz?

— Tabii... İkisi de iyi o- 
vuncu. Beni çok iyi anlıyor
lar. Ben de onlan anlıyo
rum . Sonra, b ir  şey daha var. 
Meselâ, ben sinemada çeşitli 
tipleri ele almak arzusunda
yım. Bunlar da, hemen her 
tipe giden oyuncular. Her ro
lün altından kalkabiliyorlar.

— Peki ya bu yaptığınız 
film? Nasıl b ir  konusu var 
«Mahalle Arkadaşları» nın?

— Bir çatana kaptanı ve 
dört arkadaşının hikâyesi. 
Kaptana m iras kalan evde 
yaşamağa başlarlar. Kaptan, 
avnı zamanda b ir zengin V' 
zını sevmektedir. Babası kı
zı vermez. Kaptanı çok seven

dört arkadaşı da, yardım için 
bir takım çarelere baş vu
rurlar...

— Filmin sonu kötü mü 
bitiyor?

— Hayır. Mutlu b ir sonu 
var «Mahalle Arkadaşları» 
nın...

—- Kadro nasıl?

— Kaptanı Efgan Efekan 
onun dört arkadaşım  da, 
Kadir Savun, Suphi Kaner, 
Semih Sezerli ve Erol Taş 
oynuyorlar. Zengin kızı Su
na Selen, babası Mümtaz E- 
ner, Senih Orkan kızın ni
şanlısı. S uz an Avcı da filmin 
kötü kadını...

bilmeğe razı, sinemacı ve be
lediye mem urları ile cenkle
şiyorlar...

O akşamki gösterimiz beğe
nildi. Kervanın gösteri prog
ram ı şöyleydi: İlk olarak, beş 
kişiden müteşekkil fasıl he
yeti Daha sonra, İstanbul 
Radyosunun genç sanatkârla
rından Sevim Haüımın şarkı
ları. BileA Kazanıyor progra
mı Agâh Hün tarafından ida
re edilen bu  programda, ede
biyat, coğrafya ve sinema ü- 
zerine sorular soruluyor. Ce
vapları doğru verenlere Puro 
ve Fay kutu lan  hediye edili
yor. Kervanı sermayedar ola
rak  da Puro - Fay müessese- 
si de böylelikle geniş ilgi gö
rüyor. Daha sonra Ahmet Ta
n k  Tekçe sahneyi alıyor. Halk 
ile sohbet edip hakkında söy
lenenlerden, filmlerinden bah
sediyor. Kendisi halk üzerin
de nefretten doğan b ir sevgi 
yaratmış sanki. En çok iste
dikleri de, Ahmet'in o acayip 
gülmesini görmek ve işitmek.

Daha sonra Çeto (Orhan Er- 
çin) ve Handan Adalı b ir per
delik skeç oynuyorlar. Final 
olarak da, ben ve Nilüfer çı
kıp dans ediyor ve şarkı söy
lüyoruz. Filmlerde eli silâhlı 
Yılmaz Duru’nun dans etmesi 
hoş b ir tesir bırakıyor. Prog
ramın sonunda da hep birlik
te halkı selâmlıyoruz.

MACERA KERVANI’NIN 
MACERASI EREĞLİ'DE 
BAŞLIYOR.

Temsilin ikinci günü saba
hı uyandığımız zaman dışar- 
da müthiş b ir kar tipisi var
dı. Gelen haberlere göre kar 
yanm  metreyi aşmış, dağlar
da ise birbuçuk metreyi bul
muştu. Yollar kapalıydı. O 
gün. verilmiş sözlere, bizi bek- 
liven başka şehirlere rağmen 
orada kalmağa mecburduk...

Ertesi gün kav daha çok, 
fırtına daha dehşetliydi. Saat 
gündüz 12'de ortalık gece ya
nsı gibi kararmıştı.

(D evam ı var)
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S aat 16.30 sıralarıydı... 
Güzel yıldız Muhterem 
N ur kapıyı açtığı zaman 

hayretler içinde kaldı... Hiç 
beklemediği bir anda, gazete
ciler yine baskın yapmışlardı 
ona... Salona buyur e tti on
ları, sonra da sözlerine de
vamla:

— Kusura bakmayın dedi... 
Malûm ya Ramazan... Akşam 
için iftarlık hazırlıyordum... 
Mamafih siz yabancı değilsi
niz. bana beş dakika müsaa
de, hem de kıyafetimi değişti
reyim...

Muhterem N ur salondan 
çıktığı Zaman, bu defa gazete
ciler şaşırmıştı. Doğrusu ya, 
Muhterem’i bu şekilde, daha 
doğrusu evinin işleriyle meş
gul bulacaklarım hiç üm it et
memişlerdi... Salonu gözden 
geçirdiler... Bu gazetecilerin 
en büyük m eraklandır... Git
tikleri yerleri, büyük bir m e
rak  ve heyecainla tetkik eder
ler...

Zevkle süslenmiş, şirin bir 
salondu burası... Ekoseli ye
şil kum aştan, perdelerle ayni 
desende hazırlanmış koltuk
lar, köşede zevkli yastıklarla 
süslü, minik b ir divan, güzel 
b ir büfe ve p ikap... Plâklar 
en" yeni ve sevilen caz melo-V • I
dileri.

— En çok hangi tarz müziği 
seviyorsunuz?... sualini sor
mağa hiç lüzum yok... Apaçık 
meydanda... Aa, b ir  dakika, 
şuracıkta iki tane Türk musi-

BILİNMİYEN TA

Röportaj : Kuc rel

kişine a it plâk var... Evet, bi- ı sa: 
ri Zeki M üren'in, biri de Baki r i 
Çallıoğlu’nun m eşhur MER-i ! luı 
YEM şarkısı... Hani Muhte* gö 
rem ’in Efgan üe beraber baş-r leı 
rollerini oynadıkları m eşhur j j ka 
dedikodulu filmin bestecisi ve I mı 
rejisörü... Muhterem Nur’a | |  bü 
imzalamış plâğı: |  m<

— Çok takdir ettiğim bü- f i 
yük yıldıza... diye b ir de yazı Bc 
var... sa;

Pikabın üzerinde de Foto zu 
Stil tarafından çekilmşi ve m< 
büyütülerek değerli yıldıza . bi: 
imzalanmış nefis b ir renkli |i dü 
tablo var... Gazetecinin akima | Mı 
geldi; b ir m üddet evvel, he- | bo 
men hemen en m eşhur yıldız- ! m< 
lann  portrelerini çeken Foto gü 
Stil’e; en fotojenik olan ve j ya 
rahat poz veren yıldızlan sor- -
m uştu... Foto StU'in cevabı reı 
Şu id î: ■ ;J] ’

— Mühim ve tehlikeli b ir  7  mı 
sual bıı... Mamafih husus! o- de 
larak cevap vereyim.,. En baş- ’
ta  Muhterem Nur, sonra Ze- de
ki Müren, Belgin Doruk ve- ku
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EN TARAFLARIYLA

: K udret YÜKSEL

■ saire...
Gazeteci sonra salonun so

lundaki küçük b ir kitaplığa 
gö* a£tı... Az fakat, nefis eser
ler vardı... Hani öyle alatur-
 ̂kal aşmış kitaplar değil... De
mek ki Muhterem Nur, böyle 

i büyük eserler okumağa da 
I meraklı idi...

Sonra düşündü gazeteci. 
Böyle upuzun sualler sorarak, 
sanatkârları anlamağa ne lü
zum vardı... Sherlock Hol- 
mes gibi salonlarında küçük

■ bir tetkik kâfi idi... İşte  bu 
f düşünce sırasm da içeriye

Muhterem Nur girdi... Kızıla 
boyadığı saçlarına nefis bir 

, model vermiş ve cidden çok 
güzelleşmişti... Gazetecinin 
yanındaki koltuğa otururken: 

— Nasıl dedi... Saçlarımın 
rengini beğendiniz mi?...

; Bu renk saç cidden yakış-
mıştı ona... Muhterem Nur 
devam e tti:

— Film için de iyi oluyor 
dedi... Çok iyi netice almıyor, 
kızıl saçla.

Gazeteci sordu:
•— Demek,bu sezon da film 

çeviriyorsunuz?
— Evet... Melek Filmin «U- 

nutamadığım Kadın» adlı kor- 
delâsmda Göksel Arsoy ve Ev
rim  Fer ile beraber oynuyo
rum ... Bu yılın en iyi filmle
rinden biri olacağına inandı
ğım bu filmden sonra, Orhan 
Günşiray ile beraber Acar 
Film hesabına yeni b ir esefe 
daha başlıyacağım...

