
I m p * * 3

sinematek.tv



İ N G İ L İ Z C E
(0/0 60 Tenzilâtla)

9 KİTAP 10 LİRA
(PLÂSTİK ÇANTASI İLE BERABER) 

î — ÜÇ AYDA İNGİLİZCE (Hiç bilmiyenlere ve ortalara)
2 — İNGİLİZCE - TÜRKÇE LÇGAT ( Telâffuzlu)
3 — BİR AYDA İLERÎ İNGİLİZCE (Ortalar için)
4 — ENGLİSH IDIOMS (İngilizce tâbirler)
5 *— SHORT STORİES I (İngilizce - Türkçe Hikâyeler)
6 SHORT STORİES II (İngilizce - Türkçe Hikâyeler)
7 — TEMEL İNGİLİZCE GRAMER CİLT * 1
8 — TEMEL İNGİLİZCE GRAMER CİLT : 2
9 — ROBINSON CRUSOD (İngilizce Hikâye)*

Arzu edenlere yukarıdaki 9 kitap 10 liraya ödemeli olarak 
gönderilir.

POSTA KUTUSU 1281 —  İSTANBUL

^FO TO ĞRAFÇILIK
D E M L E R İ - ' . ■ r - m a r

Kısa zamanda İyi bir meslek 
sahibi olarak bol kazanç sağla

yabilirsiniz.
Parasız Broşür isteyiniz.

International Office P, K.; 270 Beyoğlu > İstanbul 
Fotoğrafçılık Dersleri

Memleketimizin 
en eski ve en 
olgun mizah 
gazetesidir

#

A K B A B A

Evinizin bir 
haftalık neş’esidir

n
En kuvvetli mizahi 
yazılar, hikâyeler 
fıkralar en güzel 
karikatürler

AKBABA’da
\
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sinema B u  H A F T A

Sevgili SİNEMA 196I okuru,
Türk Slnemosı’mn son yıllarda cn çok sevilen jönle

rinden GÖKSEL ARSOY, geçtiğimiz hafta içinde iki günü
nü SİNEMA 1961 ekibiyle geçirmiştir.

Çarşamba günü Birsel Film'in son kordelâsı «Aşkın 
Saati Gelince» nin set röportajında ekibimiz yazarlarlylr 
konuşan Gösel Arsoy, bir gün sonra yapılacak röportaj; 
için de fotoğrafçımıza sık sık poz vermiştir.

Ertesi gün, Melek Film’in «Unutamadığım Kadın» adlı 
filmi çekiliyordu. Değerli jönümüzün orta sayfada okuya
cağınız enteresan röportajı da bu çabşmalar sırasında ya
pılmıştır.

Bu sayıda sîzlere, memleketimizin en değerli sanatçı
larım bünyesinde toplayan Küçük Sahne’nln samimi ve 
sempatik kulisini tanıtıyoruz.

Genç aktör ve prodüktörümüz Orhan Günşiray, «Do
landırıcılar Şahı» adlı kordelâsmın İlk gösterilerinde bu
lunmak üzere İzmir'e gitmişti. SİNEMA I96l’in yazarların
dan biri Orhan Günşirayla İzmir'de beraberdi. Arkadaşı
mızın intihalarını 26. sayfamızda bulacaksınız.

Ayrıca bu sayımızda, Mümtaz Ener, Aylâ ve Bekîân 
Algan, Kim Novak’a alt yazı ve röportajları, Haftanın Film 
Kritiklerini, Melih Vassaf’m Tiyatro sayfalarım, Sizin Kö
şeniz'!, ve Eğlence - Bulmaca sayfamızı bulacaksınız.

Saygılarımızla 
SİNEMA I96l

ıifiııııııııııınıııı

SİNEMA |
5 NİSAN 1961 ! 
CİLT: 1 —  SA Y I: 2 1 İ 

FİATI: 150 KURUŞ j
Sahibi :

Dr. Turhan BOZKURT f
Yazı işleri Md.: |

ilebil YURDATAP f
Hazırlayanlar : |

T olun AY  ■ Hayri CANER \ 
Kudret YÜKSEL  |

I Yazı Ailesi : Sadri ALIŞIK , Tolun AY, Hayri CANER, \ 
i  Ülkü ERAKALIN, Özkan KAYMAK, Cem KURTUL, |  
i Oktay OKAN, Yücel ÖZTURAN, Merâl SAYIN, Engin I 
|  SUNAR, Ozay SUNAR, Zeki TÜKEL Engin ÜNSAL. |  
I Melih VASSAF, Kudret YÜKSEL , Kaya A. ZEREN. \

|  îdarkhane : Cağaloğlu, Servili Mescit Sok. Kurti |
1 tş  Hant No. 114.
|  İlân : Tam sahife 800.— TL., yarım sahife 400.— TL.. I 
|  çeyrek sahife 200.— TL. |
|  Abone : Senelik 60.— TL., Altı aylık 30.— TL.

İç  sahifeler dizgi ve baskı: ERCAN Matbaası. |  
Resimli romanlar baskısı:ÎNCt OfsetBasımevi. f 

|  Kapak ve tablo film  ve baskısı: APA Ofset B a s ı m e 1 
|  ö n  kapak: Belgin DORUK (Foto: Sinema - BELLÂ) jj 
|  Arka kapak: Efgân EFEKAN (Foto: Sinema  - BELLÂ) |  
1 Renkli tablo: Zeki MÜ REN (Foto: Sinema - BELLÂ) 4

CAROLE HAY DEN  — Genç yıldız adaylarından Carole 
Hadden prodüktörlerin baş tacı oldu. Yakın bir gel# 

apkte onu baş rollerde seyretmemiz muhtemel.
3
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GÖNÜL BEYHAN HASTA
Halen iki filmde birden oy- 

nıyan Gönül Beyhan, hafta

P E R V İN  PAR  — B u  sezon  
tekrar sinem aya  döneceği 

ta hm in  ediliyor.

dışanda kalabalık bir halk 
kütlesi yer bulmak ümidiyle 
bekleşip duruyorlardı. Bu a- 
rada sinemanın karşısındaki 
binalardan birinde kurulan 
ark, sinemanın kapısını gün
düz gibi aydınlatıyor, İstiklâl 
Caddesinden geçenleri merak
landırıyordu. Atlas Sineması
nın önündeki kalabalık, pro
jektörün göz alıcı ışığıyla yı
kanırken, insan gayri ihtiyarî 
Hollyvvood'un meşhur Çin 
Tiyatrosundaki prömiyerleri 
hatırlıyordu. Salonda filmin 
aktör ve prodüktörü Reha 
Yurdakul, dâvetlilerinin elini 
teker teker sıkıyor ve «Hoş 
geldiniz!» diyordu. Filmin di
ğer prodüktör - aktör ve re
jisörü Memduh Ün ise, bazı 
işleri için o gün Bursa’ya git
mişti.

Davetliler arasında sanatçı 
çiftlerden Sezer Sezin - Kenan 
Artun, Nurhan Nur - Atıf Yıl
maz üe Nilüfer Aydan - Yıl
maz Duru dikkati çekiyordu

localardan birini işgal ediyor
du.

Rejisör Osman Seden, reji
sör Orhan Elmas ile eşi, akt
ris kardeşler Gülderen - Sem
ra  Ece, aktör Sami Hazinses, 
rejisör Fikret Uçak ta  dâvet* 
liler arasındaydı.

«ALTIN KALPLER» İN
GALASI
Haftanın ikinci galası çar

şamba gecesi Lüks ve înci Si
nemalarında yapılan «Altın 
Kalpler» indi.

Filmin oyuncularından Ne
vin Aypar, Ahmet Mekin, Ev
rim Fer, Sami Hazinses, Şük 
ran Sabuncu, Erdoğan Tün? 
ve Leylâ Altın ilk önce Lük 
Sinemasındaki 'galada seyir
cilere takdim edildiler.

Daha sonra ayni ekip înci |  
Sinemasındaki galaya gelerek] 
seyircilere hitap ettiler. Bul 
arada müessif b ir kaza oldu.! 
Fümde Zeynep Değirmencioğ- 
lu'nun annesi rolünü oynıyan 
Nevin Aypar, sahneden ayrıl
dıktan sonra, merdivenlerden 
inerken ayağı boşlukta kay
mış ve her iki dizi de yara
lanmıştır.

înci Sinemasındaki gala. 
Lüks Sinemasmdakine naza
ran daha hareketli ve kala>- 
balık oldu. Sinema dünyamı
zın şöhretli sim alan ve basın 
m ensuplan salondaydılar. Bu 
arada filmin başarılı oyuncu
larından Kadir Savun, Lüks 
Sinemasındaki galaya gitme
miş, buraya gelmişti.

Sezonun hemen hemen en 
iyi galası olan bu gecede în 

ci Sinemasının geniş salo
nunda gözlerimize çarpan ki
şiler arasında prodüktörleri
mizden Hürrem  Erman, İh
san İpekçi, rejisörlerimizden 
Osman F. Seden, Metin Erk- 
san ve Ertem  Göreç, Ordu 
Foto Film Merkezinden reji
sör Nusret Eraslan, aktör 
E şref Kolçak, aktris Türkân 
Şoray, Nuray ve Sunay Uslu 
kardeşler, karakter aktörle»* 
rimizden Erol Taş ta  vardı.

Bu arada filmin rejisörü 
Nuri Ergin de, Memduh Ün 
gibi İstanbul dışına çıkmıştı. 
H er iki rejisörün de filmleri- 

in galalarında bulunmama- 
ın  haftanın en önemli olay- 
^nndandı.

ZEYNEP DEĞİRMENCİ* 
OĞLU ANKARA'DA
«Altın Kalpler» filminin 

Isansürü için Ankara'ya giden
ler arasında küçük yıldız Zey
nep Değirmencioğlu da vardı. 
Ankara'ya babası Hamdi De-' 
ğirmencioğlu ve kordelânın 
işletmecisi Hürrem  Erm an i- 
le beraber giden küçük yıl
dız, dönüşte uçakta kendi ar
zusuyla hosteslik de yapmış
tır. Yolculara hizmetten son
ra  b ir ara pilotun yanına ge
len Zeynep, aşağıdaki evleri 
minnacık görünce korkup: 
«Ben içeriye gidiyorum!» di
yerek yerine dönm üştür.

AYHAN IŞIK, UĞUR FİLM 
İLE ANLAŞTI.
«ölüm Peşimizde» adlı kor- 

delânın başarısından sonra 
Uğur Film, önümüzdeki sezon 
hazırlıyacağı kordelâlardan 
birinde Ayhan Işık 'm  başrolü 
oynamasını arzuladığından 
değerli aktörle yeniden bir 
film için anlaşmıştır.

NU RH AN  NU R  — *Ötüm  
P eşim izde» nin  galasında  

kocasıyla beraberdi

«Öl ü m  p e ş İm İz d e » n I n

GALASI
Geride bırakuğımız hafta 

içinde İstanbul, sinema bakı
mından oldukça hareketli b ir 
hafta geçirdi. Pazartesi gece
si değerli rejisör Memduh 
ün 'ün  «ölüm Peşimizde» adlı 
kordelâsımn İstanbul'daki 
ilk gösterilişi kalabalık b ir 
seyird kütlesi önünde Atlas 
Sinemasında yapıldı.

Sinema içinde davetliler ne
şeyle konuşup gülünürlerken,

Kordelânın baş aktörü Ay
han Işık, üç hanım arkadaşıy
la localardan birinde o turur
ken, aktris Fatma Girik de 
hemen yanındaki locada kız 
arkadaşlarıyla beraberdi. Re
ha Yurdakul ile Turgut ö ren  
ver bulamamak tehlikesiyle 
karşılaşınca sinema patronla
rına ayrılan locayı açtırdılar.

Kordelânın diğer aktrisi 
Nilüfer Sezer ise, yaşlı bir 
bay ve gazeteci arkadaşiyle
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GÖNÜL BEYH AN  — Hasta hasta film  çeviriyor.

İçinde yakalandığı soğuk algın 
liftini ayakta geçirmeğe mec
bur kalmıştır. Gönül Beyhan, 
bir taraftan rejisör Tiirker î- 
nanoğlu'nun «Kalp Yarası» 
adlı kordelâsım tamamlarken, 
bir taraftan da Acar Film’in 
«ölüm Film Çeviriyor» adlı 
şeridinde Orhan Günşiray, 
Muallâ Fırat ve Muhterem 
Nur ile beraber oynuyor.

»KIZIL VAZO» DA
GÖKSEL ARSOY
OYNUYOR

Güven Film, Peride Celâl’in 
ünlü romanı «Kızıl Vazo» nun 
senaryosunu nihayet tasdik 
ettirmiştir. Atıf Yılmaz'm re
jisörlüğünü yapacağı bu kor
de! â'da baş rolleri Belgin 
Doruk ile Göksel Arsay oy- 
nıyacak. Bilindiği gibi «Kızıl 
Vazo» geçen yıl çevrileydi 
baş erkek rolünü Muzaffer 
Tema oynıyacaktı.

TARİH TEKERRÜRDEN 
İBARETTİR...

Geçen salı akşamı Pangal- 
tı’daki Tevhid BUge Tiyatro
su - Sahne 4’de «Altın Vazo» 
piyesinin prömiyesinde olduk

ça enteresan hâdiseler cere
yan etti. Dâvetlilere mahsus 
ilk sırada göze çarpanlar a- 
rasında Küçük Sahne'den 
Gülriz Süruri ile İstanbul Ti
yatrosundan Alev Sururt, ün
lü ses sanatkârımız . Müzey
yen Senar, Karaca Trubun- 
dan sevimli komedi aktörü 
Sedat Demir, GençUk Tiyatro
sunun değerli sanatçılarından 
Ergun ve 6 Tiyatrosundan Lâ
le Belkis, Erol Keskin ve 
güzel eşi Suna Keskin vardı. 
Müzeyyen Senar'm kahkaha
ları salona da sirayet ediyor, 
herkes önce Bayan Senar’a, 
sonra sahneye bakarak gülü
yordu. Fakat en enteresan o- 
lay piyes başlıyacağı zaman 
■oldu. Gülriz'in eski eşi Ve
d a t Türkkan, salonda boş bir 
•çok koltuk dururken, ayrıldı
ğı karısının yanma bir san
dalye koydurttu ve oturdu. 
•«Tarih tekerrürden ibarettir»' 
derler. Yoksa?..

ESKİ GÜZEL GÜNLER

Cuma sabahı «Dolandırıcı 
lar Şahı» nm basın matine
sinden çıkanlar Emek Sine
ması Önünde iki eski sanat

kârın uzun uzun konuştuğunu 
görünce duraladılar. Eski Ses 
Tiyatrosundan uzun boylu, 
sarışın Muazzez Erdiken Ue 
Sabite Tur’un sevimli eşi Re- 
fet Gülerman eski güzel gün
leri, Ses’de geçen hâtıraları 
yâdediyor olmalıydılar. «Ha

va Cıva», «Lüküs Hayat», «Fu- j-i j  
ar Yıldızı» nda beraber oyna- i î 
mışlar, sahnede birlikte şar-j : 
kı söyleyip dansetmişlerdi.