Gazetecinin akima, salona 
ilk girişi geldi... Merakla sor
du:

— Demin dedi... İftardan 
bahsetmiştiniz... Oruç tutuyor 
musunuz?...

Çok değerli ak trist Muhte
rem Nur, başını önüne eğdi:

—■ Benim Allaha’a karşı i- 
nançlanm  çok büyüktür... Fa
kat ibadet de gizli kalmalı, 
kabahat de... Ben bu fikirde
yim... İfta r hazırlama mesele* 
sine gelince, evimin bütün iş
lerini görmekten büyük b ir  
zevk duyarım... Yemek pişir
mek, ev işlerini yapmak be
nim en büyük zevklerimden 
biridir...

— Ramazan geceleri ne ya
pıyorsunuz?...

— Belki acayip gelecek si
ze, belki de inanmıyacaksı- 
mz... Ama yinede söyliyeyim.. 
Cami, cami dolaşıp Allah'a 
yalvarıp dua ediyorujn... Bu 
benim için büyük b ir kuvvet 
oluyor inanın... Bambaşka bir 
Muhterem N ur oluyorum.
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Genç kadın sevgilisine sım
sıkı sarılmış... Siyah gözler, 

[siyah kaslar, siyah ayakkabı, 
bu sene moda olan siyahço* 
rap, siyah uzun eldiven her 
şey bu güzel kadına yakışmış. 
Kendisinden beş parmak kü
çük olan kavalyesi neden son
ra gözümüze çarptı. İkisi de 
tâbiri caizse tatlı sarhoştular. 
Bir an kavalye ile gözgöze 
geldim. Onunla tatlı ve acı 
hâtıralarımız vardı. Bana ük 
cümlesi şu  oldu:

-**- «Çok mesudum.»
Bu yakışıklı delikanlı, yeşil 

sahalann kralı GalatasaraylI 
Metin'di. Dansları çok uzun 
sürdü. Dakikalarda yanakya- 
nağa dansettiler, eğlendiler. 
Bir ara kulağıma, Metin’in 
sesi geldi:

Y A N A K T A N  ÖPÜCÜK V E ... i t  B ir  m ü d d e t evvel İs ta n 
bul'a  gelen A vusturyalI S tr ip  tiz kraliçesi Chas Larıdres, 
hâlen M a â rifted ir . B a la n s ı A h m et ve  ö zd e m ir  o n u  öper
lerken  görü yo rsu n u z■ Chas Landres ile B a la n sı A h m e t  
arasında  a ltı ayd ır a şk  m ek tu p la rı karşıh k lt g id ip  gel
m ek te ... A teş  bacayı sardı. Chas Landres c id d î n iye tle  
is ia n b td a  g e lm iye  hazırlanıyor. Y an i e v m n m ek  üzere.

A h m e t:  e B elli o lm az, belki!»  diyor.
20

DARÍO M ORENO  
İs ta n b u l’a  geliyor

KRAL ÂŞIK!
Loş b ir pavyondayız. Bulun

duğumuz yer Yeşil Horoz. 
Dana kavalyeden uzun boylu 
oldu mu insanın göz zevki bo
zuluyor.

— «Beni seviyor musun?»
Aldığı cevap onu memnun

tetmişti:
— «Evet!...»
- -  «Ne kadar?»
— «Dünyalar kadar!...»
Yakışıklı futbolcu, onları

dinlediğimi hissetmişti. Bana:
— «Zeki ağabey, sakın bir- 

şey yazma. Saadetimi kıska
nanlar var.» dedi,

— «Yazmam,» dedim.
Asıl konuşulanları ve siyahlı 

kadının kim olduğunu yaz
madığıma göre, Metin'in bu 
satırlara gücenmemesi lâzım, 
değil mi?

ÇEKİLİYOR!...

Perihan Altındağ Sözeri, 
sahne hayatına veda etmeğe 
karar vermiştir. 1947 yılından 
beri İstanbul'a yerleşen Peri
han Sözeri on sene müddetle 
yaz-kış aralıksız İstanbul sah
nelerinde görüldü ve büyük a- 
lâka topladı. Hanımlığı, olgun
luğu, her zaman takdir edil
m iştir. Perihan Sözeri bundan 
sonra sadece konser vermek 
ve radyoda okumak kararın
dadır. Hamiyet Yüceses’in ku
lakları çınlasın.

ŞEF SIKINTISI

İstanbul Radosu Yurttan 
Sesler Korosuna b ir  hayli za
m andır şef aranıyor, nedense 
bulunamıyor. İstanbul'da bu 
iş için iki isim var. Neriman 
Altındağ Tüfekçi veya Ahmet 
Yamacı. Bu hususta son sö
zün Muzaffer Sarısözen’de ol
ması bizce bu  sıkıntının tek 
sebebi. Böyle durum larda in
sanlar hislerine kapılmamalı
lar. Muzaffer Sansözen’in  her
kesin arzuladığı samimî kara
rını biz de sabırla bekliyoruz.

İSTİFALAR

Devlet Tiyatrosundan Nur 
Sabuncu ile 'K artal Tibet isti
fa ettiler. H er iki sanatçı A- 
dalet Ağaoğlu ile beraber bir 
Meydan Tiyatrosu kurm ak i- 
çin teşebbüse geçmişlerdir.

Güzel ve cesaretli b ir teşeb
büs doğrusu.

ATÖLYE AÇTI 
Türk Musikisinin sevilen i- 

simlerinden Cevdet Kozanoğ- 
lu İstanbul’da saz imâli için 
bir atölye açtı.

İK İ SAN'ATÇI
Bizim san 'atkârlar içinde 

tutumluluğuyla şöhret yapan 
iki kişi vardır* Safiye Avla i- 
le Yorgo Bacanos. Safiye Ay- 
la'nm Sıraselvilerde «Ayla» a- 
partm anı vardır. Birkaç gün 
evvel apartm anın kapısında 
senelerden beri yazılı «Ayla» 
ibaresinin sökülmüş olması o 
civarda oturanları heyecanlan
dırmış. «Apartman satıldı 
mı?» diye soran sorana. Ka
pıcının cevabı da güzel: 
«Harfleri bizim hanım çıkart
tı. Varlık Vergisi varmış!...»

Belki de nazar değmesin di
ye.

Udî Yorgo Bacanos, Ayaz- 
paşa'da şahane b ir apartm an 
yaptı. İnşaat iki sene evvel 
bitti. Sanatçının cebinde evi
ne hâlâ gelmeyen ve gelemi- 
yenlerin listesi var. Bir ahba
bının telefonlu yazıhanesine 
gitti mi, defterini çıkartıyor, 
evine gelmiyenleri münasip 
b ir lisanla dâvet ediyor Ma
lûm, tebriğe boş elle gidil
mez. Ya telefon da bedâva 
olursa!...

GANSTERLERE KARŞI
Balansı Ahmet ile özdemir, 

(senaryosunu) arkadaşları Ah 
m et Üstel'in hazırladığı, 
«Gansterlere Karşı» adlı film
de başrolü alacaklar. Tasdik
ten gelen seneryoyu hangi 
film şirketinin çevireceği bel
li değil.

BİR İZDİVAÇ
Devlet Tiyatrosunun iki şöh

reti Nedret Güvenç üe Yüdı- 
rım  önal bugünlerde evleni-
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B E M »  HEDİYE
J

P E R İH A N  A L T IN  D A G  SO Z E R I  —  E şi t m i n  S ö ze r i ve  
ço cu k la rıy la  b era b er

yorlar. Üçüncü T iyatroda b e 
rab er oynadıkları «Babamızın 
Evindeki Hayat» isim li kom e
di o n lan  bu  izdivaca götürdü. 
Yıldırım  o larak  yapılacak ni
kâh ları A nkara sanat çevrele
rinde günün mevzuudur.

BİR TELEVİZYON
İSTASYONU
B erlin televizyon istasyonu

nu  kuran  Mr. R am beller önü
müzdeki hafta  içinde İs tan 
bul'a gelecek. Yanında b ir  de 
m ütehassıs heyet bulunan Mr. 
Ram beller 1962 yılında faali
yete geçmesi kat'îleşen İstan 
bul televizyon İstasyonu hak
kında son raporları hazırlıya- 
cak. Japon heyetinin hazırla
dığı rapo r da te tk ik  edildik

ten  sonra, inşaat derhal iha
le edilecektir.