6 TİYATROSUNUN GALASI }

Kısa süren bir ayrılıktan . . 
sonra 6 Tiyatrosu yine Istan* I • 
bul'a dönd ve Pangaltı Tan ; 
Sinemasında «Becerikli Kay-1; 
nana» piyesiyle temsillerine 
başladı. Bir hafta halka oy-’L 
nayıp piyesi pişirdikten son- i| 
ra, geçen pazartesi basma ve r 
dâvetlilere kapılarını açan Ti-1 
yatronun bu mutlu gününde! ı 
şehrimiz tiyatrolan sanatçı-' 
lan, gazeteciler, sinema ar-;!, 
tistleri, münekkitler, karika- ijI 
türistler hazır nâzırdılar. Se- itj 
zonun yansından sonra sah-jf? 
neden uzaklaşan Altan Karın- 
daş ve yanında güzel annesi. | |  
esmer güzelliği ile dikkati çe- | 
ken Ayfer Feray, beyaz p e r- '}

r- T “ ""** \ i
denin Yaramaz Kız’ı Oya Ta- { 
n , ve sinemflmn fifk kıymetli' I 
aktrisleri bu galayı şereflen-} i 
dirmişlerdi. öztürk Seren--1 
gil'in eşi Mevhibe Serengil, ©* 
şinin Anadolu'ya gittiğini söy-| 
lerken onu Özlemiş gibiydi. ■>

MUHTEREM NUR
TAŞINDI

Sinemamızın popüler yıldn 
zı Muhterem Nur, geçen çar-j 
şamba gecesi Tarlabaşındakij 
evinden Aksaray’a  taşındı.

a

S E N E N İN  EN BEĞENİLEN KORDELÂSI

LÜKS • tN C t - B U L V A R  ve ŞIK SİNEMALARINDA
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ÖLÜM
PEŞİMİZDE (★★★★)

Oymyanlar: Ayhan İşık,
Fatma Girlk, Memduh Ün, 
Nilüfer Sezer, Reha Yurda
kul, Senlh Orkan, Avn! Djtlli- 
gü, Hulûsi Kentmen.

Bu sezon içinde «Ma
hallenin Sevgilisi» ve «Kı
rık  Çanaklar» adlı korde* 
lâiannı seyrettiğimiz Mem
duh ün, bu  kere Halit Re- 
fiğ ve Ertem Göreç’in se
naryosunu yazdıkları «Ö- 
lüm Peşimizde» yi veriyor.

Hikâye, olağanüstü olay
lar üzerine düzenlenmiş, 
iftiraya uğrayan bir baba. 
Onu kurtarm ak için bir ta
kım çarelere baş vuran oğ
lu. Ve bu olaylar arasında 
iki gencin aşk hikâyesi.

Memduh Ün'ün bu son 
filminde gerçek dışı bölüm
ler oldukça fazdaydı. Se
naryoda yer yer boşluklara 
ve m antık hatalarına rast
ladık. Ayrıca, bundan önce 
yapılmış yerli filmlerin et
kisi altında kalmış bölüm
ler, film içinde tekrarla
nan hareketler, kötü b ir  
dublâj, belki konuya uy
gun, fakat, kötü b ir fon 
müziği, oyuncu kadrosu
nun seçimindeki isabetsiz
lik ve sinematografik b ir  
temadan yoksun senaryo, 
bu filmin günahlar hane
sine yazılacak hatalardı.

Ancak, bütün bunlar ve 
bunlara benzer diğer hata
lara rağmen, Meınduh Ün 
ortaya koyduğu eserin .tü
müyle, bütün günahlarını 
bir çırpıda siliverdi.

Gerek işleniş, gerek mi
zansen ve gerekse görüntü 
düzeniyle, yalnız bu sezo
nun en iyi Türk filmi ol
m akla yetinmeyip, Türk 
sineması’m n son yıllarda
ki en başarılı eserlerinden 
biri olarak, «ölüm  Peşi
mizde», kendinden söz et
tirmeye hak kazandı.

Turgut ö ren 'in  nefis si
yah - beyaz fotoğraf lan. 
kameranın soluk kesen ak
siyon gücü* Türk Sinema
sı’nın bu filmde kazandığı 
yeni b ir kötü adam, Mem
duh Ün’ün başarılı oyunu, 
H alit Re fiğ - Ertem  GÖreç 
İkilisinin çok iyi düzenlen
miş diyalogları ve bunla
rın  yanında, Ayhan Işık, 
Reha Yurdakul, Hulûsi 
Kentmen ve bilhassa Avni 
DilLigil ile Senih Orkan’ın 
başarılı oyunları filmin ba
şarı payında önemli yerle
r i  olan faktörlerdi.

DOLANDIRICILAR 
ŞAHI (★★★)

Oymyanlar: Orhan GUnşl*
ray, Nurhan Nur, Nilüfer Se
zer, Kadir Savun, Ahmet T. 
Tekçe, Suphi Kaııer, Nubar 
Terziyan ve Yılmaz Güney.

Rejisör Atıf Yılmaz İdare
sinde çevrilmiş bir Yerli Film 
prodüksiyonu.

Irk Sineması’nın sayılı re
jisörlerinden Atıf Yılmaz ile 
aktör Orhan Günşiray'm or
taklaşa kurdukları Yeıİi Film 
Şirketinin ilk kordelâsı «Do
landırıcılar Şahı» nı, geçtiği
miz hafta içinde, cjjma saba
hı, özel hir frnsterîde sevret- 
tık.

*'§izim —sinema yazarları

nın— daima yakındığımız bir 
konuda, prodüktörlerin çoğu 
zaman Türk Sineması'nı tica
rî kagılarla istismar etmeleri
dir.

Sık sık konuşma ve azış
malarımızda sözünü ederiz. 
Sinemamızın «ticaret» düşün
cesi anında, bir de «toplum
sal» düşünceleri olmalıdır. 
Çağdaş bir sinemaya kavuş
mamız İçin bu muhakkak 
şarttır. Yıllardan beri, bu 
konuda azdıklarımız, konuş
tuklarımızla, kalemimizde mü 
rekkep, dilimizde tüy bitti.

Neyseki, arada bir de olsa, 
bilgüi, anlayışlı ve iyi .niyetli 
sinema adamlarımızdan bazı
ları ortaya koydukları eser
lerle «ticarî» kaygılarını, top
lumsal düşüncelerle birleştiri
yorlar.

Atıf Yılmaz’ın «Dolandırıcı
lar Şahı» da, ilk nazarda tica
rî gayelerle çevrilmiş bir film 
olarak görünmesine rağmen, 
bir yandan da çok büyük ce
saretle toplum meselelerine, 
neşter atıyor.

Başarılı bir senaryo ve nis- 
beten hareketli bir mizansene 
rağmen, Çetin Gürtop’un çek
tiği fotoğraflar «Dolandırıcı
lar Şahı» mn en zayıf yönü 
olarak kaldı. Yalçın Tura'mn 
hazırladığı fon müziği nispe
ten başarılıydı.

K*** * * * * * *  ******* .** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .*
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KİM NOVAK  — Amerikan Sinema- |  
sının son yularda yetiştirdiği kud- i  
retli aktrislerden biri olan Novak, j  
hissi hayatını bir türlü düzenliye- î  
memektedir. Çeşitli erkeklerle gezip i  
tozmasına rağmen, hiç birtsi onun 4 
hissi yönünü tatm in etmemiştir. $jgj

• «* ' ; u

«GECE YARISI»NIN GÜZEL YILDIZI

H ayatı boyunca devamla b ir his 
bağı kuramıyan bu güzel, fa
kat şanssız yıldız, geçen sene, 

yıllardanberi seviştiği prodüktör 
Richard Quinn ile nihayet evlenece
ğini açıklamasına rağmen, bu ha
ber tahakkuk etmedi

Marlene Dietrich'den sonra en 
gtizel bacaklara sahip olduğu söy
lenen aktris, Şubat ayı içinde doğum 
gününü kutlarken Richard Quinn'- 
den kendisine b ir tebrik, mesajı 
gelmemesi, davetlilerin ve bilhassa 
gazetecilerin dikkatinden kaçma
mış, güzel yıldızın büyük aşkını a r
tık terkettiği kanaati hâsıl olmuş
tur.

Kim Novak’m hayatında umu
miyetle beynelmilel hovardalar yer 
alıyor. Meselâ, kadınların hayran 
kaldıkları Dominik Cumhuriyeti ve
liaht! Prens Rafael Trujillo’nun genç 
kadına b ir araba hediye etmesi, bir 
zamanlar günün konusu olmuştu. 
Bilâhare, Porfirio Rubirosa ile de 
b ir m üddet dolaşmış ve ondan son
ra  şansım. Baby Pignatan ile dene
miştir.

Novak'm bütün bu arkadaşlık

lardan kazancı, sadece maddi de
ğeri olan hediyelerden ibarettir.

Genç kadın, sevmek ihtiyacın
da olduğunu muhtelif vesilelerle 
dedikodu yazarlarına söylemiştir. 
Evvelki yıl, Cannes Film Pestivalin- 
4e Gary Grant ile yanak yanağa 
dansetmesi, b ir süre sonra da 
Anthony Quinn ile dolaşması yine 
büyük dedikodular yaratm ıştı. Fa
kat her iki macera da. Kim Novak'- 
m  gerçek arzusunu, sevmek ihtiya
cını tatm aktan uzak kaldı.

Son olarak «Tanıştığımızda Ya
bancıydık» filmini çevirirlerken 
Kirk Douglas ile ilgilenmiş ve ak
törün Fransız asıllı karısına korku
lu dakikalar yaşatmıştı.

Son zamanlarda yeniden Tru
jillo ile görülmeğe başlayan güzel 
yıldızın günün birinde nihayet is
tikbâlini düzenlemesi ve b ir yuva 
kurması bekleniyor. Kim Novak’m 
dostlan ise, genç kadının.ançak Ri
chard Quinn ile evlendiği takdirde 
mes’ut olabileceğini söylüyorlar. A- 
ma gerçeğin tam ifadesi, Kim No- 
vak'ın ' henüz yalnız b ir insan oldu
ğudur...
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Röportaj : 

MERÂL SAYIN

Kulisleri de, sahneleri gi
bi küçücüktü.. O kadar 
küçüktü ki, oturm a odala
rına girerken başımı eğ
mek mecburiyetinde kal
d ım  Ama, size bîrşey söy- 
liyeyim mi, Küçük Sahne 
kulisi, şimdiye kadar gör
düğüm tiyatroların kulis* 
ierinin hepsinden samimi, 
dıcak ve sempatik.. Salo
nun sol ön tarafındaki kapı
dan girdiğiniz an, sizi sah
ne âmiri Altan Erbulak 
karşılar. O da kim? Diye 
sotmaym canım.. Tanıdığı
mız, bildiğimiz Altan Er-

KVÇÜK SAHNE AİLESİ

bulak!. Hani şu m eşhur 
tiyatro aktörü, «Çiilenbik» 
le Anadolu'yu fetheden, 
sinema oyuncusu, Pazar 
ve Yeni Sabah’m  tatlı ka
rikatüristi, Küçük Sahne
nin sevimli komedi artis
ti:. «Bu terazi bu kadar 
sikleti çekmez» diyeceksi
niz belki ama, Altan’m  te
razisi çekiyor. Tiyatronun 
patronu Haldun Dormen, 
Altan’a yukarda saydığımız

— Dormen Tiyatrosunun sami-

sıfat ve unvanları az gör
müş olacak ki, ona b ir de 
sahne âm iri unvanı vermiş.. 
Altan «buyur» ettikten 
sonra kendimizi rolü ol
mayanların oturduğu kü
çük salonda bulduk.

Haldun Dormen'in bü
yük b ir üzüntüsü var bu 
gece.. Piyes tutm adı desek 
değil, çünkü perde arası 
dışarı süzülürken salonun 
dolu olduğunu gördük. 
«Biraz rahatsızım» diyor 
genç rejisör. Belli ki, üzün
tüsünü söylemeyecek. Ro
lü son( perdede olduğu için 
şimdilik istirahat ediyor. İs
tirahat edenlerden biri de 
trubun yakışıklı jönlerin
den İzzet Günay. «Gazebo» 
yu görenler son perdede
ki, acaip gülüştü gangsteri 
hatırlıyacaklar elbet!... İz
zet Günay bu piyeste en 
başanlı oyununu çıkarı
yor, Haldun'la ikisi, rol
leri kısa olmasına rağmen» 
piyesin en başanlı oyuncu* 
lan ... Hormen Tiyatrosu
nun en samimi aktörü m u
hakkak ki, Metin Serezli. 
Geçen yıllarda büyük rol
lerde muvaffakiyetini al- 
kışladığımı?,, kadın seyirJ 
çilerin hayran olduğu genç 
jönümüz, bu seneki piyes
lerde ufak roller oynuyor. 
Bir bakıma istirahat edi
yor. Ama, işittiğime göre 
Haldun Dormen’in Atlas'ta 
sahneye koyacağı «Sokak

mi, sıcak ve sempatik oyuncuları SİNEMA 1961 objek
tifi karşısında

12

Kızı îrm a» komedi müzi
kalinde Gülriz Sururi ile 
birlikte baş rolleri oynı- 
yacakmış. B ir ara  Metin, 
Altan’a  sesleniyor:

— Altan sana bir. hikâ
ye anlatacağım, bayılacak
sın.. Beğenecek olursan 
beş kâğıdım alınm  ama...

Altan'm başını kaşıya
cak vakti yok. Yüzü ter 
içinde aksesuan yetiştir
m eye çalışıyor:

—■ Şimdi sırası mı Me
tin? Diyor. Ama duram ı
yor «Anlatsana» diye yal- 
vanyor ona. Metin’in ku
lağına söylediği hikâyeyi 
duyunca önce kahkahayı 
basıyor, sonra da elini ce
bine atıp çıkardığı parar 
yı ona veriyor. Parayı ver
dikten sonra, yüzü kas

katı kesildi Altan’m.. Sev
gili . okuyucularım belki 
siz de hikâyeyi m erak et
mişsinizdir, anlatayım ...
«Adamın birinin başı çok 
ağrıyormuş, bir* eczaneye 
girmiş. Bana iki asprinle 
bir>! Anlatacaktım ama, 
Metin müsaade etmiyor. 
«Telif hakkı bepimdir» di
yor. Sonunu öğrenmek is
teyen olursa lütfen Küçük 
Sahne'den Metin Serezli'ye 
m üracaat etsin.. Ama beş 
kâğıdı da hazırlasın. Be
ğenmezse iade etmek şar- 
tile.

Küçük Sahne’nin uzun 
boylu, güzel vücutlu ak
tristi Ayfer Feray, boy ay
nasının önünde, üzerinde
ki şık tuvaletinin son re- 
tûşİannı yaparken Altan

sinematek.tv



içeri dalıyor: «Yandık, ço
cuklar.. Ziller çalmıyor. 
Ne sahnedeki telefonun, 
ne de kapının zili.. Ne ya- 
pacağız şimdi?» Turgut 
Boralı atılıyor «Zil yerine 
ıslık çalayım istersen». 
Yılmaz Gruda nedense gö
rünürlerde yok, yukardaki 
ufak odasında makyajını 
yapıyor. Biraz önce eşi 
Tolga Tiğin geldi, muvaf
fakiyetler diledi ve gitti. 
Herhalde Yılmaz da şimdi 
Tolgayla evine gitmek, ço
cuğunu okşamak isterdi a- 
ma, ne yapsın ki vazifesi, 
sahnede onu bekliyor. Ü- 
ziilse bile sahnede seyirci
lerini güldürmeğe mecbur.

Sahnede seyircilerini 
gülmekten katıltan Ulvi 
Uraz'ı Kuliste görseniz 
hayretler içinde kalırsınız. 
Sert b ir m uassır yüzü, hiç 
gülmeyen ve konuşmayan 
halile, sahneyle tam bir 
kontras teşkil ediyor. Seç
kin Bozkaya rolüne m i ha
zırlansın, ışıklan mı idare 
etsin, şaşırmış. Biz içerde 
rolü olmayanlarla konuşur
ken, sahneden Ulvi Uraz’ın 
tabancasının sesi duyulu
yor, birini öldürmüş sak

ERBULAK VE GRUDA — Sahne ve perdemizin bu as oyuncuları, uç ya  ıçınae oır- 
çok eserlerde önemli kompozisyonlarda göründüler. «Kamp 17», «Zafer Madalyası», 

«Cengiz Hanın Bisikleti» ve «Beş Parmak» gibi...

layacak yer alıyor. Seyir
cilerin kahkahası yine du
yuluyor. Haldun ve arka
daşlarına teşekkür edip 
ayrılırken gözlerim kulisin 
duvarlanndaki afişlere ili
şiyor. Üç yıl İçinde nelerde

oynamamışlar, neler?.. Ha
fızamda «Kamp 17», «Tey
zesi», «Zafer Madalyası», 
«Cengiz Han’ın Bisikleti»,

Fotoğraf Makinesi» ve 
•»Beş Parmak» ııi tatlı hâ
tıraları Tjyatro'dan ayrılı
yorum.