BİR NİŞAN DAHA
Genç dansözlerim izden Gü

ven P ınarh  ile Şadan Adanalı 
n işanlanıyorlar. Düğünleri 
B ahar'a  yapılacak. Uzun müd* 
dettenberi beraber olan b u  i- 
ki gencin evlenme haberi ya
kınlarım  çok m em nun etti.

DARİO MORENO
GELİYOR
Halen Londra 'da lüks b ir  j 

kabarede konserler veren. Da- j 
rio  Moreno önümüzdeki gün- ı 
lerde İstanbu l'a  gelecektir. »ı 
Tanınmış şarkıcı şehrimizde j 
m uhtelif konserler verecek- j 
t i r  j

H E D İ Y E L E R İ M İ Z

«Sinema 1961» m ecm uan okuyucularına kar
şı olan şükran borcunu ödemek üzere, her  haf
ta on okuyucusuna, başta radyo olmak üzere on 
değerli hediye vermeğe karar vermiştir. N oter  
huzurunda çekilecek kur’aya İştirak etmek İçin, 
her hafta mecmuamızda yayınlanacak kuponu ke 
sip, yayın tarihinden sonra en çok 20 gün İçin« 
de idarehanemize göndermeniz kâfidir. Taşrada 
bulunan okuyucularımızın hediyeleri postayla 
gönderilecektir.

Hediyelerimiz, Cağaloğlu’nda Ders Kitapları 
Şirketinin vitrininde teşhir edilmektedir. Hediye
lerimizi kazanan talihlilerin İsimlerini önümüzde* 
ki hafta çıkacak mecmuamızda neşredeceğiz. Bü
tün okuyucularımıza iyi şanslar temenni ederiz.

J k d a v a c fr fa tiy t J û ıp o m ı

j s m ı  *

m m m m m

#  Ünlü Alman aktörü 
Curd Jurgens, Robert Ald  ̂
rich’ln idare edeceği «Demir 
Haç - Crobc de Fer» isimli 
harp filminin rollerinden bi
rini almağa kabul etmiştir. 
Lukas Heller’in ünlü bir pi
yesinden alman senaryonun 
pek yakında filme ahnması- 

ina başlanacaktır.
•  Edm und Purdom, kansı 

Alicia'nın bü tün  aram alarına 
rağmen saklanm akta İsrar et
mektedir. Polonya asıllı Bos
tonlu b ir  bankerin kızı olan 
Alicia, E dm und 'dan , boşan
mak istemektedir. Genç ka
dın halen Paris 'te  kocasını 
beklemektedir. Edmund Pur
dom, pek yakında Fransız 
film stüdyolarında «La Fa- 
yette» i çevirmeğe başlıyaca- 
ğına göre, kansı nihayet onu 
yakahyabilecektir.G Ü V E N  P IN A R L I  

N işanlandı

M m

S İ N E M A
D Ü N Y A S I N D A N
H A B E R L E R

Ava Gardner’in eski sevgi
lisi İtalyan aktörü Walter 
Chiarl, Milano’da «Teo için 
bir mandarin Un Mandarin 
pour Teo» isimli filmi çe
virdiği sırada yeni bir oyun 
çıkartmıştır. «Küçük Kan
guru a isimli bu oyun yaylı 
bir sopaya tutunup, sıçra
maktan ibarettir. Bu oyun 
halen Milano sosyetesinin 
en gözde oyunlanndan biri
ni teşkil etmektedir.

Fransa'daki b ir gazetenin 
m uharriri son senelerin mu
vaffak romancısı Françoise 
Sagan'ı tenkit eden b ir ya
zı yazmıştır. M uharrir yazı
sında, Françoise Sagan’dan,

«Bu rom ancı b ir  şoför gibi 
rom an yazıyor, b ir  şa ir  gi
bi de otomobil kullanıyor» 
diye bahsetm ektedir.

İngllizlerln güzel bir Wes-1 
tern filmi arzuladıklarına j 
dikkat eden İngiliz film â-1 
mili Ken Annakin, böyle b iri 
senaryoyu filme almak iç in i 
Güney Afrika'ya gitm iştir.! 
Annakin, orada Dirk Boğar-f 
de ile birlikte «The H elli-f 
ons» isimli bir film çevire-.■ 
çektir. I

«Boyundaki Tasma - L e f  
Bride Sur Ie Cou» isimli fil- f  
mi çevirmekte olan F ransız! 
yıldız! Brigitte Bardot kü-1 

^ ü k  b ir soğuk algınlığı g e - | 
çirm iştir. Bu sebeple çaiıŞ-f 
masına b ir hafta ara v e re n i 
güzel yıldız, iyice is tira h a t!  
ettikten sonra yeniden çalış-f 
mağa başlam ıştır.'
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SONKU TİYATROSUNDA BİR 
EVLENME

Hayır, bu Gogol’iin meşhur piyesi 
• Bir Evlenme» değil. Cahide Sonku’nun 
iki iiç ay Önce «Bir Tiyatro açacağım» 
diye etrafı velveleye vermesi, gazeteler
de çıkan beyanatlar. Karaca Tiyatro'da 
kurulacak olan 6 Tiyatrosu, sonradan 
Küçük Opera'ya nakledilen Trup, Eski 
ve kıymetli sanatçılardan kurulan kuv
vetli bir kadro... Yok efendim, k a d ro 
da Hayri Esen, Sadettin Erbil, Cahid 
Irgad, Muazzaz Arçay, ÇoJpan İlhan, 
Sadri Alışık bulunacakmış da Cahide 
hanım bu değerli kadro ile «İki Başlı 
Kartal» ı, «Ayak Takımı arasında» yi ve 
(O Kadın» ı oynıyacakmış... O zaman 
bu sözlere nasıl inanmış, sütun sütun 
yazılar yazmıştık. Ama sonunda ne ol
du. Cahade Sonku -nedendir bilinmez-

ÂİÜNİR ÖZKUL — «Generalin Aş
kı» komedisinin finalinde Sera p  

D em ire! ile.
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herşeyi yüzüstü bıraktı ve Cahid Irgad 
ile birlikte Gogol’ün «Bir Evlenme» sini 
oynamayı, yani kısacası Cahid Irgad'la 
evlenmeyi tercih etti. Bütün Ç abaları
mız, uğraşmalarımız bu Evlenme için- 
miydi?.. Hiç olmazsa bu  yıl Cahid Ir- 
gad’ı sahnede görmeyi umuyorduk, şim
di onu da kaybetmiş olduk.

PİYES BİTECEK DÎYE 
ÜZÜNTÜ

Dram Tiyatrosunda oynanan «Bu Me
lek Satılık Değil» piyesini oynıvan sa
natkârlar çok seviyorlar, piyesin afiş
ten kalkmsfemı hiç İstemiyorlardı. He
le Avni Dilligil ve Şirin Devrim başla
rında olmak üzere Gant ailesi birbir
lerine öylesine alışmıştı ki, Dram Tiyat
rosu Kulislerinde onlan gören arkadaş
tan  Güngör Denizaşan «Bir Fotoğrafı
nızı çekeyim» dediği zaman, seslerini çı
karmadılar, bilâkis ‘ sevindiler. Ama o 
ne?.. Avni Dilligil çocuklan rollerini 
oynayan Baki Turanlı'yı ve Erdoğan 
Gemici'yi e trafta  aradığı zaman bula
madı. Baki’cik Şişlili b ir genç kızla ni
şanlanma hazıriıklannda. Erdoğan da 
geçen yıl «Tahtaravalli» de sadece ba- 
caklannı gördüğümüz b ir ak tris’le Dün
ya evine girme tasavvurundaydı. ö te  
yanda bu iki delikanh’mn piyesteki sev
gililer Muallâ Fırat ve Gülistan Güzey 
fotoğrafçının karşısında poz almışlardı 
bile...

«HAMLET» KADIKÖY’DE İDİ
Evet, şaşacaksınız değil mi Shakes- 

peare’in ünlü kahram anı Prens Hamlet, 
Memleketi olan S tradford’dan kalkmış 
geçen hafta  Kadıköy Tiyatrosunda prö
miyeri yapılan «Tuzak» piyesine gel
mişti. Hem de yanında kim vardı tah
min etm işsinizdir: Ceylân gözlü Ofel- 
ya'sı!.. Tuzak’m Gald Gecesine gelen
ler fuayede Geçen Yıl'm Ham let'i En
gin Cezzar'ı görünce hayretler içinde 
kaldılar. Engin Yedek Subay öğren- 
men’i bulunduğu köyünden kalkmış Sö
m estr tatilinde Istanbula gelmiş. O 
gece de Kadıköy Tiyatrosunda prömi
yer olduğunu duyunca, Küçük Sahne'- 
de rolü olmayan Ofelya'sı Gülriz Suru- 
r i  ile Tuzağa gelmişti. Engin bugünler
de vazifesi başına dönecek, Gülizar da 
Atlas'da temsil edecekleri «Irma La 
Duce» sun provalarına başlıyacak. Şu 
hayat ne güzel şey ama, aynlık olma- 
ss...

BU M ELEK SATILIK DEĞİL — Bu 
p iyesin  oyuncuları eser kalkacak  
d iye  üzülüyorlar. Ü stte  soldan sa4 
ğa: Avni Dilligil, N eşe t Berküren  
ve  Muallâ Fırat, a ltta :  G ülistan  

Güzey.

VASFÎ RIZA YASSIADADA
Vasfi Rıza ile Yassıada'nın ne müna

sebeti var, diyeceksiniz. Bilmem bili
yor musunuz, 1934 senesinde - yani tam 
27 sene evvel - Şehir Opereti Cemal ve 
Ekrem Reşid'in «Adalar Rövüsü» adın
da b ir Rövü Operetini yaz sonunda tem
sil ediyormuş... Rövü'nün üçüncü sah- 
/ıesinde Vasfi Rıza Yassıada, Rahmet
li Hazım da Sivriada rolünde:

Alem zevkte sefada 
Bizler kaldık ortada 
Davet olmuş her ada 
Bize yer yok burada 

Diye şarkı söyleyip dans ediyorlar, 
ö tek i adalar da kim biliyor musunuz? 
Kmalıada (Şevkiye May), Heybeliada 
(Feriha Tevfik), Burgaz (Cahide Son
ku), Büyükada (Semiha Berksoy)!.. Şe
hir Tiyatromuzun değerli aktörlerinden 
Vasfi Rıza, acaba o zamanlar, uhdesi-
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ne aldığı «Yassıada» nın oir gün buka- 
dar kıymetleneceğini, Radyolann, gaze
telerin her gün ondan bahsedeceğini bi
lebilir miydi?..

SANAT HAYATI
Bulvar Tiyatrosunun en genç sanat

kârlarından Serap Demirci, ilerde bir 
gün sanat hayatından bahsederken; 
«Generalin Aşkı piyesinde ve ancak ye* 
di gün sürdü» diyecek... Bulvar Tiyat
rosunda Jean Anouilh'un piyesinin gala 
gecesinde bulunanlar son perdenin son 
sahnesinde çıkan genç ve masum hiz
metçi Pamela'yı çok beğenmişler ve 
gürültülü piyesin içinde ötekilere tam 
tezat teşkil eden oyununda Serap Demir 
el’i çok sevmişlerdi., Filhakika genç kız 
daha önce Gençlik Tiyatrosunda sahne
ye çıkmıştı ama, İstanbul'da onu tanı
tan rolü. «Generalin Aşkı» ndaki Pame- 
la olmuştu. Ailesi kızlarının sahneye 
çıkmasına razı değildi, netekim bir gün 
Serab'ı Bulvar Tiyatrosundan aldılar. 
Ve böylelikle genç bir akristin. Serap 
Demirel’in sanat hayatının başlaması ile 
bitmesi b ir oldu. 1

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR K t...
Evet, geçmiş zaman olur ki, hayali 

cihan değer!.. Sizlere bir resim gösteri
yorum. Çok çok seneler önce Şehir Ti- 
atrosunun Şehir Opereti bölümünde 
temsil edilen Ekrem ve Cemal Reşid 
Rey'in «Deli Dolu» operetinden bir sah
ne... Acaba sanatkârları tanıyabilesek 
misiniz?.. Bir deneyelim isterseniz... 
Soldan birinci. Tanıyamadınız, îkinci... 
Onu dal.. Üçüncü Bedia Muvahhid, 
dördüncü rahmetli Hazım... Beşinci... Ol

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR K İ... —  Hayali cihan değer... 
Şehir Operetinde «Deli Dolu».

nu da tanıyacağınızı ümit etmiyorum, 
önce şöyle dikkatli bir bakın. Bulama- 
dınızsa söyliyeyim: Soldan birinci Beh- 
zad Butak, ikinci Reşid Gürzap -Şehir 
Tiyatrosundaki ilk rolü «Deli Dolu» da- 
ki David’de - üçüncü Bedia Muvahhid, 
dördüncü Hazım, beşinci de o zaman
lar Operet sahnemizin en sevimli sub- 
reti Şevkiye May.

StTE’DE YENİ PİYES
Geçen pazartesi gecesi John Van Dru- 

ten'in «Baharın Sesi - The Voice of 
the Turtle» adlı piyesini temsil etme
ğe başlayan Site Tiyatrosu, yakında 
Marcel Achard'ın «Aptal - L'idiote» ad
lı eserinin provalarına başlayacaktır. 
«Aptal» ı muhtemelen Yıldız Kenter 
sahneye koyacaktır.

Şehir Tiyatrosu İstan
bul Bölümünde. İlk tem
sil 21 Ocak 1961. Cevad 
Fehmi Başkut'un 4 per
delik komedisi. Sahneye 
koyan: Vasfi Rıza Zobu. 
Dekor: Acar Başkut. Oy
nayanlar: Neriman (Esen 
Görkmen), İsmail (Hadi 
Hün), Fazilet (Gül Gül- 
gün), Rıza Seker (Meh- 
med Karaca), Hatice (Şa
ziye Moral), Ahmed (Kad
ri öğelman), Kadri (Mu
hip Arcıman), İbrahim 
(Engin Akçelik), Fuat 
(Celâl Balkır), Nihat (As
lan Altın), Ahsen (Bilge 
Zobu), Hamallar (Vehbi 
Okumuş • Ali Yürük).

Her yıl, yeni bir oyunu ile 
karşımıza çıkan Cevad Feh
mi Başkut, bu defa, hüküme
te, büyüklere yaranmak isti- 
yen bir dalkavuğun macera
sını ele almış. Mehmed Ka
raca bu dalkavuğun başarılı 
temsilcisi. Kansı da Gül Gül- 
gün, bilhassa gazeteci ile o-

lan sahnesinde iyi bir oyun 
çıkarıyor ve göz zevkimizi 
tatmin ediyor. Aslan Altın 
gazeteci’de canlı bir oyunda.. 
Esen Görkmen, Dalkavuğun 
Kızı'oı iyi çizmiş ve zevkle 
oynuyor. Hadi Hün, Muhip 
Arcıman, Şaziye Moral har
candıkları rollerinde çok iyi
ler. Engin Akçelik düz ve sa
mimî bir oyunla, kapıcının 
oğlunun içdünvasını veriyor. 
Bilge Zobu,. Kadri ögelman 
rollerindeler. Acar Başkut'
un dekorları çok muvaffak, 
«Hacı Yatmaz» Başkut'un iyi 
yunlanndan , sayılabilir, a- 
ma «Paydos»! «Küçük Şe
hir» mükemmeliyetinde de
ğil... Fakat son yıllardaki 
«Kleopatra'mn Mezarı» ve 
«öbür Gelişte» ayarında da 
değil çok şükür.
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ŞEV K tYE  MAY — Tiyatromuzun sevilen, kıdemli 
sanatkârlarından.

OPERETLERİMİZİN DEĞERLİ SUPRETİ

İÇİNDEDİR.

S on zamanlarda gaze
teciler hep veni sa
natkârlardan bahset

meye başladılar. Yenilerin 
sanat hayatı malûm... Ba
zıları bir güzellik müsaba
kasında derece aldıktan 
sonra film ve tiyatrocula
rın  dikkatini çekmiş, bazı
ları Kon se rvatuar’da tiyat
ro tahsilini mkteakip sah
neye intisap etmiş... Bazı
ları da sokakta giderken 
bir prodüktör ta r a f ın ın

keşfedilmiş «Haydi bir de 
şansımı sahnede deneye
yim» demiş.». Bu genç sa
natkâr namzetlerinin, sa
nat hayatları 3 veya 5 se
neyi geçmez. Oynadıkları 
piyeslerde fazla fazla 8 ve
ya 10 tane!.. Halbuki öte 
yanda sahnemize senelerce 
hizmet etmiş olan, bugün 
hâlâ ayni sadakatle hiz
m etleri dokunan değerli 
ve kıdemli sanatkârlarımız

da ses’le r duyurmamız lâ
zım gelmez mi?