ANKARA DAN BİR MEKTUP VAR

AYFER FERAY  — Dormen Tiyatrosunun uzun boylu, 
güzel vücutlu aktrisi *Gazebo» nun tek kadın oyuncusu.

★ Ankara Devlet Tiyatrosu 
geçtiğimiz yıllarda bü
yük başarı kazanan Kral 
Oidipus'un tekrar temsi
line karar vererek hazır
lıklara başlamıştır, tik 
temsil Erzurum'da, Ata
türk Üniversitesinin açı
lışına rastlayan 29.IV.1061 
cumartesi günü verilecek
tir.

★ Devlet Tiyatrosunun cici 
sanatkârı Jale Âyata ga
zetecilerle konuşmaktan 
imtina etmektedir. «Dü: 
şündüklerimi söyliyemi- 
yeceğime göre, konuşma
larım samimi olmaz» di
yen aktrisin hususi ara
basını da satacağı haber 
alınmıştır.

★ Ankara Devlet Tiyatrosu
nun, Oda Tiyatrosunda 
temsiline başladığı «Ayn 
Dünyalar» piyesinde oy? 
nayan Gökçen Hıdır, rol 
İcabı kuaförde saçlarım

kırptırırken elektrik kon
tağından çıkan bir kıvıl
cım İle saçları tutuşmuş, 
sahne arkadaşlarından 
Raik Alnıaçık'm ânî bir 
müdahalesi ile bu büyük 
ve ciddi tehlikeyi atlayan 
Gökçen Hıdır temsilleri
ne devam etmektedir. 
Kendisine geçmiş olsun 
deriz.

Gökçen Hıdır
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AVLA VE 
BEKLÂ  

A L S A N

MELİH VASSAF

gi rollerine çıkmışlardı a* 
caba?.. İster misiniz, si
zinle Algan'lann Beyoğlu 
İstiklâl caddesindeki, na
dide ve güzel eşyalarla dö
şenmiş şahane apartıman- 
lanna gidelim ve onları 
dinleyelim:

— «1933 yılında Erzu* 
rum'da dünyaya gelmişim» 
diyor. Beklân Algan, «Is- 
Hanbula geldikten sonra 
Roert College'e girdim ve 
tahsilimi kolejde tamamla 
dım».

— Sahnemizdeki birçok 
sanatçılar gibi sizde de, 
tiyatro aşkı kolejde iken 
mi başladı?

— Hayır.. Kolejde iken 
tiyatroya pek merakım ve 
hevesim yoktu. İnanmazsı
nız belki kolej temsilleri
ne de pek gitmezdim. Ara
da bir, o da Kız Kolejin
deki bir arkadaşımı davet 
ettiğim zaman, usulü boz* 
mayayım diye giderdim. 
Doğrusunu isterseniz ti
yatroyu hiç sevmezdim.

— Peki, nereden geldi bu 
tiyatro merakı?

— Robert Koleji bitir
dikten sonra, babamın iş
lerini takip etmek için A- 
merika’ya gitmiştim. 3 rod
way Tiyatrolarının methi
ni işitmiştim «Hadi bir 
tiyatroya gideyim» dedim.. 
Piyes beni sardı. Yavaş

.yavaş tiyatro muhitine de 
girmeye başlamıştım. Der
ken günün birinde kendi
mi «Actor's Repertory The
atre» da buldum.

— Orası da neresi?
— «Actor's Repertory 

Theatre» New York'ta Off-AYLÂ ALCAN — Amerika’da oynadığı «Cigi» piyesinde.

BEKLÂN ALGAN — Hollywood aktörlerine 
benzemiyor mu?

Düne kadar kimse, ti
yatro âleminde bir «Algan» 
ı çiftinin mevcudiyetinden 
haberdar değildi. Filhaki
ka Şehir Tiyatrosu ilgilile
ri ve sanatkârları Dram

Sahnesinde prova edilen 
Jandark efsanesinin reji
sörü Beklân Alganla tanış
mışlar ve locaların arka
sındaki koridorda sessiz 
durarak Jandark rolüne

çalışan Aylâ Algan’ı sey
retmişlerdi. Mahdut bir 

zümreye inhisar eden bu 
tanışma geçen gece Dram 
Tiyatrosundaki «Tarla Ku
şu» piyesinin ilk temsili 
sonunda.' İstanbulun sa
natseverlerine de intikâl 
etti ve piyesin bitiminde 
seyirciler rejisör Beklân Al- 
gan’ı, baş aktris Aylâ Al- 
gan’ı alkışlayarak tekrar 
tekrar sahneye çıkardılar.

Aylâ ve Beklân Algan... 
İstanbul seyircisi bu isim
leri, ilk defa bu gece duy
muştu. Kimdi bu genç sa
natkârlar?... İlk günde sa
nat âlemini fethettiklerine 
göre üzün ve yorucu bir 
sanat hayatları, tiyatro ça
lışmaları olmalıydı.. Tiyat
ro tahsillerini nerede yap
mışlar, hangi piyeslerin han
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GENÇ AKTRİS — AylA Algan, Şehir Tiyatroşmda can
landırdığı »Jan D'Ark rolüyle tstanbulu fethetti.

Broedvvay’de bulunan bir 
tiyatro trubu.. Bir stüdyo
su ve profesyonel sahnesi 
olan bu genç trubun ida
recileri, Aktör ve direktör* 
leri arasında Wendel Phil' 
lips Burton Brinkerhoff 
ve Lew Biro var. Stüdyo
sunda Amerikanın en ünlü 
tiyatro kişileri Jashua Lo- 
gan'iar, Josepf Anthony’ler 
ders verirler. Bazen civar 
şehirlere turneye çıkardık.

— Bu tiyatroda neler oy
nadınız ve sahneye koydu
nuz?

— Birçok piyesler« Bun
ların içinde Samuel Bec- 
kett'in «Godoyu Beklerken» 
piyesini 'sayabilirim. Tony 
Lo Bianco ile birlikte sah
neye koymuş ve Gogo ro
lünü oynamıştım. Sonra El
mer Rice'in «Hesap Makine
si», Maxwell Anderson’un 
«Winterset» piyeslerinin 
de prodüksiyonlarını ha
zırlamıştım. Actor’s Re
pertory Theatre Tiyatro
sundaki zevkli çalışmala-

nm ı ömrüm oldukça unu
tamam.

— îstanbula gelişiniz? 
Şehir Tiyatrosuna girişi
niz?.»

— Geçen yılın ortaların
da Muhsin Ertuğrul, Ame
rika'ya gelmişti. Arkadaş-., 
lar benden bahsetmişler, 
ziyaretine gittim. Bana 
Türkiyeye dönecek olur
sam Şehir Tiyatrosunda 
genç rejisörlere verilen 
imkânlardan bahsetti. E- 
şimle beraber geçeh ilkba
harda yurda döndük ve bu 
sezon başında Şehir Ti
yatrosuna girdik. Şimdi de 
görüyorsunuz Anouîlh'un 
«Tarla Kuşu» nu sahneye 
koydum ve Charles rolü
nü oynadım..

Şimcü Gelelim tiyatro
muzun en genç, en tatlı 
Jandark’ma.

t— Aylâ hanım hayatını
zı anlatır mısınız?

— 1937 yılımn 29 Eki
minde Cumhuriyet bavra-

(Devamı 32. sahifede)

o t

Güzel gözlü yıldız, geçtiğimiz hafta 
içinde memleketine döndü...

Bir aya yakm bir zamandan beri bü
tün dünya basınının ilgisini çeken «Eli- 
zabeth Taylor'un hastalığı» hikâyesi ni
hayet sona erdi. Bir süre için gazetelerin 
baş sahifelerini kolaylıkla işgâl eden gü
zel gözlü yıldız, yakm bir gelecekte sanat 
dünyasının söz konusu edeceği yeni film
lere başlıyacak. Ancak, sanatında bir ba
şarı kazandığı taktirde, aynı gazetelerin 
aynı sahifelerini ona ayırabilecekleri ol
dukça meçhûl... Hastalığı dolayısiyle bir 
müddet baş tacı edilen yıldızın, bir sanat
çı olarak hangi sayfalarda ve kaç satırla 
yer alabileceği enteresan konu olsa gerek.

Liz Taylor'un uzun bir süre hastaha- 
nede yatmasma ve ölümle pençeleşmesi
ne sebep olan ağır hastalık bir çeşit za
türree idi. Londra'da «Kleopatra» filmi- _ _ _ _ _  
nin ilk çalışmalarına başladığı sıralarda p il  
bu hastalığa yakalanan aktris, stafilokok 
mikroplarının akciğerlerinde yerleşmesi sonucu nefes 
alamamak gibi bir tehlikeyle karşılaştı. Yapılan ame
liyatla nefes borusuna çelik bir boru takılmıştı. Bu 
suretle yaşama imkânı sağlandıktan sonra da, geçtiği
miz hafta başında bu çelik boru, başarılı bir ameli
yatla çıkarıldl.

Şimdi Elizabeth Taylor sağ salim taburcu edilmiş 
ve kocası Eddie Fisher’le beraber mes’ut ve sâkin bir 
hayat sürmek üzere, bir süre için Califomia'da istira- 
hate çekilmişlerdir...
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Nejat Saydamın yeni 
kordelası, Türk Sinemasının 

en kudretli oyuncularını 
bir araya topladı...

Röportaj:

Hayri CANER

Londra'da bir pavyon... Si
gara dumanları, şen. kahka
halar, pistte yanak yanağa 
dans eden çiftler ve güzel bir 
orkestra müziği...

★
Uzun boylu, sarışın ve ya

kışıldı bir genç, gitarım ku
caklamış, pavyonun loş bir 
köşesinde oturan iki güzel 
kadına, tatlı sesiyle serenad 
yapıyor...

★
Reşad Pavyon'un tahta ka

pısından —her ne hikmetse 
bu pavyonların kapısı hep 
tahta oluyor— içeri girdiği
mizde, holde oturanlara sor
duk:

— Çalışıyorlar mı?
— Evet...
îkinci bir kapıyı itip, dal

dık içeri. Beş yüzlüklerin ya
kıcı ışığı bir anda gözlerimi
zi kamaştırdı. Sonra alıştık. 

★
«Aşkın Saati Gelince» adlı 

kordelânın «Londra'da bir

pavyon» sahneleri çekiliyor
du. Bugün yapılacak çalış
malardan sonra da, filmin çe
kim işi sona erecekti...

★
Bir köşedeki masanın ba

şında fildin üç oyuncusu, Av- 
ni Dilligil, Çolpan İlhan ve 
Göksel Arsoy çekilecek sekan
sın ışıklı provasmı yapıyorlar
dı.

Rejisör Nejat Saydam:
—j Tamam çocuklar, dedi. 

Çekiyoruz.

Işıklar, operatör ve oyun
cular hazırdı. Bir an ortalık 
sessizleşti. Birden rejisörün 
gür sesi, bu sessizliği bozdu:

— Kamera!...
★

O günkü çalışmalarda rolü 
bulunmıyan filmin as oyun
cusu Belgin Doruk, SİNEMA 
1961 ekibinin «set röportajı» 
yapacağını öğrenince, pavyo
na kadar gelmişti. Bu zahme
tine teşekkür etmek üzere, 
bir köşede filmin prodüktör
leri özdemir ve Nüzhet Bir
selle konuşan Belgin Do- 
ruk’a doğru yaklaştım...

★
— Belgin hanım, sizi bura

ya kadar yorduk. Çok teşek
kür ederiz.

Güzel yıldızımız gülümsiye- 
rek:

—■ Rica ederim, dedi. Size 
yardımcı olduğum için mem
nunum.

— Bu arada, film hakkın
da düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyim?

— Bu sene yaptığım film
lerin en iyisi olduğunu tah
min ediyorum. Gerek konu ve 
gerekse çeküişteki titizlik, 
bende bu kanaati uyandırdı.

★
Aynı soruyu bu kere Nüzhet 

ve özdemir Birsel'e sordum. 
Nüzhet beyin cevaplaması 
şöyle oldu:

m

m m

SE T ARASI — Çolpan İlhan yün Örüyor,.. Belgin Doruk, arkadaşımız Hayri Carıer'in 
bir sorusuna cevap verirken, Birsel Kardeşler de değişik pozdatar...

A#
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— Herşeyden önce, sevdi* 
ğim dört ası Filmimizde oy
nattığım için çok memnu
num. Bu dört asın yanında, 
Avni Dilligil, Aliye Rona ve 
Şaziye Moral'ın teşkil ettiği 
kuvvetli b ir kompozisyon 
kadrosu da büyük yardımcı
mız oldu... Çok çalıştık... Se
yircilerimize iyi b ir eser ver
mekle, bütün çektiğimiz ezi
yetlerin mükâfatını almış ola
cağız...

özdem ir Birsel:
— Görüyorsunuz, çalışıyo

ruz... H er filmimizin olduğu 
gibi, «Aşkın Saati Gelince» 
nin de, seyirciyi memnun e- 
decek bir film olduğunıi söy- 
liyebilirim... Tabiî, imtihan 
perdede...

★

. Uzun boylu, sansın  ve ya
kışıklı b ir  genç. Göksel Ar- 
soy'dari başkası değildi. Or
kestranın gitarını kucakla
mış, pavyonun loş b ir  köşe
sinde, Belgin Doruk ve Çol- 
pan Ilhan'a, tatlı sesiyle se- 
renad yapıyordu...

Filmin değerli jönü, elinde
ki g itan  b ir kenara bırakır
ken, düşüncelerini şöyle açık
ladı:

— Bu sorunuzu tek cümley
le cevaplıyabilirim: «Aşkın 
Saati Gelince», bu  sezon için
de çıkmış ve çıkacak en güzel 
üç filmden birisidir...

★
Rejisör N ejat Savdam’la 

sinema ve tiyatro dünyamı
zın kudretli oyuncusu Çolpan 
İlhan b ir masaya oturm uşlar. 
Reiisör genç aktrise rolünü 
tarif edivor. Bir anlık . boş 
zamanlarından istifade ede
rek onlara da düşüncelerini 
soruyorum. Çolpan İlhan, si
garasından derin b ir  nefes al
dıktan sonra cevap veriyor. 
Verdiği cevap da b ir hayli en
teresan :

— Seyirci bu  filmi seyre
derken şampanya içiyormuş 
gibi olacak...

Neiat Savdam:
— «Aşkın Saati Gelince» h ir 

ask filmi. İlk defa en çok se
vilen artistleri b ir  arava se
tirdi. İsin en güzel vönü. hiç 
kimse kimsenin rolünü har
camadı. Filmin b ir enteresan

tarafı da, belirli b ir kötü ki
şisi yok...

★

Çevreme bakmıyorum, fil
min dört asından üçü burada 
ama, birisi nerede? Sadri A- 
lışık meydanlarda yok. Çol
pan Ilhan’a  soruyorum. 39 a- 
teşle, hasta olarak yatıyor
muş...

★
Bu sezon içinde Birsel 

Film’in «Rüzgâr Zehra» srnı 
yönetmiş olan Nişan Hançer 
de Reşat Pavyon'un misafir
leri arasında. İşte, karşıdaki 
masada, «Aşkın Saati Gelin
ce» nin karakter aktörü Avni 
Dilligil ile karşılıklı oturmuş
lar, konuşuyorlar. Yanlarına 
yaklaşıyorum. Selâmlaşıyo
ruz; '

— Merhaba Nişan bey, mer
haba Avni bey...

,— Merhaba Hayrı Caner...
— Merhaba...
Ben de b ir iskemle çekiyo

rum Hep beraber konuşuyo
ruz. Türk sinemasından, film
lerden lâf ediyoruz. Tabiî, bu 
arada Avni Dilligil’e son fil
mi hakkında neler düşündü
ğünü sormayı unutmuyorum

Elindeki kalın purvdan de
rin b ir nefes aldıktan sonra, 
değerli aktör sorumu cevap
lıyor:

POZ  — A vn i OUlıgıl, N uzuci ü ırse l, ae ıg ın  U oruk, 
m ir  B irsel, Ç olpan İ lh a n  ve  N e ja t Saydam  b ir

Üzdıi'
arada

1?

B Ö Y L E  M İ? ’— R ejisö r  N e ja t S a yd a m ’ın an la ttığ ı rolü, a k tö r  A vni Dilligil prova  
ederken, p ro d ü k tö r  N ü zh e t B irsel de senaryoyu te tk ik  ediyor...

— Peşin hüküm vermek 
hiç de doğru b ir hareket de
ğildir. Ancak, Birsel Kardeş
le rle  daha önce «Yeşil Köş
kün Lâmbası» nda çalıştım. 
Oldukça bilgili ve titiz hare
ket edioyrlar. Bu bakımdan 
çalışma tempomuz ve prodük
törlerin anlayışı, «Aşkın Saa
ti Gelince» hakkında bana 
çok-iyi peyler düşündürüyor...

★

Foto Sabahattin’in fotoğraf 
çekme işi tamamlanınca, Re
şat Pavon'u terketmemiz ge
rekiyordu. Son çalışmalarını 
yapan «Aşkîn Saati Gelince» 
ekibine başarılar dileyip, yo
la koyulduk...

Kapıdan çıkarken Nejat 
Saydam'm gür sesi b ir kere 
daha kulaklarımızda çınlıyor* 
du:

— Kamera!
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İK İN C İ GÜN — «SİN EM A 1961» ekibiyle ik i gün geçiren Göksel Ar- 
soy'tm röportajı, «Unutamadığım K adın» film in in  çekim inde yapılır
ken, fotoğrafları da «Aşkın Saati Gelince» adlı kordelĞnın çalışma- 

ları sırasında çekild i

Darma dağınık b ir ya
tak odası. Geniş, Uç ̂ ki* 
çinin rahatça yatabile
ceği bir karyola. Bir 
tuvalet, üç kapılı bir 
gardrop... Yatağın üze
rinde yorgan, pike veya 
battaniyeye benzer örtü 
yok. iki yastık, bir ta
rafta dertop olmuş..
Çarşaf buruş buruş. O 
da bir tarafa toplanmış. 
Sağa sola gelişi güzel 
kadın çamaşırları atıl
mış. Etrafta boş elbise 
pskılan. Bütün eşyaya 
bl değmiş. Kerşey var. 
fak a t ¡hiçbiri yerinde
değü. Yatağın iki tara
fındaki komodinlerin ü- 
zeri kitap, sigara pa
keti ve firkete ile dolu. 
Sigara tablalarından uç
lan  rujlu, yanya kadar 
İçilmiş izmaritler taşı
yor. Kalorifer adama
kıllı ' yanıyor. Odanın
içine ter kokusu sinmiş, 
îyi cins bir parfümle 
karışık ter kokusu. İn
san kokusu. Hasılii yor
gun bir yatak odası..

İçeriye girince bir 
müddet olduğum yerde 
durarak seyrediyorum. 
İpekli kadın çamaşırla
rından bir tornan başka 
b ir sandalyeye aktarra- 
rak kendime ilişecek bir 
yer açıyorum.

öbür odalardan kadın 
ve erkek kahkahalan 
yükseliyor.

Bekliyorum.
Az sonra sanşm, ye- 

şil gözlü, uzun boylu 
genç bir adam odaya
giriyor. Kalkıyorum. El 
sıkışıyoruz. Ona da otu

Göksel
KENDİ HESABINA ÇEVİR 

AŞK VE ROMANTİZM’İI 
BİR KONUYU U

racak b il yer bulmak 
lâzım. Yatağın kenarı
na oturuyor.

Tam1 konuşmağa baş- 
lıyacağımız sırada içeri
den sesleniyorlar. San- 
şın adam:

«Affedersiniz, bir da
kika...» diyor ve gidi
yor.

Odada tekrar tek ba
şıma kalıyorum. Bir de
fa seyretmekle akılda 
kalmıyacak kadar çok 
eşya ile dolu odayı ye
niden gözden* geçiriyo
rum. Ortada birbirine 
dolanmış bir yığın kor
don. Kıvnla, büküle, ne
rede başlayıp nerede 
bitecekleri bilinmeden 
uzanıyor. İrili ufaklı 
reflektörler. Karyola ile 
duvar arasında kısacık 
bir ray. Rayın üzerinde 
ufacık bir dekovil. Ga
rip bir yatak odası bu...

Kapı açılıyor, az ön
ceki sanşm genç giri
yor:

«Affedersiniz, beklet
tim.» diyor. Kibar, nazik, 
güler yüzlü, yakışıklı bir 
genç. Yatağın kenarına 
tekrar oturduğu sırada 
içeriden sesleniyorlar: 
«Göksel... Seni bekliyo
ruz...»

«Hay Allah-' 
genç. «İki lâf 
madılar. şimdi 
mm...»

O gittikten soı 
odadan bikinim 
mut yükseler: 

«Yakın ışıklar 
provayı yajmıru 

Prova yapılı 
provası? Elbise

Röportaj 
Oktay OK 
Foto&afla 

BELLİrot 
Stiiayos

— - 4
yır... Filnı.|föks( 
un başrol® 
ve öbilr merali 
.Muhterem »uı 
rim Fer tujfın 
laşıldığı UNU' 
Cim KADÜİ'ın 
nesini çevünorl 
az evvel Jjuvir 
ğım ve filmde 
mayan yatak 
Göksel Arsoy'u 
mm. Bir iki şe; 
ğım, kom|Rafi 
ma 1961'iıSol 
n n a  hizmet Sİ2
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iel Arsoy
ÎINA ÇEVİRECEĞİ KORDELÂDA 

fMANTİZH’İN HAKİM OLDUĞU 
KONUYU İŞLEYECEK.

«Hay Allah...» diyor 
Igenç. «İki l&f konuştur- 
Imadılar. Şimdi geliyo 
Irum...»
1 O gittiktm sonra- Öbür 
lodadan bildiğim b ir ko- 
Imut yükseUjpr:

«Yakın yklan... Son 
[provayı yapıyoruz...»

Prova yapılıyor. Ne 
[provası? Elbise mi? Ha-

Röpoftaj : 
Oktav OKAN 
Fotoğraflar :

BELLİpotoğraf
Stiiayosu

— i ---------------

yır... Film.Göksel Arsoy'- 
un başrolfiâ oynadığı 
ve öbür önemli rollerin 
Muhterem Nur ve Ev
rim Fer unfından pay
laşıldığı UKUTÂMADI- 

I Cim  KADÜTın bir sah
nesini çeviriyorlar. Ben, 

I az evvel tasvire çalıştı
ğım ve filmde kullanıl
mayan yatak odasında 

| Göksel Anoy'u bekliyo
rum. Bir 3d şey soraca
ğım, konuşacağız. Sine
ma 1961'itt. okuyucula
rına hizm« Sizin namı

nıza Göksel Arsoy’la 
görüşeceğim. Çok geç* 
meden komutan (reji* 
Sör) en sert emrini ve
riyor:

«Motor....»
Bir müddet sonra ko

mutanın sesi tekrar du
yuluyor:

«Stop...»
Onbeş dakika istira

hat veriliyor. Göksel 
Arsoy:

«Hele şUkUr» diyerek 
üçüncü defa geliyor.

«Mümkün olduğu ka
dar sorulmadık, daha 
doğrusu 'sizin söyleme* 
diklerinizi yazalım» di
yorum.

«Biliyor musunuz?» 
diyor. «Herkese sorul
maktan bıkkınlık geti
ren sualler bana sorul
madı. Meselâ boyum, 
tipim. \  1.83 boyunda
yım. 75 kiloyum. Saçla
rım san, gözlerim ye
şil. Yalnızlıktan hoşla
nırım. Kalabalık, gürül
tü rahatsız eder beni. 
Sözünde 'durmağa çalı
şan bir insanım. Etra- 
fımdakilerin de sözünü 
nün eri, verdiği sözü 
tutan insanlar olmasını 
isteri m.»

«Bütün arzum jet pi
lotu olmaktı. Fakat a- 
Hem rıza göstermedi. 
Bugünkü durumumdan 
memnunum. İki fakül
te bitirsem bu parayı 
kazanabileceğimi zan
netmiyorum. Fakat baş
ladım bir kere bitirmek 
şeref meselesi oldu. İk
tisat Fakültesine imti
handan imtihana uğru- 
yonım.»
< «Filmlerimin sayısını 

bereketi kaçmasın diye 
kimseye kat’l olarak söy
lemiyorum. Temmuz a- 
yında kendi hesabıma 
b ir filme başlamak ni
yetindeyim. Aşk ve ro
mantizmin hâkim olduğu 
bir konuyu işliyeceğim.»

«Şimdiye kadar çevir
diğim filmlerin hiçbiri 
beni tatmin etmiş değil
dir. Şayet münevver kit
leye dahil bir insan sa
yılırsam, oynadığım film
lerdeki kusurları görme
mem-mümkün değil. Bu 
yüzden filmlerimin gala
sına gitmedim, gitmem 
de. Beni sevenler arala
rında görmek istiyorlar, 
çağırıyorlar. Bu şansımı 
arzuma göre yapacağım 
kendi filmime saklıyaca- 
ğım.»

«Hataları bildiğime gö
re kendi filmimde bazı 
yenilikler yapmağa çalı
şacağım. Kameravı hare
ketli hale getirmek için 
hava kuvvetlerindeki ah
baplarımın da vardım! 
ile helikopter kullanma- 
vı bile düsünüvorum. 
Par^va acımıyacafrım.»

«Üzüntüm. En ’bîivnk
Yf)pvnmı HV »ııWW*)

ROCK'N ROLL  — Set arasında Reşat Pavyonunun orkestrastnı 
tarı alan Göksel Arsoy tatlı sesiyle Elvis P resleyin  en son şark 

söylemeğe başladı.
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... Ben kadından pek anlamam An- 
Vamak isterdim ama olmadı. Bu yaştan 
«on ra pek olmaz da. Mamafih bu du
rumdan şikâyetçi değilim. Zaten, işin 
doğrusunu söylemek gerekirse, dünyada 
kadından anlıyan erkek yoktur. Kendi
lerini beğenen, her an kasılan erkekle
rin uluorta iddialarına pek kulak asma
yın. Hollywood'un en güzel kadınlarını 
seçmek üzere kendime göre bir tasnif 
yaptım. Bazı kadın arkadaşlarımı gü
cendirmek pahasına da olsa, konuda 
düşündüklerimi açık açık söyliyeceğim. 
Çehre zerafeti, göz güzelliği, bacak te
nasübü gibi şeylere önem vermem. Göz
leri gerçekten güzel, çehreleri gerçekten 
zarif, bacakları tam manasiyle biçimli, 
öyle kadınlar tanıyorum ki, bunlar bir 
erkek için hiç de çekici değildirler.. Ben
ce kadın her şeyden önce karakter sa
hibi olmalıdır...

Size bu yazımda listemden iki yıldız 
tanıtıyorum; Susan Hayward ve Lau
reen BacalL..

JOHN WAYNE DİYOR K İ:

BEN 
KADINLARDAN 
ANLAMAM...

Susan Hayvvard’la ilk defa konu
şan bir erkek arkadaşım bana şunlan 
söylemişti: Onunla pek uzun boylu 
konuşmadık ama, inanır mısın, Susan'- 
ın yanından ayrıldıktan sonra uzun za
man onu düşünmekten kendimi alamı- 
dım.

Arkadaşım haklıydı. Susan Hayward’- 
la bir defa konuşan, kolay kolay ken
dini onun tesirinden kurtaramaz. Gü
zelliği, konuşmasının zerafeti, olgunlu
ğu, bakışları erkekleri muhakkak sihir
ler. Kolay unutulmaz bir şahsiyete sa
hiptir. Ona aşık olan erkekler alelâde
likten kurtulmak mecburiyetindedirler..

Laureen Bacall’a gelince: O, erkeğin 
hakkı olan şeyi erkeğe tanıyan, onun 
zevk aldığı şeylere kat'iyen müdahale 
etmiyen bir insandır. Laureen Bacall'da 
olduğu kadar pek az kadında zekâ ile 
güzelliğin bir araya geldiğini gördüm. 
Kocasının ava gitmelç, balık tutmak, 
kitap okumak v. s... gibi zevklerine bir 
kere bile müdahale etmemiştir....

Bütün bunlara rağmen şahsiyetini 
müdafaa etmesini gayet iyi bilir. Ta
biat itibariyle insanları sever. Toplu
luklardan hoşlanır. Dostlarının sevin
cini, kederini paylaşır. Şimdiye kadar 
Laureen Bacall’dan zevk almayan bir 
erkeğe rastlamadım. Az bulunur onun 
gibi kadınlar... w

AYH AN IŞ IK  
D edikodudan uzak

AYHAN IŞIK  
NE ÂLEMDE?

Bir zamanlar beyaz . perdemizin 
en çok sevilen ve filmleri aranılan 
kıymetli jönü Ayhan Işık’m son za
manlarda dedikodu ve haberlerde 
adı hiç geçmiyor. Acaba bu çok sev
diğim yıldız, mümkün olduğu ka
dar dedikodulardan uzak kalıp, sa
kin bir hayat mı yaşıyor, yöksa 
onunla ilgili haberleri atlıyor mu
sunuz? Şâyet ikinci düşüncem doğ
ruysa, gazetecilik görevinizi tara 
yapmadığınıza kanaat getireceğim... 

Sel ra a Yavuz 
İZMİR

SİNEM A 1961 — Herhalde ikinci 
düşüncenizde yanılıyorsunuz. Zira, 
Ayhan Işık , son film i «ö lü m  Peşi-

m
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sızınaseni
'  /̂ <7 Ŝr ^1
É A*«* m  Msertir# "I

YILDIZ ADRESLERİ

mizde» yi bitirince, bir müddet isti
rahat etmek ihtiyacım duydu. Ya
kında da yeni filmi «Otobüs Dura
ğı» na başlıyaracak. Görüyorsunuz 
ya, Şark Cephesinde yeni bir şey 
yok...

YA FRANÇOISE 
ARNOUL?

Son yıllarda bir Brigitte Bardot 
modası çıktı. Bütün gazeteler ve 
mecmualar bu kadının fotoğraf, ve 
yaıılannı basmak için birbirleriyle 
yarış ediyorlar sanki. Diğer yan
da, ondan çok daha güzel ve kabi* 
liyetli yıldızlar da bir köşede sıkı* 
şıp kalıyorlar. Onları ne ariyan 
var, ne de soran. Meselâ Fransa'nın 
en güzel yıldızlarından Françoise 
Arnoul; aylar var ki, ne bir gazete 
ve ne de bir mecmuanın sütunların* 
da kendinden bahsettiremiyor. A- 
caba onun da kendinden bahsettir

mesi için, Brigitte Bardot'nun yap
tıklarını mı yapması lâzım? Yâni...

Süleyman Turan
Beşiktaş,
İSTANBUL.

SİNEMA J961 — Tabii siz haklısı
nız. Ama bizler de haklıyız. Zira si
zin yazdığınız gibi, başkaları da Bri
gitte Bardot'dan bahsedilmesini is- 
tiyen mektuplar yazıyorlar. Biz de 
en fazla yazı ve fotoğraftan aranan 
yıldızlan tercih ediyoruz. Mamafih, 
arzunuz üzerine bu sayfada Franço
ise Amoul'un sont gelen nefis fo
toğraflarından birini neşrediyoruz. 
Herhalde memnun kalacaksınız...

BASARIM FtLMÎN 
BAŞARILI OYUNCUSU

... Ve tabii Lâle Oraloğlu'nun «Sa- 
bahat» rolündeki son derece başarı
lı oyunu da «Kırık Çanaklar» a bir 
başka hava, bir canlılık veriyordu.