İşte Şevkiye May... Yıl
larca önce Cemal ¿»ahir he
yetinde «Kontes Maritza»
operetiyle sanat hayatına
atılan, sonraları Şehir Ope
retine giren ve operet sah
nelerimizin en kıymetli
Subreti sayılan, bilâhare
Komediler oynayan, Yuna
nistan 'da oynadığı '«Hali
me» operetiyle şöhreti sı 
nırlanm ızı aşan, bu gün 
Komedi Tiyatrolarımızdan 
en güç kompozisyonlardan 
en şuh kadın rollerine çı
kan Şevkiye May'ı dinle
m ek her halde okuyucula
rınım  d a  hoşuna gidecek 
sanırım. Bakın Şevkiye 
May, sanat hayatım  nasıl 
anlatıyor:

— Ben, diyor, sahne ha
yatına intisap etmedim, 
sahnede doğdum. Sahne'- 
de büyüdüm. Annem Tür
kiye'de sahneye çıkan ilk 
kadın sanatkâr Mari Fer 
ha, babam  da Komik Şev
ki bey'di. Bu itibarla ço
cukluyum heD kuliste geç

ti. Küçükken Fransız mek
tebine gittiğim zamanlar 
gecelen de tiyatroda sah
neye çıkardım. H attâ bir 
gun, sabahleyin mektebe 
gittiğim zaman, Sör acaip 
acaıp yüzüme baktı. Ace
leden akşamki sahne boya
larımı silmeyi unutmuşum. 
Tabii, usuletle mektebin 
kapışım gösterdiler bana, 
.bu, zaten benim canıma 
m innetti. Artık rahat ra
h a t sahnede oynayabilir
dim. Opereti de çok sevi
yordum, henüz çok küçük
tüm  ama, çalışırsam belki 
başarabilirdim. B ir tesa
düf Cemal Sahir'le tanış
tırdılar beni... Ve ük. ola
rak  «Mariça» operetinde 
sahneye çıktım, Partöne- 
rim  Refik Kemal Ardu- 
m an’dı. Cemal S alı ir  Ope
retinde m erhum  Muhlis 
beoaiıattin beni görmüş 
beğenmiş. Onun tavassutu 
ile Süreyya O peretine gir
dim v e  «Asaletmeap» o- 
peretinde sahneye çıktım. 
Trubumuzda Gulriz Suru* 
n 'n ın  annesi, şöhretli sop
ranomuz buzan Lutfûilah 
ve Muhlis Sebahattın’in kı
zı Melek de vardı. Kuhlan 
şâd olsun. Bugün ikisi de 
rahm ete kavuştu.

— Hep operetlerde mi 
uynuyordunuz?

— Hayır, b ir ara kome
dide de bir deneme yapa
yım dedim. O zamanlar 
Raşid Rıza bey, Fransız 
Tiyatrosunda (şimdiki Ses 
Tiyatrosu) Darüibedayi- 
den ayrı temsiller verirdi. 
O truba dahil oldum ve 
birçok piyeslerde, kome
dilerde oynadım. Raşid Rı
za ile çalıştığım senelerde 
İstanbul'a «İkonom» adın
da b ir Yunan Opereti gel
mişti. İyi rum ca bildiğim 
için beni «Halime» öpere 
tindeki Emine rolüne çı
kardılar ve o kadar beğen
diler ki Atina'ya giderken 
beni de aralarına aldılar.

— Böylelikle Atina'da 
temsillere başladınız...

—■ Evet, Atina'da ivi kri
tikler aldım, gazetelerde 
uzun uzun methiyeler çık-

V'»" At çıral ı  nnlarfl^l

ATİNA'DA — Şevkiye May, orada oynadığı «Bir Gemi Demir Atıyor» adlı piyeste
Arma Kaîuta ile beraber,

U
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tı. Bir Türk sanatkârının 
başarısı onlan çok ilgilen
dirmişti. Fakat ne yazık ki 
orada ancak yedi av kala
bildim. Memleket hasreti, 
annemin İstanbul’da olma
sı beni yine İstanbul'a sü
rükledi. Dönüşümde he
nüz b ir yerde çalışmıyor 
dum ki’, b ir gün Şehir Ope
retinden b ir teklif aldım. 
O zamanlar Şehir Tiyatro
sunda Komedi Bölümü ve
rine Operet Bölümü vardı 
Ekrem ve Cemal Reşid kar 
deşlerin «Üç Saat» öpere 
tini sahneye koyuyorlardı. 
Hemen benim için b ir «sar
hoş kız» rolü eklediler ve 
bu operetle Şehir Tiyatro
suna dahil oldum. «Üç Sa
at» ten sonra ertesi yıl «De
li Dolu» operetinde, önemli 
b ir role rahmetli Hazım'ın 
kızı Katina’ya çıktım. Ve 
bundan sonra artık  sanat 
ufukları açıldı, her ope
rette  Subret rollerini bana 
veriyorlar, ben de seyirci
lerin takdirine lâyık olma
ya çalışıyordum.

— Yine operet oynamak 
ister misiniz?

— İsterim  am a nerde o 
zamanki operetler?... Ek
rem  Resid de ölünce kim
se operet yazmaz oldu. Her 
neyse ne diyordum... Evet 
birçok operetlerde oyna
dım, sonra Şehir Opereti 
lâğvedildi, hepimiz Kome
di kısmma geçtik. Hazım 
Vasfi Rıza, Bedia Muvah- 
hid, Behzad Butak. Feri* 
Tevfik, Refik Kemal ve ö- 
teki arkadaşlarım ... Kome

di kısmında ilk bUvük ro
lüm 1937 - 38 sezonunda 
Frenç Molnar’m «Ateş Bö
ceği» komedisinde idi. İyi 
kritikler alınca Komedi'de 
de muvaffak olduğuma se
vindim. Bundan sonra Ko
medi Kısmının piyeslerin 
de büyüklü küçüklü roller 
aldım. Şehir Tiyatrosun
dan ayrıldım. Bir Paris se
yahati yaptım. Tekrar mem
lekete döndüm, Tevhid 
Bilge o zamanki Ses Tiyat
rosunda iyi bir kadro ile 
temsillere başlıyordu, ba
na da beraber çalışmamı
zı teklif etti ve «Cürmü 
Meşhud» operetiyle işe baş
ladık. Sonra yine Tevhid’le 
beraber Alkazar ve Zühal 
Tiyatrosunda komediler 
oynadık, b ir ara İstanbul 
Tiyatrosiyle çalıştım ve 
şimdi de biliyorsunuz Bul
var Tiyatrosunda «Sevgili 
Gölge» ve «Generalin Aş
kı»!... Ama burada hiç ba
şım a gelmeyen b ir şeyle 
karşılaştım, geçen gün Mü
n ir: «Şevkiye hanım, sizin
le oynarken b ir şey hisse
demiyorum» demez mi?... 
Ama müsaade ederseniz, 
şimdi bu hususta b ir şey 
söylemiyeyim, vakti gelin
ce konuşuruz...»

Bütün bu şaşaalı sanat 
hayatından sonra, değerli 
aktris Şevkiye May’m  uğ
radığı bu hayâl kırıklığı 
beni şaşırttı, sustum ve 
b ir şey soramadım...

AYNAROZ KADISI — Şevkiye May, bu ünlü film in bir 
bölümünde rahmetli Hâzım ve Halide Pişkinle beraber.