OÔV hassmiı bulduğum bu film
den sonra, bir

LÂLE ORALOGLU 
Başarılı oyuncu... 

kere daha i-
nandım ki Türk Sineması sqn yıllarda büyük hamle
ler yapmağa başladı. Eğer bu hamleyi biz seyirciler 
de desteklersek, yakın bir gelecekte sinemamızın eser
lerinin dış piyasalarda da alâka tophyacağı ve festi
vallerde derece alabileceği söylenebilir. Tabiî o zaman 
da, Lâle Oraloğlu misafir aktris olarak Sık sık gittiği 
beynelmilel film festivallerinden eli boş olarak dön
mez../ Halil DURUK

BURDUR

FRANÇOISE ARNOUL 
Brigitte Bardot değil ki...

★ ZEYNEP DEĞİRMEN- 
ClOĞLU
Valde Çeşmesi, Spor 
Cad. 131, Mücahit Apt.* 
Kat. 3
Beşiktaş, İSTANBUL 

G FERİDUN KARAKAYA 
Esentepe, Dergiled, So
kak No. 1 
Mecidiyeköy,
İSTANBUL.

★ MUALLA FIRAT 
Hamalbaşı, Kaplan So-

kak No. 8 
Beyoglu,
ISTANBUL.
ROSSANO BRAZZl 
Unitalia Film 
Via Veneto 108,
Roma,
ITALIA. :

*  DIRK BOGARDE
J. Arthur Rank Org. ’ .
Pinewood Studios,
Iver Bucks,
ENGLAND.

, 21
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PER D EM İZİN  T İP L E R İ:

Röportaj : Hayri CANER

Arsoy, Göksel Arsoy'un bu
lunduğu yerde «Unutama
dığım Kadın» ekibi, bu 
ekibin bulunduğu yerde 
de Mümtaz Ener vardı.

★
Villâ Rest’in mutfak ka

pısından - niçin mutfak 
kapısı diye sormayın, zi
ra esas kapıyı bulamadım - 
İçeriye girdiğimde, reji
sör Ülkii Erakalm’m «U- 
nutamadığım Kadın» eki
bi tam faaliyet içindeydi. 
Dev ışıkların aydınlattığı 
salonda, Göksel Arsoy, 
Mümtaz Ener ve Handan 
Adalı yeni çekilecek bir 
sahnenin son provasını ya
pıyorlardı. Usulca, karan
lık bir köşeye çekilip bu 
sahnenin çekimini seyret
tim...

★
Çekim işi tamamlanınca 

genç rejisör Ülkü Eraka- 
lın’dan izin alarak, Müm
taz Ener'le beraber Villâ 
Rest'in geniş odalarından 
birinde röportaja başladık.

★
— 1909 yılında Muğla’da 

doğmuşum. Kadıköy Aşi- 
yan İdadisinden mezu
num. Tiyatroyu çok sev
diğim için, 17 yaşmdayken 
Darülbedayi-i Osmaniye’ye 
girmeğe karar vermiştim. 
Hiç unutmam bir gün, ne 
pahasına olursa 1 olsun, 
memleketimizin bu tek 
tiyatrosuna müracaat edip 
şansımı denemiye azmet
miş ve bu azimle vapura 
atlayıp, İstanbul'un yolu
nu tutmuştum. Vapurda 
çok sevdiğim bir arkadaşla 
karşılaştım. Ondan bundan 
konuştuk. Fikrimi ona aç- 
Um. Meğer, o arkadaş da 
avm illetden muzdaripmiş. 
«Yahu», dedi. «Mademki 
senin de arzun bu, beraber 
çalışalım. Benim İstanbul

İLK FİLMİ — Türk Sinema ve Tiyatrosunun değerli ka
rakter aktörü Mümtaz Ener, ilk filmi «Yılmaz Ali» de... 
Aşağtdaki fotoğrafta ise rejisör Ferdi Tayfur’un «Keri
min Çilesi» adlı kordelâsıtıda yine Ferdi Tayfur’la beraber

Cami’nin yanındaki 
sokağa sap, biraz yürü, sa
ğma gelen sokağa gir,» de
mişlerdi.

Ben de, caminin yanında
ki sokağa saptım. JBiraz 
yürüdüm. Sonra sağıma 
gelen sokağa girdim...

★
Sokağın tabelâsı filân 

yoktu. Mütereddit adımlar^ 
la bir süre ilerledim. Hepi 
yürüyor, hem de sokağın 
adını öğrenebileceğim bi
risini anyordum ki, epey 
uzakta,. siyah-Buick bir o- 
tomobil gözüme ilişti. Ra
hatladım. Hızlı adımlarla 
hedefe doğru yürümeğe 
başladım. Sokağın adım 
öğrenmeme lüzum kalma
mıştı.

öyle ya... Siyah-Buick'm 
bulunduğu yerde Göksel
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Opereti'nde b ir ahbabım 
var. Bana rol verecek. Gel 
benimle, sana da b ir rol 
bulur...»

Arkadaşımla beraber İs
tanbul Opercti’ne girdik. 
Orada b ir m üddet çalış- 
tık Sonra Anadolu turne
leri başladı. Tam onbeş 
yıl, Anadolu'da gezginci 
tiyatrolarda oynadım. 1940 
yılında İstanbul'a dönmüş
tük. O yılın birinci ayın
da Şehir Tiyatrosu'na gir
dim. Aynı ay içinde, «Yıl
maz Ali» filmindeki rolle 
sinemanın da içine girmiş 
olduk...

— Kaç film  yaptınız 
şimdiye kadar?

— Altmışa yakın filmde 
oynadım.

— Sizce sinema nedir?
— Geniş kütlelere hitap 

eden b ir sanat..
— Ya sinema seyirci

miz? Neler düşünüyorsu
nuz sinema seyircimiz hak 
kında?

— İkiye bölmeli seyirci
yi. Ne verirsen alan kısmı 
da var, iyiyi kabul eden 
kısmı da. Tutturm uşlar, 
halk anlamıyor, diye. Ba
na kalırsa, en iyisini ver
diğimiz zaman halk çok 
iyi anlıyor ve takdir edi
yor...

— Çağdaş b ir sinemaya 
kavuşabilmemiz için nele
ri gerekli görüyorsunuz?

— Birincisi kültür. He
men arkasından da genç* 
Iik ve dinamizm geliyor.

— Yerli ve yabancı reji
sörlerden beğendikleriniz?

— Batılı rejisörler için 
bir fik ir ileri sürm ek had
dimiz değil... Bizdekilere 
gelince, biliyorsunuz ki, 
hepsi dostuîhuz ve arkada
şımız... Böyle olunca da 
susmak en iyi çare galiba...

— Sanat hayatinizin bu 
şöhretini kime borçlusu* 
nuz?

— Şâyet b ir şöhretim var
sa, bana bu şöhreti veren
lere...

İçerden Ülkü’nün sesi 
geldi.

— Mümtaz bey, set ha
zır...

Demek ki, iznimiz b i t  
aniştL

» i

UNUTAMADIĞIM KADIN  — Bu film in bir bölümünde Göksel Arsoy, Suna Pekuysal
ve Mümtaz Ener.

KOCALARININ BAŞKA KADINLARLA 
SEVİŞTİKLERİNİ SEYREDERLERKEN,

Kıskanıyorlar mı ?

JOHN WAY NE

Bu yazımızda, Robert Tay
lor, John Wayne ve Yves 
Montand’ın eşleri, beyaz 
.perdede kocalarını başka 
kadınlarla sevişirken seyret
tikleri anda, neler hisset* 
tiklerini anlatmaktadırlar.

ROBERT TAYLOR

Robert Taylor'un karısı, 
düşüncelerini şu kelimeler
le anlatıyor:

«Sinemaya çok meraklı 
bir kadın olarak, kocamın 
oynadığı aşk sahnelerini her 
zaman beğenirim. Bunlar 
hakikaten mükemmel sah
nelerdir. Fakat Robert’in ' 
stüdyo dışındaki aşk sahne
lerinde de az bulunur, bir. 
erkek gibi davrandığım şah
sen bildiğim için çok mesu- 
dum.»

John Wayne’in karısı ise, 
«Kocamın çevirdiği aşk sah
nelerini seyrederken kıs
kançlık hissetmiyorum a- 
ma,» diyor. «Rol İcabı da 
olsa, kocam tarafından öpü
len kadınlara biraz gıpta e- 
diyorum doğrusu...»

Yves Montand’m aktris e- 
şi Simone Signoret ise: 

«Kocamı, rol İcabı beyaz 
perdede Marilyn Monroe i- 
le sevişirken gördüğüm za
man hiçbir şey hissetme
dim. Zaten menfi hislere

kapılmam İçin ortada se
bep de yoktu. Ortaya birta
kım dedikodular çıktı ama, 
bunlar daha ziyade dediko
du yazarlarının yersiz id-

rV £ S  MONTAND

dialarından ibaretti. . Zaten, 
kocam da beni beyaz per
dede bir başka erkekle se
vişirken gördüğü zaman al
dırış etmez. Yves Mon- 
tand’ın rol icabı öpüştüğü 
her artiste âşık olması için 
ortadsl hiç, ama hiçbir se
bep yoktur...»i

1 1—
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I
A YR I LANLAR  — F ikret Hakan'dan sonra Tolga Tiğin de 

Pangaltı 6. Tiyatrosundan ayrıldı.
M

6 TİYATROSUNDA
BlRŞEYLER OLUYOR...
özel tiyatrolar arasında bir 

kaynaşmadır gidiyor. Bu se
zon şehrin Ötesinde berisinde 
açılan özel Tiyatroları gör
dükçe seviniyor «Halkımız 
artık tiyatroyu sevmeye baş
ladı» diyorduk. Anlaşmış bir 
topluluk, güzel düzenlenmiş 
bir repertuar bu tiyatroların 
özellikleri idi. Hattâ bazı o- 

J yunlan, teknik imkfinsızlık- 
|  İara rağmen, resmi tiyatrola- 
1 n  aşıyor ve bizleri tatlı ü- 
|  mitlere sürüklüvordu. Sonra 

yavaş yavaş çözülmeler başla- 
! di. İlk olarak Bulvar'dan 

Şevki ye May, Uğur Başaran,
. Suna Selen, ayrıldılar. Sonra 
I Küçük Sahne’den Seden Kı- 
I zil tunç, 6 Tiyatrosundan Ca- 
|  hit Irgat, Fikret Hakan, Nec- 
I det Aybek’in aynlmalan bun- 
I lan takip etti. Aybek'in tek

rar Truba girdiğini, turneye 
çıktıklarını duyduk, sevindik. 
İki gün sonra Necdet turne
den döndü. Şimdi de «Bir 
Parmak Bal» piyesinde alkış
ladığımız Tolga Tiğin’in «6 
Tiyatrosu» ndan ayrıldığını 
öğrendik ve çok müteessir ol
duk. Bu çözülmeler, bu ay
rılmalar neden’ .. Biraz da se
yircileri düşünerek ufak te
fek kaprislere göz yummak, 
meseleleri tatlılıkla hallet
mek daha doğru olamaz mı?

ANKARA'DA YENİ
OYUNLAR
Devlet Tiyatroları son Tur'- 

un oyunlarına başladı. Belki 
de son Tur’dan bir evvelki o- 
yunlar. Çünkü Devlet Sahne
leri İstanbul’u n , aksine sezo
nu Haziran'a kadar sürdürü
yor. Ankara’da yeni başla
yan piyeslerden biri Refik 
Erduran’m «Büyük Jüstin*

SA B IR  V E  SE B A T  — B u  piyesi sahneye koyacak olan 
Avni Dilligil, «Hep Çocuk Kalacağız* da B elkis Dilligil, 

B ülen t Koral ve Muazzez Ar çay’la beraber.

yen» i... Şahap Akalın'ın sah
neye koyduğu piyeste Kerim 
Afşar Jüstinyen’i, Tijen Par 
Teodora'yı oynuyorlar, öteki 
rollerde Hal&k Kurdoğlu, O- 
ğuz Bora, Asuman Korad, At- 
tilâ Eldem, Haşim Hekimoğ- 
lu, Erol Amaç, Oytum Sanal, 
Melek Tartan, Tomris Oğuz- 
alp. Gülsen Alnıaçık ve Tür
kân Bora var. «Gergedan» de
vam ediyor ve haftanın mu
ayyen geceleri «Jüstinyen» le 
yer değiştiriyor. K üçült Ti
yatroda Suat Taşer’in «Aşk 
ve Banş» piyesinde Haldûn 
M ar lalı. Gülgün Kutlu, Sü
reyya Taşer, Ejder Akışık, 
Ümran Uzman, Baykal Sa
ran, Oya Sensev oynuyorlar. 
Üçüncü Tiyatroda Lindsay ve 
Crouse’un «Baba Evinde Ha
yat» piyesini Yıldırım önal 
sahneye koymuş ve onunla 
birlikte Nedret Güvenç, Me
ral Gözendor, Elçin Saraçoğ
lu, Yalın Tolga, başlıca rol
leri paylaşıyorlar. Oda Tiyat
rosunda «Midasm Kulakları» 
ve «Cephede Piknik» in son 
temsilleri... Yeni Sahne'de

Lilian Helman'ın «Kırık O- 
yuncaklar» dramını Ziya De- 
mirel rejisörü ve Mediha Gök- 
çer, Muazzez Kurdoğlu, Tekin 
Akmansoy, Nermin Sarova, 
Oğuz Karaali, * Hepşen Akar 
başlıca oyuncuları.

AYRI DÜNYALAR
Devlet Tiyatrosunun genç 

aktörlerinden Nihat Akçan, 
ilk reji denemesini Şahap Sıt
kı'nın «Ayn Dünyalar» piye
sinde yaptı ve İzmir'de prö
miyeri yapılan eser, şimdi 
Ankara Oda Tiyatrosuna geç
ti. Seyircilerden iyi bir not 
alan «Ayn Düny^Jar» da baş
lıca üç rolü Gökçen Hıdır, 
Raik Alnıaçık ve Nihat Ak
çan oynuyorlar. Amerika'da 
iki sene kalan ve Reji tahsile 
yapan, bir eseri de sahneye 
koyan Nihat Akçan’dan bu  
sahada istifade etmek niha
yet ilgililerin hatırına geldi. 
«Ayn Dünyalar» ı yeni yeni 
piyeslerin rejilerinin takip e- 
deceğini düşünerek teselli bu
luyoruz.

PAZAR GÜNÜ ASLA
Hiç merak etmeyin, bu se-
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ne Oscar'a aday gösterilen 
Melina Mcrcouri’nin «Pazar 
GUnü Asla» adındaki filmiyle 
hiçbir ilgisi yok bunun... Ba
his konusu şey, geçen pazar 
«Tarla Kuşu» piyesinin oy
nandığı Şehir Dram Tiyatro
sunda geçti. Tiyatroya bu se
ne giren ve «Tarla Kuşu» nda 
Kont Warvick rolüyle sahne
de görünen genç aktörlerden 
Al tay Tanur, geçen pazar ya
tağından pe'k mesut kalktı. 
Beş gün önce Prömiyeri ya
pılan piyeste talih kendisine 
gülmüş, Mücap Ofluoğlu ve 
Fikret Hakan'ın oynamadık
tan  güzel bir rolü ' rejisör 
kendisine vermiş, o da bu rol
de bütün hünerini gösterip 
seyircilerden ve münekkitler
den iyi notlar almıştı. Kimbi- 
lir bundan sonra hangi rolle
ri oynıyacaktı. Bu tatlı dü
şünceler içinde, Tiyatro re- 
pertuannm bütün güzel rol
lerini hayalinde bir b ir oyna
yan genç" aktör vaktin geçti
ğini anladı neden sonra... A- 
ma bunun hiç Önemi yoktu, 
nasıl olsa bugün «Opera» var
dı... Al tay Tanur bu tatlı dür 
şüncelere daldığı sırada öte 
yanda Dram Tiyatrosu kulis
lerinde belirli bir telâş hü
küm sürmekte idi. Kont War- 
vick rolünün oyuncusu, he
nüz gelmemişti. Perdenin a- 
çılma saati geldi. Delikanlı 
yine ortalarda yoktu. Nihayet 
yerine hemen birini hazırla
yıp perdeyi on dakika geç aç
tılar.