I ATACAN 
ARSEVEN

Hollyvvood’da ekseriya gö
rülmüştür. Bir aktörün* oğ
lu veya kızı mutlaka baba 
veya anasının yolunu seç 
mekte Tiyatro ve Sinema 
ya intisap etmektedir. Biz
de de buna arasıra tesadüf 
ediliyor. İşte meselâ Şehir

Tiyatrosu sanatkârlarından 
Şakir Arseven’in oğlu, ev
de babasının rollerini ha
zırlayışına dikkat ede ede, 
tiyatroda onu seyrede ede, 
günün birinde aktör olma
ya karar verir. Hele arka
daşları ve dostlan da onu 
teşvik te dince Atacan, bir 
gün kendini tiyatroda Muh
sin Bey’in karşısında bu
lur. Bu genç ili; defa ufak 
bir rolde, yahut figüras- 
yonda denenmelidir. Tam 
bu sırada «Kral Lear» sah
neye konuyor. Atacan Le- 
ar’in arkasında bekleyen 
muhafızlardan biri olabilir 
pekâlâ... Fakat bu iş çok 
sürmiyecektir. Avni Dilli
gil, rahmetli Ar temel de 
sahnede ilk defa «Hamlet» 
te meşale tutmakla başla
mışlardı. Atacan yakışıklı 
fiziğine, dolgun sesine uyan 
bir rolde kendini göstere
bilir. İşte «Mutlu Günler» 
deki saf, âşık, uykudan 
başka birşey düşünmeyen 
Bernard onun için biçilmiş 
kaftan... Atacan Arseven 
bu rolde o derece muvaf

fak oldu ki, münekkitler 
onu yılın keşfi olarak gös
terdiler, Şimdi «Tarla Ku
şu» ndaki Jandark'ı müda
faa eden genç papaz'a ha
zırlanıyor.

EKREM 
BİRERDİNÇ

Geçen sene Lâle Tiyatro- 
• sunda «İmtihan Yılı» adın
da bir piyes oynanacaktı. 
Muhsin Ertuğrul bu piye
sin başlıca rollerinden biri 
için Konservatuar talebele
ri arasında, ve Tiyatroda
ki gençler arasında bir im
tihan yapmış ve sonunda 
bir Konservatuar talebesi 
olan Ekrem Birerdinç'i seç
mişti. Tiyatromuz için yap- 
yeni bir tipü. Yakışıklı fi
ziği, kaim dudaklan ile 
Paris'in son keşfi Jean - 
Paul Belmondo'ya benzi
yordu. Hamid Akmlı'nm 
rejisi, Ekrem üzerinde ti
tizlikle durması sonucu, 
«İmtihan Yılı» nın ilk ge
cesi, iyi bir sanatkân müj

deledi bize. Ekrem Birer- 
dinç ilk rolünde çok mu
vaffak olmuş, iyi kritikler 
almışb. Bu sezon Kadıköy* 
de oynanan «Mutlu Gün
ler» için yine genç bir ak
tör lâzımdı ye Muhsin Er
tuğrul, hiç tereddüt etme
den bu rolü Ekrem'e verdi. 
Çünkü geçen seneki imti
hanında muvaffak olmuştu 
bu müstait aktör.
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FRANSIZ M ELEĞİ — Brigitte Bardot, eski kocası Roger 
Vadim üe birlikte  «B oynundaki Tasma» y ı çeviriyor.

I

diyor...

intiharâ teşebbüsünden be* 
ri, Brigitte Bardot ile hiçbir 
gazeteci konuşmağa muvaf
fak olamamıştı. 3on olarak, 
eski kocası rejisör Roger 
Vadim'le birlikte «Boyunda
ki Tasma - Le Bride Sur le 
Gou» isimli filmi çevirmekte 
olan Brigitte, nihayet bir 
gazeteciyle röportaj yapma
ğa razı olmuştur..

Fransanm bir numaralı 
yıldızını bir set arasında ya
kalayan gazeteci, bütün dün
yanın merak ettiği bir soru 
ile röportajına başladı:

— «Mes’ut musunuz?»
— «Hayatta kim mes'ut ki? 

Bu insanın saadeti anlayışı
na bağlıdır.»

— «Eski hayatınızı yaşama
ğa devam edecek misiniz?»

— «Yaşıyorum bile. Simdi 
buradayım ve daha fazlasını 
İstemiyorum. Çubuğunun dar 
besiyle hayatlan değiştiren 
perilere inanmıyorum.»

— «Tesadüflere inanır mı
sınız?»

— «Tesadüflere inanınm ve 
hiç sevmem.»

— «Gazetecilere neden yüz 
vermiyorsunuz?»

— «Gazetecilerden » nefret 
ederim. Hep benim çevrem

de dolaşırlar. Yazacak, söyli- 
yecek birşey bulamadıkları 
zaman, hakkımda yalanlar 
uydururlar. En ufak bir sö
zümü, mübalâğalandınrlar 
Beni halkm önünde daima 
küçük düşüren bu insanlan 
nasıl sevebilirim?»

— «En çok ne seversiniz?»
«ş* «Uykuyu çok severim.

Sabahlan mümkün olduğu 
kadar geç kalkmağı tercih 
ederim.»

— «Seyahate gitseniz, bi
raz dinlenebilirsiniz.»

— «Oh! Hiç zannetmem. 
Fotoğrafçılar rahat bırak
mazlar.»

Konuşma sırasında. Va
dim gelerek veni b ir sahne
nin çevrileceğini, Brigitte'in 
işe başlaması gerektiğini söy 
ledi. Bütün dünyanın hava- 
tmı dikkatle takibettiöi, film
lerine severek gittiği güzel 
kadın, oturduğu bez koltuk
tan kalktı. Gazeteciye gülüm
sedi, ama içten gelen bir gü
lümseme değildi bu. Okva- 
nusun iri dalgalan önünde 
kavbolmağa mahkûm küçük, 
şirin bir mercan adacığının 
kaderi ile Brigitte’in kaderi 
birbirine çok benzivordu.

ÖZ AY SUNAR
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★ Roma’da film çevir
mekte olan Anita Ek berg 
boş vakitlerinde arkadaşla* 
n n a  kokteyl vermekle eğ
lenmektedir. Her )kokteyl 
partisinde ikram edilen 
hususi kokteylleri bizzat 
hasırlayan Anita, Roma'- 
daki hayatından çok mem
nundur. En son hazırladı
ğı- bir kokteylin reçetesi 
şöyledir: Votka, limon, şe
ker, kırmızı bber, arm ut 
suyu...

★ Skandal yıldızı Joan 
Collins, yanında son ni
şanlısı Warren Beatty ol*

ir  Ünlü İtalyan aktörü 
Alberto Sordi, Anette Va- 
dim’le Roger Vadim’in bo
şanma muamelelerinin ga- 
rantileşmesini sağlamak
tadır. Anita Ekberg'le Ro* 
ma'da kısa bir aşk mace
rası geçiren Sordi, Paris'te 
yanlız kalarak, kocasıyla 
birlikte * Boyundaki Tas
ma -X e Bride sur le Cou» 
isimli filmin dış sahneleri 
için îsviçre hududuna git
meyen Anette’le . alâkadar 
olmağa başlamıştır. Bu a- 
lâkasma mukabele görmüş 
olacak ki, işgüzar bir fo-

SİNEMA DÜNYASINDAN HABERLER
duğu halde, Paris’e gelmiş
tir. Shirley MacLaine'in 
kardeşi olan Warren Beat
ty, İngiltere’de Vivien 
Leigh’le birlikte, «Mrs. 
Stone’un Roma’daki İlk
baharı» isimli b ir film çe
virmektedir. Joan, ile War
ren, Londra’dan Paris'e, 
«Paris Blues» isimli filmi 
çevirmekte olan Paul New
man ve Joanne Woodward 
ile yemek yemeğe geldik
lerini söylemişlerdir.

★ Jeanne Moreau 
yeniden seyahate 
çıkmıştır. Genç ka
dın yanında Raoul 
L6vy olduğu halde 
Amerika’ya hareket 
etmiştir.

toğrafçı, Sordi ile Anette’- 
in çok samimi b ir fotoğra
fını çekmeğe muvaffak ol
muş. Bu sefer Vadim, her 
halde kansm a göz yum
mayacaktır.

İ t  Dedikoducuların söz
leri Gina Lollobrigida ile 
kocası Milko Skofic’in ara
sını bozamamıştır. Geçen 
hafta içinde, güzel yıldızla 
kocası 12. evlenme yıldö- 
nümlerini kutladılar. Mil
ko, bu  münasebetle k an 

sma b ir kürk m anto ile 
yakut b ir kolye hediye et
miştir .

Mel Ferrer, kendi he
sabına b ir film çevirmek 
üzere hazırlıklanm  tamam
lamak üzeredir. «Dönüş 
Parası» isimli olacak bu 
film için, Mel: «Hem re
jisörlük, hem de aktörlük 
olmuyor. Filmim için iyi 
b ir komedyen anyonun.» 
demektedir.