SABUR VE SEBAT
«Sabreden derviş, muradı

na ermiş» derler. Şehir Ti
yatromuzun değerli aktörle
rinden Avni Dilligil, sezon ba^ 
şındanberi, hocasının b ir re
jisörlük vereceğini beklemiş 
durmuştu. Hattâ bir ara «Sa
tıcının ölümü» nü sahneye 
koyacağı hakkında bir riva
yetler de çalındı kulağına... 
Ve çok sevindi. Günlerce bu 
tatlı ümitle bekledi ama bir 
ses seda çıkmadı. Artık ümi
dini kesmişti ki, geçenlerde 
hocası koskoca bir piyes ver
di eline: Abdülhak Hamid’in 
«Sabur ve Sebat» il... Oyure- 
•culan o kadar kalabalık ki 
b ir oyuncuyu birkaç role bir
den kılık değiştirip değiştirip 
•çıkarmak lâzım, Başlıca rol
lerini Erdoğan Gemici, Mual-

lft Kaynak ve Ekrem Birer- 
dinç’in oynıyacağı «Sabur ve 
Sebat» ın Avni DilUgil'in elin
de, mevsimin en güzel oyun
larından biri olacağına şim
diden eminiz. Bizi er de sabır 
ve sebat edelim, bekliyelim 
bakalım.

BAHAR HASTALIĞI 
Şehir Tiyatrolarımızda bir 

■Bahar Hastalığı, ortalığı ka
sıp kavuruyor. Bildiğimiz 
«Bahar Hastalığı» aşktır ta
bii... Nitekim Şehir Tiyatro
sunun genç sanatkârlanndân 
Uğur Kıvılcım, Baki Turanlı, 
Ekrem Birerdinç, Suna Pek- 

' uysal, Arslan Altın bu hasta
lığa adamakıllı yakalanmışlar. 
Fakat bizim burada bahset
mek istediğimiz Bahar Has
talığı «Grip»!... Mevsimin mo
dası olan Grip, Saraçhane Ti
yatrosuna bir girdi, «Hacı 
Yatmaz» ekibini takımı ile 
yatağa sürükledi, önce Meh
met Karaca, sonra Gül Gül- 
gün, daha sonra Engin Akçe
lik derken «Hacı Yatmaz» ı 
oynayacak oyuncu kalmadı, 
Yeni Tiyatroya nakledilen pi
yes bir süre için, afişten in-*

TARLA K U Ş İT
Şehir Dram Tiyatro

sunda Jean Anouilh'un 2 
perdelik piyesi, t ik  tem
sili 13 M art 1961. Çevi
ren : Asude Zeybekoğlu. 
Sahneye koyan; Beklûn  
Al garı. Dekor - K ostüm :  
Doğan Akset. Oynayan
lar: Jeanne (Aylâ Algan), 
Couçhon (Z ihni Rona), 
Engizisyon H âkim i (Er
cüm ent Behzad Lâv), 
Savcı ( İlhan Hemşeri), 
K ont V/arvick (Altay Ta
nur), Charles (Beklân  
Algan), Kraliçe Yolando 
( Hümaşah Göker), Agnes 
Sorel (M elâhat Hasanoğ  
lu), La Tremoille (M ete  
Sezer), Bedricourt (K ânı 
K ıpçak), La Hire (T ur
han Göker), Anne (Nezar 
hat Tanyeri), Ladvenu  
(Atacafı Ar seven), Küçük  
Kraliçe (H ülya Koçyi• 
ğit), Baş Piskopos ( Er• 
tuğrul Bilda), Baba (Şa- 
kir A r  seven), Oğul ( Ned* 
ret Denizhan), Cellât ( Ün
al Gürsel),

A Y R I DÜNYALAR  — Devlet Tiyatrosunda tem sil edilen  
bu piyesin bir sahnesinde Gökçen H ıdır ile N ihat Akçan.

Uzun zamandan beri Şe
hir Tiyatrosu sahnelerinde 
bu kadar iyi çalışılmış, iyi 
sahneye konmuş 'b ir  piyes 
görmemiştik. Beklân Algan- 
la Şehir Tiyatromuz değerli 
bir rejisör kazandı. Jandark 
rolünde Aylâ Algan, ilk sah
neye çıkışında bizi hayran

bıraktı ve piyesi sonuna ka
dar, aksatmadan götürdü. 
Atacan Arseven ve Altay Ta
nur, istikbali parlak iki 
genç alçtör olarak dikkati 
çektiler.

Asude Zeybekoğlu'nun 
çevirisi çok güzeldi. Bütü
nüyle başarılı bir temsil.

A ylâ  Algan ile Kâni K ıpçak, «Tarla K uşu» piyesinde.
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ORHAN

i KONAK İSK E LE SİN D E  —  Kendi 
i Hesabına çevirdiği «Dolandırıcılar 
i Şahı» nın galası için  İzm ir’e  giden 
i Orhan Günşiray, K onak İsketesin^ 

de alış - veriş yapıyor.

"T

İZ M İR 'D E
Röportaj : 

ö n d er RUŞEN

\\G Ü NŞİRAY VAPURDA — Yakışıklı 
i: aktör, vapurun güvertesinden f a  

m ir1 i seyrediyor.

«— Dün Orhan Günşiray ile 
reklâma çıktık.»

Bindiğimiz taksinin şoförü 
arkadaşı ile konuşuyordu. Ya
kışıklı aktörün kendi hesabı
na çevirdiği «Dolandırıcılar 
Şahı» adlı kordelânın galası 
dolayısiyle İzmir'de bulundu
ğunu büiyordum ama yerini 
bu kadar kolay bulacağımı 
hiç de tahmin etmiyordum. 
Şoföre sordum:

«— Orhan Günşiray hangi 
otelde kalıyor? Biliyor musu
nuz?«

«— Evet abi, Kilim Otel'de.»
«— Peki oraya fftdelim.»

• ★  ■

Kilim Otelin kapısından i- 
çeri girerken Orhan Günşiray 
ile çarpışıyorduk âdeta. Fil
minin İzmir İşletmecisi olan 
İbrahim beyle bir iş için dı
şarı çıkıyorlarmış. Bekleme
mizi, en geç yânm saat son
ra döneceğini söyledi. Ayni 
otelde kalacağımızı söyleyin
ce yakışıklı aktör sevindi.

★ ;
Arkadaşımla odamıza tam 

yerleşmiştik ki, telefonun zi
li çaldı. Tatlı b ir banım se
si:

«— Orhan bey sizi arıyor, 
görüşünüz.»

«— Teşekkür ederim.»
Birden Günşiray’ın sesi a- 

raya girdi:
«— Merhaba çocuklar, işi

niz bittiyse buraya gelin.»
★

Az sonra Orhan Günşiray'* 
m odasındaydık. Aktörün ik
ram ettiği içkilerimizi yudum
larken merak ettiğim şeyleri 
soruyorum:

«— Orhan bey, filminiz na
sıl gidiyor?»

«— Çok iyi. Ben kendi he
sabıma çok memnunum. Bay
ram dolayısiyle İzmir'in üç 
sinemasiyle. Aydın ve Mani
sa'da gösteriliyor.»

«— Peki, siz bun«4a ne ya
pıyorsunuz?»

«— Burada Alacağım müd
det içinde «Dolandırıcılar Şa
hı* nın gösterildiği sinema
larda sevgili seyircilerimle 
tanışıyorum. önümüzdeki 
günlerde Aydın ve Manisa'ya 
da gitmek kararındayım.»

Konuşmamızı telefonun zi
li kesti. Orhan Günşiray te
lefona uzandı. Karşıdaki İb
rahim beydi. Karşıyakadaki 
sinemaya gitmesi lâzım geldi
ğini hatırlatıyordu.

Hava çok güzeldi. Orhan 
Günşiray Karşıyaka'ya vapur
la geçmemizi teklif etti. Ko
nak iskelesinden vapura bin
dik. Oldukça kalabalık oldu
ğundan, güvertenin arkasın
da kendimize ayakta dura* 
cak bir yer .aradık. Orhan’ın 
koyu güneş gözlükleri bile ta
nınmasına mâni olamadı. Si
nemalarda olduğu gibi imza 
isteyen hayranlan etrafımızı 
sardı. İmza merasimi sona 
erdiği zaman vapur Karşıya
ka iskelesine yanaşıyordu.

★

Karşıyaka iskelesine vardı
ğımızda, vapurdaki hayranla- 
nnın yerini iskeledekiler aldı. 
Onlardan kendimizi kurtanr 
kurtarmaz iskelenin hemen 
karşısında olan sinemaya at
tık. Seansın sonu olduğu i- 
çin sinema boşalıyordu.

★
• Çok geçmeden yeni seans 

için müşteriler dolmağa baş
ladı. Salon dolduğunda sine
mamızın değerli aktörü Or
han Günşiray seyirciye tak
dim ediliyordu.

Orhan Günşiray büyük al
kışlarla biten takdim, mera
siminden sonra yanımıza gel
di. Kapıda bizi bekliyen oto* 
mobile atladık.
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sinema 
dünyasından

NOTIAR
ir  Ünlü İtalyan rejisörü 

Alberto Lattuada’nın «La No* 
vice» adlı yeni kordelâsında 
Pascale Petit'yl bir rahibe ro
lünde seyredeceğiz. Bu film
de baş erkek rolünü de Fran
sız Sinemasının yeni ümidi 
Jean Paul Belmondo oynu
yor, Senaryo, SicilyalI haydut 
Glullano’nun hayatından mül
hem olarak hazırlanmış.

ir  Romy Schneider ile A- 
lain Delon, Paris'in meşhur

AUDREY HEPBURN  — /- 
kinci defa hâm ile imiş. 
Doğru ise M el Ferrer, dör
düncü defa baba olacak 

dem ektir.

tiyatrolarından birinde kendi
lerini şöhretin zirvesine çıka
racak bir rolde gözüküyor
lar. «Demek ki bir Fahişeydi»
adlı bu piyesin konusu kısa
ca iki kardeşin birbirlerini 
sevmeleri ve bu aşklarının 
neticesiz olduğunu anladıkla
rı için ölümü tercih etmele
rini hikâye etmektedir. Tabiî 
bu kardeşler Romy Schneider 
Üe Alain Delon'dur. Romy 
Schneider, geçenlerde anî . bir 
apandisit ameliyatı geçirdiği 
için bir müddet için sahneye 
çıkamamıştır. Fakat ayağa 
kalkar kalkmaz ilk koştuğu 
yer tiyatro olmuştur.

★ Martine Carol saçlarım 
hem siyaha boyattı hem de 
kısalttı. Bu saçlarım kendisi
ne çok yakıştığım söyliyenle'

v re Martine, «Güzel olsun ol
masın. Saçlarımı zevkim İçin 
boyattım!» demektedir.

★ Dawn Adams ile Clau
de Brasseur, «Yalancılar» i- 
simli çok açık bir korıdelâda 
beraber oynamaktadır. Bu 
filmin Fransa'da dahi makas
lanacağı söylenmektedir.

★ Anita Ekberg, konusu 
Yunanistanda geçen bir film
de rol alacaktır. Güzel yıldız 
bu filmde bir katil kadını 
canlandıracaktır.

★ Sacha Distel, nihayet 
evlenmeğe karar verdi. Müs
takbel eşi bir kayakçı imiş.

★ «Uygunsuzlar - The Mis
fits» adlı kordelâda beraber 
oynadıktan Marilyn Monroe 
için Montgomery Clift şunla* 
n  söylüyor: «Ona bayılıyo
rum. Şimdiye kadar birlikte 
rol aldığım yıldızların en di
şisi. Hayat dolu bir kadın.»

★ Ingrid Bergman, çok 
sevdiği son kocası Lars 
Schmidt ile daha mesut bir 
hayat geçirmek için beyaz

M ARtE DEVEREUX  — Fransız asıllı olmasına rağmen 
İngiliz film lerinde rol almaktadır.

perdeyi terketmeyi 
yor.

düşünû-

ir  Marilyn Monroe ile be
raber oynadığı «Sevişelim • 
Let’s make Love» adlı korde* 
lâda birçok dedikodulara se
bep olan Yves Montand, ya
landa Hollywood’da yeni bir 
filme başlıyacak. Bu filminde 
Lee Remİck ve Bradford Dill- 
mann ile beraber oymyaeak 
olan Yves Montand'ı bir ser
seri rolünde seyredeceğiz.

ir  «Kar Beyaz ile Cadılar» 
isimli bir şerit çeviren güzel 
esmer Patricia Medina'yı bu 
filmde tanımak mümkün de
ğil. Zira harikulâde bir mak
yajla dişlek, çirkin, korkunç 
bir cadı olmuş.

★ Tuesday Weld bir arka
daşına «Elvis’le evlenmemiz 
gün meselesidir» demiş. Asa
ba kaç gün meselesi?

★ Shelley Winters «Bu se
fer bir İngiliz’le evleneceğim. 
Bütün memleketlerden ağzı
mın payını aldım, ltalyanlar 
kaba, Amerikalılar soğuk, Is- 
panyûllar kıskanç, lngilizleri 
merak ediyorum. Centilmen 
olarak tanınan erkekler aca
ba evlenince de öyle kalıyor
lar mı?» diyor. Genç aktris

Kinsey Raporu tipinde bir şe
rit olan Chapman Raporu i- 
simli filmde oynuyor.

★ «Chapman Raporu» fil
minde oynamak İçin Ava 
Gardner yarım milyon dolar 
istemiş. Onun için düşünülen 
rolü Janet Leigh’e verecekler. 
İkinci bir mesele de, Shelley 
Wlnters’tn mi, yoksa Janet 
Leigh’in mi baş aktris ola
rak gösterileceği...

MARLON BRANDO  — 
France N uyen'le yeniden 
beraber dolaşması dediko- 

dalara sebep oldu.
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«Bir de gözünü açtı ki. meğer gördüğü rüya 
|  değil miymiş? » diye biten masallar vardır. Fa- 
|  kat Pascal Petit’ninki aksine, biteceği yerde ay- 

l | | | f |  nen böyle başladı: Sabahleyin gözünü açtı ki 
1 başucunda rejisör Raymond Rouleau'nun mek- 

SSŞjBi tu bu durmuyor mu!

y l p  Pascal Petit, o sıralarda Paris’in tanınmış bir 
« kuvaföründe manikürcü olarak çalışıyordu. Gü- 
|  nün birinde sinema yıldızı olmayı değil, işten 
\ erkence çıkabilip arkadaşlariyle beraber kaça- 

mak bir sinemaya gitmeyi bile düşünmüyordu.

Bir gün meşhur rejisör Raymond Rouleau'
nun karısı saçlarım yaptırmak için kuvaföre git* 
inişti. Az ilerdeki genç manikürcüye gözleri takıl
dı. Kim olduğunu sordu, işe yeni başlamış bir 
kız olduğunu söylediler. Kadın, kocasının o gün
lerde «Salem Sihirbazları» filmi için bir kız ara
dığını biliyordu. Genç kızın çekik gözleri, yu
varlak çehresi ve kendine mahsus saç tuvaletiy
le sinema seyircileri için enteresan bir tip ola
cağını düşündü, akşamleyin de kocasına bahsetti.

Bir de gözünü bçtı ki Y ıld ız olmuş!.

Birkaç gün sonra Pascal Petit yatağının baş 
ucunda teklif mektubunu görünce âdeta gözle- 
rine inanacağı gelmedi. Bunun bir rüya olmasın
dan korkuyordu.

Bugün 22 yaşmda olan Pascal Petit iki se
ne gibi kısa bir zaman içinde «Bir Yazlık Kız», 
«Zayıf Kadınlar», «Garip Arzular» gibi, herbiri 
birbirinden farklı tiplerde filmler çevirdi. Son 
olarak da «Bir Gecelik Macera» da başrolü oy
nuyor.