ESMER BOMBA — Barba
ra Valentin, Münih'te bir) 
partide eğleniyor, Istan- 
butdan ayrıldıktan sonra 
saçtarını siyaha boyatan 
yıldız, bir m üddet için es
m er kalacağım söylemek

tedir.

★ Paris'te eni bir aşk ma
cerasının dedikoduları devam 
etmektedir. Brigitte Bardot’- 
nun kocası Jacques Charrier 
ile Edmund Purdom’un karı
sı Alicia Purdom arasındaki 
bu aşk macerasının neticesi 
merakla beklenmektedir.

★ Françoise Sagan ken
di hesabına çevireceği filmi 
için esrarengiz bir senar
yo hazırlamaktadır. Bu 
film için aktör olarak Qr- 
sori' Welles seçilmiştir.

BAKBAKA SCOTT
lngilterede keşfe
dilen yıldız nam
zetlerinin en şans
lısıdır. Prodük
törlerden birçok 
film  teklifi al

maktadır.
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BAŞLARKEN:
Hafif Müzik ve bu mevzu İle ilgi

li isimlere gösterilen büyük alâka, 
son İÜ senedir bütün hür dünya
memleketlerinde hızla artmaktadır. 
Bunun çok tabiî bir neticesi olarak, 
dinleyici ününe itina ile hazırlanarak 
çıkmak luzumımu hisseden gayretli 
ve çalışkan bir müzisyen tipi doğ
maktadır.

Paris veya Londra gibi belllbaşlı ha
fif müzik merkezlerinin birinde ter- 
tibedüen mühim bir konserde bulun
mak İçin dünyanın dört bir yanında
ki işlerini terkedip, yollara düşenle
rin arsamda kralların, prens ve pren
seslerin de isimlerine rastlandığı şu 
son senelerde Batı dünyasındaki bu 
şuurlu heyecana benzeyen kımıldanış
lar bkde de memnuniyetle müşahe
de edilmektedir. Bugün Türkiye’de

başlı başına bir «Hafit müzik dinle* 
yicisl» yetişmekte ve yavaş yavaş te
kâmül etmektedir. Ancak hafif mü
zikseverin bu yolda kendi yağıyla 
kavrulmağa terketmek, sevdiği mev
zu ile İlgili bilgi ve haberleri tama- 
miyle kendi imkânları dahilinde bul
masını istemek çok eksik ve olgun
laşmamış bir düşünce İfadesi olur. 
Buna karşılık Batı âleminde olduğu 
gibi bizde de sosyal teşekküllerin, 
bilhassa ve mecmua gibi halkla de
vamlı temasta olan öğretim vasıta
larının hafif müzik sahlfelerlnde sa
dece haber vermekle yetinmeyip mü
ziksevere dinleme âdâbı ve hafif mü
zik bilgisi gibi hususlarda da yardım
cı olmağa gayret etmeleri milletçe 
bir kalkınmanın temeli için elzem
dir.

İşte bu sütunları hazırlarken bü
tün bu hususları göz önünde bulun
durarak hafif müziği severleri bu 
mevzuda aydınlatmağa gayret eden
ken, zaman zaman güniln sevilen İ- 
simlerine ait röportaj ve tanıtmaları 
takdim edeceğim.

Bu arada siz, müzikseverlerin mev
zu dahilinde kalmak şartıyla soracak
larına da yine bu sütunlarda cevap 
vermeğe bilhassa itina edeceğim. 
Sevgilerimle.

ÖZKAN KAYMAK

HABERLER
"Ar Louis Armstrong’un İsviçre'de 

Gstaad şehrinde verdiği konserde Siam 
kral ve kraliçesi, Prens Sadrettin Han 
ve 250 hususi dâvetli haztr bulunmuş
tur.

★ Meşhur Fransız şantözü Edith Pi- 
aff uzun zamandanberi, ayn bulunduğu 
mikrofona geçenlerde verdiği bir kon
serle dönmüştür.

«Artık bana bu dünyada sadece şarkı 
söylemek zevki kaldı,» diyen Edith Pi- 
aff'm konserinde Alain Delon, nişanlısı 
Rommy Schneider, Louis Armstrong ve 
kansı, ve caz kralı Duke Ellington gibi 
tanınmış sanatkârlar bulunmuşlardır.

MM
LES ENFANTS DU PÎREE

Noyeés de bleu sous te ciel grec 
Un bâteau, deux bâteaux, trois

bâteaux
S’en vont au loin
Griffon le ciel à coups de bec
Un oiseau, deux oiseaux, trois

oiseaux
Font du beau tem ps
Dans les rues est te découp sec
Qu’une volée, deux volées, trois

votées
Clâquant au vent
E t fesant une ronde avec
Un enfant, deux enfants, trois

enfants,
Dancent gaiement 
Mon Dieu que j'aime 
Ce port au bout du monde 
Que le soleil imtonde 
De ses reflets dorés 
Mon dieu que j'aime 
Sous leurs bonnets d'orange 
Tous les visages d'ange 
Des enfants du Pirée.

★
SHOW — Programı çok beğenilen İlhan 

Gencer ve arkadaşları«.
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İSMET SIRAL. — Bu yaz istirahat 
etmeğe karar verdi.

★ Site Sinemasında filmlerden önce 
İlham Gencer'in takdim ettiği Show 
programlan çok rağbet görüyor. Bu şe
kilde Avrupai teşebbüslerin artması her
kes tarafından temenni edilmektedir.

★ Kıymetli saksafonist ismet Sıra! 
bu yaz da, ya Avrupa’ya gidecek veya 
burada kaldığı takdirde çalışmayıp is
tirahat edecek.

★ Hilton’daki programlariyle haklı 
bir ilgi ve takdir toplayan İsmet Sıral 
yaz mevsiminde eksilecek elemanlarım 
tamamlamak vazifesini ve orkestranın 
şefliğini kıyıgetli piyanist E. Şerif Yüz- 
başıoğlu alacaktır. Bu arada kontrbas 
virtiozu olarak tanınan Selçuk Sun’un 
Par ise gitmesi, yaptığı kontratla garan- 
tüeşmiştir.

SADECE YALNIZLAR 
İÇİN

Evet, bu sütun sadece kendini 
yalnız hisseden okurlar imindir,, Her 
hajta onlara buradan hitabedecek, 
dertlerini ortak olmağa ve onları 
artık yalnızlıklarıyla başbaşa bırak
mamağa gayret edeceğim. Parola• 
m ız: Müzik.

Bu kelimeyi telâffuz ettiğiniz an- 
dan itibaren yanlız değilsiniz. Be
raberiz. Çünkü siz ve ben aynı şeyi, 
yani müziği çok seviyoruz, değil mi? 
Ve inanın bana, en sâdık ve vefakâr 
sevgili odur insana...

Haydi bırakın üzüntülerinizi t - .  
Bu candan bağltlık ve sadakati da
ha fazla sevin, İşte yanlışlıktan kur- 
tuldunu zar tık. Salıya tekrar görü’ 
şetim.

BU GÖZLER KİMİN?

A — O'nu Atıf Yılmaz’m «Suçlu» sun
da başanh bir kompozisyonda 
seyretmiştik. Şimdi de kocasiyle 
«Altın Kalpler» de oynuyor.

B — Ünlü bir Fransız rejisörünün ka- 
nsı olan aktris, yine kocasının 
rejisini yönettiği bir filmde bir 
İtalyan aktrisi ile başrolde oynu
yor.

C — Türk Sineması’nm. bu genç jö
nünü «Funda» daki rolüyle sev
miş ve beğenmiştik. Şimdi de 
«Altın Kalpler» de karisiyle be
raber oynuyor.

(Soldan sağa doğru):

1 — Janet Leigh'in kocası, 2 — Bağ
lamağa yarar, görülmüş mânâsına, 
yardım parası, 3 — Filme emeği ge
çen yapıma, çok döğil, 4 — En kü
çük rütbe, Baxter’i de olursa bir ak
tris ismi, 5 — Bir zenci şarkıcı is
mi, Mısır ilâhı, 6 —■ Meşhur bir Al
man rejisörü, 7 — En kısa zaman,

bir yılan cinsi, 8 — Tersten okunur* 
sa san'at, bir Amerikan ismi, Eliza- 
beth’in kısası. 9 — Bir sayı. Gilbert 
Roland’ı böyle çağınrlar, 10 — «39 
Basamak» m aktrisi. Mel Ferrer'in 
oğlu.

(Yukandan aşağıya doğru) :
1 — Bir sahne aktifimiz, 2 — Mü

zikli sahne eseri, bir dansöz, 3 —- ......
4 — Bir Fransız aktör-şarkıcısı, No- 
varro’su da olursa eski bir aktör,
5 — «Çarın Sevgilisi» fıin aktörü, ev
lâdın sahibi, 6 — Bir İngiliz radyo is
tasyonu, 7 — Montalban'ı da olursa 
Lâtin asıllı bir aktör, bir futbol kulü
bü, 8 — Uzaklık işareti, Robert Wag- 
ner’in kansı, 9 — Bir aktörümüzün 
soyadı, 10 — Rüzgâr Zehra’nın haki
ki ismi.

GEÇEN HAFTAKİ BULMACA- 
LARIN CEVAPLARI

Geçen haftanın bulmaca cevaplan :

Film: GECELERİN ÖTESİ 

Gözler : A — Zeynep Değirmencloğlu 

B — Ava Gardner 

C — Peri Han
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1. Tamer Durumeriç (Bilecik)

DİKKAT! 
ARTİST NAMZETLERİNE...

Okuyucularımızın geniş alâkala
rına mazhar olan müsabakamıza bu
güne kadar beş yüzden fazla namzet 
kaydolmuştur. Kayıtlara bir ay da
ha devam edilecek, bundun sonra da 
ilk eleme yapılarak kazanan aday
lar Nisan ayı içinde ilân edilecek* 
ierdir. Gayemiz, Anadolu'dan finale 
kalan namzetlerin İstanbul’a kolay
ca gelebilmelerini temindir. Müsa
bakaya iştirak için aşağıda yazıldı* 
ğı gibi, üçü boş biri dolu dört ku
pon gönderilmesi gerekirken, nam
zetlerin kendilerinin yaptığı kupon
ları gönderdikleri görülmektedir. 
Bu namzetler, derhal mecmuamız
da neşrolunan kuponlardan dört a- 
det keserek adresimize gönderme
lidirler. Aksi halde namzet listesin
den çıkarılacaklarım haber veririz.

MÜSABAKANIN ŞEKLİ :
Gelen namzet resimleri müddetin 

sonunda, ilk jü ri tarafından eleme
ye tâbi tutulacak, finale kalanlar 
büyük jü ri tarafından çeşitli konu
larda imtihan edilerek derecelendi- 
rileceklerdir. Final İstanbul’un bü
yük sinema salonlarından birinde 
geniş atraksiyon programıyla birlik
te  yapılacaktır. Jürimiz, pek yakın
da ilân edilecektir.

2. İhsan Kurt (İstanbul)

4. Gültekin Pembegül (Ağrı)

SU de artist olabilirsiniz
A R T İ S T  M Ü S A B A K A S I
Okuyucularının gösterdiği büyük alâka ve is

tek karşısında «Sinema 1961» sîzler için bir artist 
müsabakası hazırladı. Bu müsabaka neticesinde 
seçilecek namzetler, en büyük film şirketlerimi
zin kurdelelerinde büyük roller alacaklardır. Mü
sabakaya hususî bir alâka gösteren film şirket
lerimiz istikbalin yıldızlarına baş rollerini ver 
meyi deruhte etmişlerdir. Siz de. Belgin Doruk, 
Ayhan Işık ve Sadrl Alışık'ın geçtiği yoldan geçe
rde şöhrete ulaşabilirsiniz.

MÜSABAKAYA İŞTİRAK ŞARTLARI :
1 — Artist namzetlerinin 18 yaşını bitirmiş 

olmaları;
2 — 18 yaşını bitirmemiş isteklilerin ailele

rinden müsaade almalar».
S — Namzetlerin müsabakadan en az onbeş 

gün evvel, biri doldurulmuş, üçü boş olmak üze
re dört adet kuponu İdarehanemizde bulundur* 
malan lâzımdır.

S in em a  W in  X
V a rA r t i s t

M ü s a b a k a s ı 
J /a m z e t  
J C u p o n u

B O Y Î- f:
fCİLOt.
G Ö Ğ Ü S

KALÇAM
¡ M M i H  
wmS i!® !

3. Güneşten Erişoğlu (İstanbul)
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!İong»Konğ4tm kenar mahallelerinde bavlıyan ıstıraplarla dolu bîr aşkı w unutulmaz hikâyeni. 

lYflliatn Holden ile Nauey K van'ın  başrollerini oynadıkları neft* filinin harika romanı

Altın Kitaplar Yayınevi1’niu uMeşhur Koman! ar Serisiu »de çıktı

Yazan : R ichard MASON Çeviren : Özay SI'NAH

T optan Satış Y eri: Cağaloğiu, S erv ili M escü Sok, K u rt iş  İlam  No: 114

F. BOZKURT Koli. Şts
A nkara  Cad. No; 64 ,' ü6 Kebeçi H an No: 4 .

Yeni yıldaki faaliye tin i m üşte rile rin e  arzetm ckle şeref duyar,

j  U ALTIN KİTAPLAR

Aşk. Güzel Şeydir, Â ılu  Sokak, 
j A£k Rıizgâı lan, Komadaki Sevgi* 
} Îiii.ı, İhtiras Yuleulaıı, Öteki Kadın, 
İSevİfmek İsteyen İCız, Yabanctla- 
| nn Kızı, Aşk; Serenadı, Asliu Giden 
j Yol. Airnee, Riteyâı Gibi Geçti. 
! Mağtöp Olmayacaksın., Hayat Ağa- 
jcı, iîenç Aslanlar, Çıplak Maya, Aşk- 
1 ta Aldanmamalı, İnsanlar Yaşadık- 
• ca. Şeytan i n Jiaiifeahas». Kflnanitfli 
| Kat!m, Ben? jBtfîıitnıa, $uz^‘. Wonjs 

(hütüi) k itao a lr On’aı liraî

İt I GGVLN YAYINLARI

Sabah Yıfd»/.ı, Harp ve Suilı. Hcı 
Kadın Gibi, Seni, iSevmek Kaderim,

j Bahar Ak .̂L B ir Ba-şka Kadım, Si 
İ lâhlara Veda, Notjre-ftettDe'in Kanv- 
I Hıjri! Jûı*ktiW'. İtt '2|ö v Bir Mu-

’ektitjv- Diriliş; Naaş Kam el yalı 
{Cadın, Cennet Yolu, Oğullar ve Sev
gililer, Madanıe Bovaıy, Mavi Me
lek, Şeytanın Kurbanları, Kumsal
da, L a  Bohem . [K itap la r 10 TL. 
12,5 TL. ve 15 TL, dır.]

III) İNSEL YAYINLARI.

: Ötmeyen Aşkr Lady ÇheUerley*in 
Aşkı, Şehvet Çocuğu. Oiik ve Göz- 
d e s t {B eher k itap  O n lirad ır.1)

IV;-AK YAYINLARJ

Seliftt-r f B.rş (ıît /¿" Anna Kâr&iji* 
‘na,v IÜ0J,- Masallar*/ Raljip Mu 
re'nîn Günafn? Jermjinâî. Romeo. Ju-  ̂
Ijet* Budaht, T)r. Paskal, Ben-Huı 
E şer,. Para,'.Eî Kızıf Oiü Canrar-

V) YILDIZ ROMANLAR vc Tür
kiye' Yavûievi MeşrîvatA.

VI; AKAY Y. a y lA

Eluodüs, Sevmek ve Ölmek Za
manı, {Beheri Î2;50 lira.}

VII) YENİGÜM YAYINEVİ. -. 
foîstoy, Çehov, Mu jîkler, Haçı 

Murat, Tolstoy'un Erzurum Yoipu- 
luğu. •

VIÜ) ŞEMSİ BELLÎ'nin şiir 
Külliyâtı, [ Beheri 2$\ İira.l 

IX) Ofçiilü Yayınevi. Dok lor ve 
l)£ltı. [Beheri 3 . lira.}

Y usuf Z iya O rta^’m  G ün Döğ- 
jjwdan ve Poıiırilpr

\  < 12. Sayiisrgikan ftlİH - MAÜ- 
ÖB Mecmuasının ¿aitleri 25 liradır.

NOT ı Kitaplar Talep - özerine 
posta pulu mukabilinde adresinize 
gönderilir. MÜRACAAT: PK. 1275
İstanbul.
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