Pascal Petit: «En büyük arzum manikürcü
lükten beyaz perdeye geçen Parisli bir genç kı
zın filmini çevirmektir,» diyor. «Bakalım bir sa
bah uyanınca yine başucumda böyle bir film için 
stüdyoya dâvet mektubu bulabilecek miyim?»

PASCALE PETIT  — i k i  ytî 
gibi kısa zamanda büyiik 

bir şöhret oldu.

AYLA ve BEKLÂN 
ALGAN

(Baştarafı 17. sahifede) 
ramda dünyaya gelmişim. 
Cumhuriyet çocuğuyum. İlk 
tahsilden sonra Dame De 
Sion'a girdim ve burayı bi
tirdikten sonra edebiyat 
tahsili için Paris’e gittim. 
Paris'te arada sırada tiyat
rolara gidiyordum, fakat 
sahneye intisap etm ek ak
lımın ucundan dahi geçmi
yordu.

— Size bu fikri aşılayan 
kim?...

— Beklân 1.. Mamafih o 
zamanlar henüz beraber 
değildik. Durun, sırası ile 
anlatayım... Paris'te tah
silde bulunduğum yıllar
dan birinde tatilde Istan* 
bula gelmiştim. O yaz, Bek- 
lân'la evlendik. Ve Paris 
yolu yerine Amerika yolu 
göründü bana... Bekl&n’la 
birlikte New York'a gittik 
ve onun çalıştığı «Actor’s 
Repertory Theatre» a  gir
dim. Sözün kısası hiç ak
lımda yokken, onunla evle
nince tiyatrocular arasında 
buldum kendimi... Eh, ora
da âdettir, boş durulmaz. 
«Ben de birşeyler yapalım, 
bakalım, birşeyler oynaya
lım.» dedim ve provalara 
başladım.

— Hangi piyeslerde oy
nadınız?

— Pek çok... Aynca ça 
lışıp ta  oynamadığımız rol
ler de var. Meselâ Colette'in 
«Gigi» si!... Sahneye çık
tıklarım ın arasında Tş- 
nessee Williams'm «Baby 
Doll», ^Anderson'un «Win- 
terset» indeki Yahudi Kı
zı, Siera'nın «Beşik Şarkı
sı» m sayabilirim. Şimdi 
Ankara’da oynanan Abbe- 
nin «Hayvanat Bahçesi» a- 
dındaki tek perdelik oyu
nu da bizim tiyatro stüd
yosundaki kurslar sonu
cunda yazıldı. Sonrasını bi
liyorsunuz, Beklân ile b ir
likte geçen baharda İstan
bul’a döndük. Şehir Tiyat
rosuna girdik ve «Tarla 
Kuşu» piyesindeki Jandark 
rolüyle ilk defa sahneye 
çıktım. İstanbul’da ilk ro
lüm b ir dram  oldu ama 
komedi oynamayı tercih 
ederim.
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Geçen haftaki bul 
maçanın cevaplan:

Gözler; A — Ser
pil Gül. B — Fikret 
Hakan. C — Nur
han Nur.

Film: Cilâlı îbo- 
nun Çilesi.

Artist: Rudolph
Valentino.

BU GÖZLERİ 
TANIYOR
MUSUNUZ?

A — Skandal kıraliçesi, 
i£)B olarak «Tatlı Hayat» 
filminde oynadı.

B — Son yıllarda film- 
erine ender rastladığımız 
ıktris, en iyi oyunlarından 
birini «Büyük Karuzo» da 
verdi.
I C — Türk seyircisi onu, 

neşhur «Demokrat Aile» 
|  ilminden hatırlar.

BU ARTİST KİM?

BU FİLMİ HAT1RL1TOR MUSUNUZ?
Yukarıdaki fotoğraf, rejisör Agâh Hün'ün bir filmin

den alınmıştır. Fotoğrafta gördüğünüz Fikret Hakan ve 
Muzaffer Nebioğlu’ndan başka filmde Leylâ Sayar da oy
namaktadır.

Şayet henüz bu filmin adını hatırlıyamıyorsanız, aşa
ğıda dağınık olarak serpiştirilen harfleri düzenleyiniz.

(N - E - t  - D)
(R - B - L)
(Ü | Ö)

Türk Sinema ve Tiyatrosu
nun bu değerli oyuncusu 1930 
yılında Çeşme’de (İzmir) doğ
du. Orta öğretimini İzmir’de 
yaptı. Okul temsillerine çık
tı. Liseyi bitirdikten sonra 
İzmir Şehir Tiyatrosu'na gir
di. 1948'de burada sahneye 
çıktı. Oradan İstanbul Şehir 
Tiyatrosu’na geçti. 1951 de 
«Lâle Devri» ile sinemaya geç
ti.

önemli filmleri arasında, 
«Lâle Devri», «Sürgün», «Ya
vuz Sultan Selim ve Yeniçe
ri Haşan», «Kanlı Para», «Hıç
kırık», «Beş Hasta Var», «Ka

ra Çalı» başta gelmektedir.
Son zamanlarda sinema ile 

ilgisini kesen değerli aktris, 
şimdi tiyatroda başarılı o  
yunla r vermektedir

üzüntüm çok şükür olmadı. Fakat işi
mizin icabı devamlı olarak zaten üzün
tü içindeyim. Fena olduğunu bile bile, 
ha talan göre göre oynamaktan büyük 
üzüntü olur mu bir artist için?»

«Amatörce en büyük zevkim, süratli 
araba kullanmak. Yaz aylannda sürat 
zevkimi deniz motörü ile tatmin edi
yorum. Bunlann dışında amatörce 
başka şeylerle uğraşmağa vakit bula
mıyorum.»

«Allaha binlerce defa Şükürler ol
sun, hayâl edip de elde edemediğim 
bir şey yok. Onun için kendimi şans
lı görüyorum.?

«Etrafımdakilere daima kendimi sev
dirmesini bilmişimdir. Tatlı dilli, sem
patik olmak isterim her vakit. Kasın
tı, kibir bilmem. Üç kuruşluk hatınm  
varsa, bunu böyle oluşuma borçlu-

GÖKSEL ARSOY
( Baş t ar afi orta sahifede)

yum. Fakat uzaktan görünüşüme ba
kıp benim kendini beğenmiş olduğu
mu söylerler. Benimle tanışan ve ar
kadaş olanlar aksi kanaattedir.»

«Elizabet Taylor, Kim Novak ve 
Gregory Peck sevdiğim yıldızlardır.»

«Tiyatroda oynamayı katiyen arzu 
etmiyorum. Seyretmek daha cazip ge
liyor bana.»

büyük olan bu manevî ilgiye işlerimin 
çokluğu yüzünden mukabele edemedi
ğim için üzgünüm. Beni affedeceklerini 
sanıyorum.»

«İşlerimi yoluna koyduktan sonra ev
leneceğim.»

Onbeş dakika bitmiş, içeriden komu
tan sesleniyor:

«Gökseeeell!..»
Acaip yatak odasından çıkıyoruz. 

Etrafa bakışıma Göksel gülüyor: 
«Yok.» diyor «Aklınızdan geçen sah
neler yok bu filmde.»

Komutan tekrar sesleniyor:
«Göökseeell!»
Komutanın adım işin başından beri 

söylemeyi unutuyorum. Ülkü Erakalm. 
Dakik iş görür. Alelacele vedalaşıyoruz. 
Göksel kameranın karşısına ben de....

«Her filmim çıkışında bana ilgi gös
teren kitlenin daha arttığını görüyor
ve seviniyorum. Benim için değeri pek Ben de dolmuş durağına.
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1. sıra: Bugos Bogosyan, Semra Durdağ.
2. sura: Aysu Akın - Şevket Ayık
3. stra: Ahmet Falak, Meral Demirbilek

ARTİSTİK RESİMLER İÇİN MÜRACAAT 
EDECEĞİNİZ TEK ADRES :

I S a t t â
FOTOĞRAF STÜDYOSU ’ dur

ADRES : istiklâl Caddesi, Ankara 
î f  Han, Kat : 3

* S i&  d e  ^ t t t i s t  

( D  ¿ a b  i f r i t s i n i z

«SİNEMA 1961» in Türk 
sinemasına hizmet ama* 
cıyla tertiplediği bu müsa
baka, yurdumuzun en üc
ra köşelerinden, en büyük 
şehirlerine kadar artist 
olmayı gaye edindiği hal* 
de çaresiz kalmış kabili
yetli gençleri meydana çı
karacaktır.

Okuyucularımızın büyük 
alâka gösterdikleri müsa
bakamıza bugüne kadar 
binden fazla namzet kay
dolmuştur. İlk elemeler 
başlamış olup, 10 Nisan ta
rihinde son erecek, ka
zanan adaylar mecmua
mızda ilân edileceği gibi, 
adreslerine de birer bro
şür gönderilecektir. .

Müsabakamıza girmek 
{steyen gençlerin mecmu
ada yayınladığımız kupon
lardan dört adedini, bir 
adet fotoğraflarıyla bera
ber en geç 10 Nisan 1961 ta
rihine kadar,

«Sinema 1961» Mecmuası 
Servili Mescit Sokak, 
Kurt İş Hanı. No: 114 

Cağaloğlu -— İstanbul 
adresine yollamaları ge
rekmektedir.

Bu büyük müsabakanın 
seçimi de, en yetkili ki
şiler tarafından yapılacak
tır.

Fotojeni ve fizik Ölçüle
ri gözönüne alınarak yapı
lacak birinci elemeyi kaza
nan fotoğraflar, memleke
timizin san'at ve sinemay* 
la ilgili en önemli kişile
rinden müteşekkil büyük 
elemeye daha tâbi tutula
cak ve finale kalan artist 
namzetleri böylece tesbit 
edilmiş olacaktır.

Finale kalan namzetler, 
İstanbul’a gelerek büyük 
jüri huzurunda son imti
hanlarını verecekler ve a- 
ralanndan Türk Sinema
sının belki de büyük şöh
reti olacak artistler seçi
lecektir.

Bu müsabakaya film şir
ketleri de büyük alâka 
göstermekte olup, diğer 
finalistlere de rol verme
leri mümkündür. Müsaba
kada kazanan artistlere 
rol vereceklerini şimdiden 
bildiren film şirketlerimi
zin, isimlerini de gelecek 
sayımızda bildireceğiz.

*4
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GÖNÜL TAZAR ★ İlhan Feym an eşliğinde dinleyiciyi büyüledi.

m£<m | üİ | İ İ î |
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SİNEMA MECMUASININ PARASIZ İLAVESİDİR.
I
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ORKESTRA 6 *  Kaliteli müzik ve haklı tezahürat.

W iîM Z  I f t r â n m U
HAZIRLIYAN : İH SAN DURACE

B atı müziği dinleyicisi son 
günlerde epey hareketli gün
ler geçirdi. Konserlerin bir* 

birini takip ettiği şu günlerde; Sİ
NEMA mecmuasının tertiplediği 
YILDIZ YAĞMURU gecesi, dinle
yiciyi müzik bakımından olduğu 
kadar, göz zevki yönünden de t  {fi
min etti.

Evet, bu gecenin bazı bakımlar
dan, diğer konserlerden farklı ol
duğu biliniyordu. Bunun için de. 
daha bir gün evvelden bütün yer
ler satıldı. Böylece, Batı müziği 
dinleyicisinin müzik yanında, bi
raz da hareket ve güzellik aradığı
2

meydana çıkmış oldu.
İstanbul dinleyicisi böyle kon

serlere çok seyrek şahit olmakta
dır. Büyük bir çoğunluğu gece ku
lüplerine gidemiyen veya gitmek 
itiyadında olmayan bu dinleyici. 
İstanbulun kalbur üstü orkestra
larını ancak böyle konserlerde din
leyebilmektedir.

Sinema Mecmuası, normal mü
zik ziyafeti yanında, bir de, beyaz 
perdenin meşhurlarını takdim et
mek, onların seslerini hayranları
n a  duyurmakla, misafirlerinin kal
bini kazanmasını bildi.

21.15’te SARAY sinemaJsı, perde
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EROL BÜYÜKBURÇ *  Hastaydı, 
iki gündür yüksek ateşle yatıyordu. 
Fakat gene de geldi ve hayranla

rına hitap etti, özür diledi.

açıldığı zaman nasıl tıklım tıklım 
oum ise, saat gece yansını yarım 
sattı gegugı zam an ua yine oyıey- 
aı. TeK Dır kışı, ou muzıtc zıyaıe- 
tın i ü ıra  Kip çıtunak arzusunu duy
madı.

Halbuki orada bulunan dinleyici
n in  de bildiği gibi, butun titizlik
lere rağmen, teıansi eıae olmayan 
uazı noKsanııicıar oldu.

Bunıann en başında gelen, Erol 
Büyukburç’un  bir gun evvel aniden 
hastalanıp kırk derece ateşle yat- 
maşıydı.

Bu, gece için büyük bir dezavan
ta j idi. Program aksayabilir, dinle
yici memnun olm adan salondan çı
kabilirdi.

B unıann hiçbiri olmadı. Erol Bü 
yük burç h asta  yatağından kalkmış 
hayranlarının karşısına çıkarak, 
hasta  olduğunu bizzat kendisi izah 
etmiştir.

Saat 21.15’i gösterdiği zaman, din 
leyici sabırsızlanmaya başlamıştı. 
Birkaç dakika geçmeden mikrofon
daki ses, misafirlere hoş geldin di
yor ve geceyi takdim  edecek olan 
ERKAN YÖLAÇ1 sahneye davet 
ediyordu.

Erkan Yolaç kendine has hareket 
leri ile, m ikrofondan birkaç espri 
.yollayarak, gecenin ilk orkestrası
n ı takdim  etti.

ÇAKIN ERAY ve TR tO ’SU
Evet, sahnede pek genç b ir top

luluk yer almıştı.
Çakın Eray askerden geleli bir

kaç ay olmuş ve hemen topluluğu
n u  kurarak Kulüp M ustafa’da 
program larına başlamıştı.

İki sene kadar askerde kaldığı 
için, lâyıkı veçhile müzikle uğra- 
şamamış, ne kadar olsa biraz me
lekesini kaybetmişti.

Fakat gençti ve azmine güveni
yordu. Kısa zam anda hazırlandı.

Evvelâ K. M ustafada çalışmış, 
sonra da Çayhaneye geçmişti. Şim
di Çayhanede devamlı olarak çalı
şıyor.

ÇAKIN ERAY'm solistliğini yap 
tığı bu topluluk, şu elem anlardan 
müteşekkildir:

Piyano: Temkin Işıközlü,
Bas: Uğurtan Günal,
B ateri: Güngör Uygurer.
Çakın Eray üç şarkı söyledi. He

nüz bir iddiası olmadığı halde, top
3
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luluk, dinleyici üzerinde müsbet bir 
tesir yaratmıştı.

Sahneyi terketmek üzere olan top 
luluk, ısrar karşısında bir şarkı da
ha söylemek mecburiyetinde kaldı 
ve takdir topladı.

Burada bir noktayı izah etmeden 
geçmemek lâzım:

Programa iştirak eden orkestra
ların hepsinin zamanı mahduttu. 
Hepsi de bir pavyonda çalışıyordu. 
En son çalacak orkestra, saat 23.00 
den evvel çalıştığı yerde hazır ol* 
malıydı.

Her orkestra için ayrılan zaman, 
bunun için tahdit edilmişti. Hal
buki dinleyici her orkestrayı beğe
niyor ve tekrar tekrar sahneye çı
karmak istiyordu.

En büyük güçlük de, bu noktada 
çekildi.

ikinci orkestra:
İLHAN FEYMAN ORKESTRASI
Ancak 21.35 te sahneyi alabildi,
Ilhan Fpvman Orkestrasının, bu

gece için yükü ağırdı. Yanm saat
lik bir program dahi kendilerine 
kâfi gelmiyecekti.

Evvelâ piyanist Şevket Uğurluer 
şarkı söyliyecek, sonra Moris at
raksiyon programına çıkacak, son
ra da OÖNÜL YAZAR’a eşlik ede
ceklerdi.

Bunların hepsi de muvaffakiyetle 
yapıldı amma, orkestra saat 23.00 
te ancak sahneden aynlabildi.

/Ihan Feyman Orkestrasını tanı
yalım:

Trompet: İlhan Feyman.
Piyano: Şevket Uğurluer 
Bateri: Aydın Erdemer 
Kontrbas: Prokop «Doktor» 
Solistler: Gönül Yazar ve Şevket 

Uğurluer.
Atraksiyon: Moris.
Programda ilk solistliği Şevket 

Uğurluer piyanosu başından yaptı.
Dinleyicinin birçoğu Şevketin 

şarkı söylediğini bilmiyordu. Hal
buki Şevket, solist olarak fevkalâde

?EIMAN VE MURİS Dinleyiciler! kahkahadan kırdı* Ilhan Feyman
Orkestrası gecenin yfikünü taşıdı ve başardı.

4
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ERKAN YOLAÇ ★ Geceyi takdim eti. GUzel fıkraları tatlı esprileriyle 
kaşandığı şöhreti hak ettiğini ispat etti.

idi. Söylediği Uç parçayla genç kız< 
lara tatlı dakikalar yaşattı.

İlhan Feyman Orkestrasının asıl 
Özelliği, göz dolduran bir show or
kestrası olmasmdaydı.

işte sahneye Moris çıkıyor, on da 
kikalık bir programı 20 dakikada 
ancak bitirebiliyordu. Seyircinin 
Moris’l sahneden indirmeye niyeti 
yoktu. Salon kahkahadan kınlı
yordu.

Sahnede küçücük bir adam ve 
bir orkestra vardı; iakat sanki bu 
küçücük adam bütün sahneyi dol
durmuştu.

Fakat zaman gelmiş ve geçmişti. 
Halbuki daha Gönül Yazar İlhan 
Feyman eşliğinde sahneye çıkacak 
ta.

Tabii ki bu mümkün olmadı ve 
İlhan Feyman Orkestrası sahneden 
aynldı.

Dinleyicinin bunlardan haberi 
yoktu ve bir salon dolusu insan, 
sahneye çıkan topluluğun sahneyi 
terketmeslni istemiyordu. Herkes 
hayatından memnundu ve neşeliy
di.

İşte, İlhan Feyman asıl fedakâr
lığını burada yaptı ve Gönül Ya
zar'ın sırası gelinceye kadar ora
dan ayrılmadı.

Orkestralar yerlerini alıncaya ka
dar geçen zaman içinde, geceyi tak 
d im eden, son günlerin sempatik 
takdimcisi ERKAN YOLAÇ, dinle
yiciye hoşça vakit geçirtmek için, 
durmadan fıkralar anlatıyordu.

Son fıkradan sonra, daha kah
kahalar kesilmeden Erkan Yolaç’m 
mikrofonda yaptığı takdimi duyu
yoruz:
BERTA ve CELAL BOZSOY 
ORKESTRASI

Sahnede gecenin en kalabalık 
Otopluluğu var 12 kişilik bir kadro. 
Orijinal kıyafetleri içinde bütün sah 
neyi doldurmuşlar. Hafif ışık altın
da canlı iskeletler seyrediyoruz. Be
yaz maske üstüne siyah boya ile 
iskelek resmi, karanlıkta pek haki
kate yakın gibi duruyordu.

İskeletler orkestrasının kadrosu 
şöyle

Piyano : Nurhan Akgün 
Bas : Yavuz TÜrkeş
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BERTA VE CELÂL BOZSOY 
İSKELETLER ORKESTRASI ★  
Orkestranın kıyafetleri çok orijinal* 

dİ. Berta h ay ran lan  mest etti.

B ateri: Korkmaz Altınkeser 
Tronbon : Tahir Beğenç 
Trompetler : Mehmet Akıncı - 

İsmail Güzelce 
Tenor Sax : Süha Onay - 

Celâl Alpaslan 
Bariton Sax : Sabahattin Delen 
Alto Sax : Celâl Bozsoy -

Ergüven Başaran 
Celâl Bozsoy Orkestrası, BERTA' 

ya çok güzel eşlik etti. Çeşitli ens- 
rümanların bir araya gelmesi, tam  
bir konser havasını yaşattı.

Berta’nın söylediği, Bogos - Zulik 
in arenje ettiği «ttıcorüati Amore» 
ve Nuray Demircinin arenjmanını 
yaptığı «Mon ezıste l’amore» çok 
alkışlandı ve Berta son olarak da 
yine Nuray Demirci'nin arenje et* 
tiği «Popito» yu söyledi.

Erkan Yolaç tekrar mikrofona 
çıktığı zaman alkışlar halâ devam 
ediyordu. Ve mikrofonda şimdi çı
kacak orkestrayı taktim eden ses;

ORGESTRA 6
Perde açılırken, piyanonun sesi 

alkışlan bastırıyordu. Ve mikrofon 
da Erkan Yolaç orkestrayı takdim 
ediyordu.

Piyano : Ercan Özgül 
Bateri : Hayri Çelik 

Tenor Sax : Cüneyt Varol 
Alto Sax : Rahmi Stlnâlp 
Bas : Sel&hattin Tansel

Orkestra 6, artık tamamen ken
dini kabûl ettirmiş durumda. Daha 
sahnede görünür görünmez bravo 
ve alkış sesleri yükseldi.

Solist Selfthattin’in rahatsızlığı 
devam ettiği için, bas’la arkadaş
larına refakat ediyordu.

Orkestranın en bâriz hususiyeti, 
beraber çalışmaktaki uygunlukla- 
n . Her parçada çok rahat ve yo
rulmadan hareketli olmayı bece
rebiliyorlar.

Cüneyt Varol ve Rahmi Sünalp’in 
saksafonda sololan, orkestranın ha 
reketine daha da şevk kattı.

Vaktin çok dar olmasından or- 
kestda sadece üç parça çalabildi.

Osketra 6’nın her üç, parçası da 
ayni şekilde alâka topladı, fakat 
RAPSODY daha çok alkışlandı.

Erkan Yolaç'ın sesi mikrofonda 
duyulduğu zaman, İlhan Feyman 
Orkestrası tekrar yerini almıştı, ve 
sahnede GÖNÜL YAZAR.

Gönül bu akşam dinleyici karşı
sına değişik bir hüviyetle çıkıyor
du. Bu gecenin şerefine alafranga 
şarkılar söyliyecekti.

Pavyon müşterisi, arada sırada 
Gönül*ün batı müziği parçalan söy
lediğini duymuştu. Fakat bir kon
serde bu ilk dıef/ oluyordu.

Bunun için dinleyici de büyük bir 
merak vardı.

Gönül Yazar sahneye her zaman
ki çarpıcı haliyle çıktı. Simle işli, 
açık renk dar bir elbise giymişti.
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El mikrofonu ile şarkı söylemeye 
alışık olduğu için, Erkan , Yolaç 
mikrofonu çıkanp Gönül’e verdi.

İlhan Feyman orkestrası parçayı 
çalmaya başlamıştı. Ve Gönül Ya
zar söylüyordu. »ANGUSTİA». 

Dinleyici hakikaten mest olmuş
tu. Gönül Yazar batı müziğinde de 
fevkalâde başan gösteriyordu.

Ve Gönül Yazar üç şarkı söyledi. 
Son parça olan «ALDİLA» bittiği za
m an salon yerinden oynadı. Gönül, 
dinleyiciyi hem göz zevki bakımın
dan, hem de müzik yönünden ta t
min etmişti.

Şimdi mesele en mühim durumu 
halletmeye geliyordu. Erol Büyük* 
burç mikrofona çıkacak ve dinleyi
ciden rahatsızlığı için özür dileye
cekti.

Ve yakışıklı şantör; Erkan Yo- 
laç'ın mikrofondan sesi duyulunca, 
ağır ağır mikrofona yaklaştı. Ha
linden hakikaten bitkin olduğu an
laşılıyordu.

«— Hastayım, yatağımdan kalk
tım  ve sizden özür dilemeğe geldim, 
beni bağışlayın» diyerek dinleyiciyi 
selâmladı.

Bravo doğrusu. Dinleyicinin bu 
kadar büyük bir anlayış göstermesi 
beklenmeyebiîirdl. Halbuki salon 
alkıştan inliyordu. Erol Büyükburç’- 
un bu zarif Jestine, dinleyici de ay
ni zariflikle cevap veriyordu.

Arkadan bir süre, artistler seyir
ciye takdim edildi.

Son orkestraya sıra geldiği zaman, 
vakit gece yansını geçmişti. Fakat 
salondan kimsenin kıpırdamaya ni
yeti yoktu. Ve Erkan Yolaç son tak- 
timini yaptı.

METİN ERSOT 

ve

KALtPSOCULARI
Metin Ersoy son günlerdeki şans

sızlığını yenmiş ve topluluğunu tam 
kadro ile sahneye çıkarmıştı.

Gençlik Metin'den çok şeyler is
tiyordu.

Metin, uykulu çehrelere sanki 
bir ışık tuttu . Herkes yerinde sıç
rıyordu.

Ve Metin Ersoy cenup ülkeleri
nin yumuşak ve tatlı müziği ile, bir 
defa daha kalpleri fethediyordu.

ÇAKIN ERAY VE TRİOSU *  Geceyi açarak, güzel bir jest yaptılar. Çok 
çalıştıklarını da ispat ettiler.
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Y akışıklı şark ıc ı dinle 
yici psikolojisini çok ij 
biliyordu, ö y le  b ir  zam a 
geldi ki, b ü tü n  sa lon  Mt 
t in  ve a rk a d aşla rın a  işi 
rak  e tti.

K onser böylece gece yi 
n s ın d a n  so n ra  son bu 
dıığu zam an, dinleyici gt 
cen in  ta d ın a  halft doyt 
m am ıştı.

★

İLHAM GENGER 
VE ÇATI’SI

Bugünlerde eğlence yeı 
lerin ia pek eski keyfi yi 
rinde değil. Birkaç gec 
kulübü hariç, çoğunu, 
pisti zor doluyor.

Bu kadar çok gece kıı 
lübü açılırsa tab i’i ki ok 
cağı budur.
mevzunmuzun hâricinde.

İlham  Gencer Trio’sı 
devamlı ve ayrılmaya 
bir topluluk olarak, b 
başarısını devam ettiı 
yor. Allah nazardan san 
lasın.

tlham  Gencer piyan> 
da olduğu kadar, müşte. 
psikolojisini anlamakta 
da usta bir müzisyen.

Yaptığı müzik kada. 
esprilerile de alâka toı 
lamayı çok rah a t beoeı 
yor»

Geçen sene Çatı da b. 
müddet çalıştıktan sonr 
ayrılmış olan Tülây Ge 
man da, bu sezon İlhaı 
G eneerle beraber.

işin  bu tarafı, zftte 
B ütün bir yaz sezonuna 
bir yerde çalışmayanTı 
lây G erm an’ln  tekrar be 
li b ir yerde mikrofon; 
çıkması, hayranlarını Sk 
vindirdi.

Güzel şantdz şarkısını' 
b itirir bitirmez, barda METİN ERSOY VE KALİPSOCUULAR1 +  Gece- 
kendisini bekleyen deste*nin son kozu oldular. Sıcak iklimlerin havasını ge- 
ğe koşuyor. tirdiler ve geceyi kapadılar.
8
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POSTA KUTUSU• O ku rlarım ızın  d ik k a tin e:
Bu sütunlarda sinema v c ti

y a tro  konusunda sorulan bü
tü n  soruların cevaplarını bu
labileceksiniz. ‘Mektuplarım- • 
2iiı cevaplanması için, isim ve 
soyadınızı, açık adresinizi 
m uhakkak yazınız. Aksi tak
dirde, hüviyeti meçhul mek
tuplar sekreterimiz tarafın
dan. derhal im ha edilmektedir. 
Ayrıca, bazı okurlarımız biz
den hususî olarak mektup 
yazmamızı istemektedirler. 
Hususî cevap vazçnamıza hiç 
"bir surette imkânımız olma
dığını bildirirken bu okurlar
dan özür dileriz. Posta Kutu
su veya «Sizin Köşeniz» e 
gönderilecek mektupların

«SİNEMA 1961, Cağafoğlu, 
Servili Mescit Sokak Kurt İş 
Hanı No. 114 İSTANBUL» 
adresine postalanmasını rica 
ederiz.

★ özer Gcnçeller — MA
LATYA.

iMeçmuamız hakkında sita- 
yişkâr sözlerinize çok teşek
kür ederiz. Sîzlere yardımcı 
olmak amacımızdır. Selâmlar.

★ B. Günay — BÜYÜK- 
ADA.

SİNEMA 1961'in sekizinci 
sayısında Vfldan Gülcrman- 
(îan bahsettik. Gelecek. Sayıla

rımızda kendisi vk* tekrar bir 
röportaj yapacağı/. \ukın pla
kanıza teşekkür ederiz. Se
lâmlar.

★ AH Şişman ve 32 arka
daşı — İZMÎT.

Dileklerinizi verine gcîife- 
bilmemiz için, mektubupozun 
açık adresi havi olması gere
kirdi. Bununla beraber, gele
cek sayılarımızda arzu ettiği
niz resimleri bulabileceksiniz. 
Selâmlar/ .

ıir Özdem ir B a sm a cıo ğ lu  —  
ORTAKÖY.

MektûbuRüzda bahr-ettiğiniz 
pul maalesef bize gelmedi.

Şayet pulunuzu aUstt$ oltay
dık, Iterhalde sizi bu kadar 
bekletmez, fotoğrnfı adrcaici- 
ze postalamış olurduk. Selâm-

★ M. Tuncay E rd im lr —• 
KARACABEY.

. Şiir ve hikâ veler yazpıak 
yararlı işlcrucndir. Bp konu« 
da iyi bir şev ler yapmak ar- 
zusundavsarj/, çajfdaş in&r 
vc hikâyecilerirolziit «serlcri- 
rii sık sık okuvunuz. Şiir * hı
ka ve yazman tn tahsiliniz) ta- 
marnlamağa hiçbir, surette za
rarı olmaz. İkisini de b ir  a- 
rada yürütebilmek fciziıf eli
niz dededir, Gönderdiğiniz ku 
ponlsr ilâve edilmiştir. Se
lamlar.

ir  Sezai Sslvl ve Zafer Sa
buncu — ?

Yılın En Beğçnitesı Artist 
ve Filmleri anketimiz sona er
d i ve ühdokuzuricu sayımızın 
orta sayfasında sonuçlar ilân 
edildi. Zeki Müren bu yıl yi
ne film; çevirecektir ti Muhte
rem. Nur’urr Yunanlılarla film 
çevireceğine cfeir b ir haber 
yazmadık. Artistler hayranla
rından aldıkları mektupJâra 
cevap yerip vermemekte tabî! 
serbesttirler. Bununla bera
ber bahsettiğiniz iki aktör, 
en çok mektup alanlardan ol
dukları için, cevaplarının geç 
kalabileceği mümkündür. Se
lâmlar.

★ M ustafa Yumralı —• ?
Gönül; Bevban'tn fotoğrafı

nı istiyorsunuz ama. açık ad
resinizi -ve bulunduğunuz şe- 
h iri mektubunuza yazmamış
sınız. Lütfen, en kısa zaman
da yeni b ir mektup yazarak 
bu maiûrqatı bildiriniz. Se
lâmlar. •

•k Haşan Yürek - -  ?
Renkli tablolarımız devam 

etmektedir. Arzularınız za
manla yerine gelecektir. Ro
manların sonuna gelen tablo
lar, hemen karşı sayfada ya
zısı çıkan oyunculara aittir. 
Selâmlar.

★ Artist namzetlerinden.
Orhan Metin, Hüseyin Sö

ğüt, Rtfmzi Çekici ( İzmit), 
Rasim Karabulut, Nejat At- 
sun. Mehmet Dalmış.

Açık adreslerinizi acele o- 
larak bildirin

★ Cengiz Kancaal — ?
İstemiş olduğunuz fotoğ

raflar geri geldi. Yeni adresi
nizi bekliyoruz. Selâmlar,

sinematek.tv



m

I *

sinematek.tv


