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NİLÜFER AYDAN — Halil 
Refiğ'nin yetti bir filminde 

oynıyacak...

H A L İT  R E F İĞ  V E
N İL Ü F E R  AYDAN

3 u  sezonda ilk filmi «Ya
sak Aşk» ı yöneten genç re
jisör Halit Refiğ, yeni b ir 
filminde yine Nilüfer Ay- 
dan'ı oynatmayı düşünmek 
tedir. Bu kere, «Yasak 
Aşk» taki rolünde nıhen 
çocuk kalmış, aşk arzula
rı uyanmamış genç b ir ev
li kadını canlandıran Nilü
fer Aydan, yeni filminde ta
mamen zıt bir kompozis
yon yaratacaktır.

A gK TA  REKOR
Sahne sanatkârlarımız a- 

rasm da aşk bahsinde re
kor kıranların başında Ay
şegül Devrim gelir. Halen 
«Hacı Yatmaz» piyesinde 
Esen Görkmen'in yerine oy 
nayan Ayşegül'ün son flör
tü  Şehir Tiyatrosunun genç 
aktörlerinden Orhan Kay
han’dır. «Mektep Arkada
şı» piyesinin oynanışı sıra
sında başlayan samimiyet 
zamanla aşka çevrilmiş, ar 
kadaşlan arasında James 
Deap adiyle anılan Orhan, 
sonunda sarışın yıldızımıza 
adamakıllı abayı yakmış. 
Tam bu dedikoduyu yayın
lamaya hazırlanıyorduk ki 
Ayşegül'ün yeni aşkının da 
ötekileri gibi sona erdiğini 
duyduk. Başlamasiyle b it
mesi b ir olan b ir aşk!.. Eh, 
bu da b ir rekor sayılır.

ESEN  Y İN E  
KAYBOLDU

Şehir Tiyatrosunun genç 
ve sevimli artistlerinden fi
sen Görkmen sezon başın
da «Büyük Çınar» piyesine 
hazırlanırken birdenbire 
ortadan kaybolmuş, yerine 
Oya Eren çıkmıştı. O za- 
.mani ar rahatsızlandığı söy 
lenen güzel aktristimizi 
sonradan genç b ir  arkada- 
şiyle «Bir Parm ak Bal» m  
prömiyerinde görmüştük. 
Aynı günlerde «Hacı Yat
maz» piyesindeki rolüne çı
kan Esen bugünlerde yine 
ortalıkta yok. Piyesteki ro
lüne Ayşegül çıkıyor. İlgi
liler Bayan Görkmen'in ra
hatsız olduğu için rolüne 
çıkamadığını söylüyorlar. 
Ama istihbaratım ıza göre 
nişanlanacakmış. Ve enişte 
bey sahneye çıkmasını is
temiyormuş.

A H M ET T A R IK
SAM SU N 'D A

M urat Film’in geçtiğimiz 
sezondaki tek kordelâsı 
«Kabadayılar Kıralı» mn 
Samsun'da yapılan galası
na iştirak için, filmin baş 
aktörü Ahmet T ank  Tek
çe, geçen hafta içinde Sam
sun’a gidip dönmüştür.

T E H L İK E
A T L A T T IL A R

«Altın Kalpler» filminin 
Adana’da yapılan galaları
na iştirak eden küçük yıl
dız Zeynep Değirmencioğlu 
ve Evrim  Fer, fazla mik
tarda uyku ilâcı almaları 
yüzünden, önemli bir teh
like atlatm ışlardır. Sekiz 
saat komada kalan iki de
ğerli oyuncu, hafta  içinde 
şehrimize dönmüşlerdir.

D A V E T T E K İ
D A V E T L İL E R

AHMET TARIK TEKÇE
Bir küçük seyahat...

yan (Dâvet) in prömiyeri
ne Sinema ve Tiyatromu
zun en sevilen yıldızlan dâ- 
vetli idi. Küçük Sahne’nin 
ta tlı Irm a’sı Gülriz Sururi, 
son zam anlarda beraber gö 
ründükleri İstanbul Tiyat
rosunun en cici aktrisi A- 
lev Sururi, Tarlakuşu’nun 
zarif çeviricisi Asude Zey- 
bekoğlu ve eşi ile öteki dâ- 
vetliler perde arasında e- 
pey sohbet ettiler. Temsil
den sonra, piyeste rolü o-

ÇOLPAN İLHAN
«AŞKIN SAATİ GELİNCE» filminde.

BİRSEL FİLM

Geçen cum a akşam ı Ka
dıköy Tiyatrosunda başla-

EVRÎM  FER  — Güzel yıldız, «Altın  Kalpler» in galası 
için gittiği Adana'da bir tehlike atlattı. Fotoğrafta Tür

kân Şorayla konuşurlarken görülmektedir.
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GÖKSEL ARSOY  — Bugün dünya evine giriyor. Yukarı
daki fotoğrafta nişanlısı Soley Oben’le...

lan Gülistan Güzey, kendi- 
sini bekleyen rejisör S im  
Gültekin ile birlikte çıktı. 
Prömiyere gelirken düşüp 
ayağından yaralanan Oya 
Tan, perde arasında dışarı 
çıkmadı, yerinde .mıhlandı 
kaldı.

B İR  ANLAŞM A

«ölüm Peşimizde» nin 
başarılı rejisörü Memduh 
Ün, hafta içinde Lâle Film 
sahiplerinden Sabahat Fil- 
mer'Ie b ir fihnin rejisörlü
ğü için anlaşm ıştır. R o  
mancı Kerime Nadir’in 
«Boş Yuva» adlı eserinin 
perdeye adaptasyonunu ya
pacak olan rejisör, diğer 
taraftan kendi şirketi he
sabına da, yeni sezonda iki

SEZER SEZİN  
Yeni bir film  mi?..

film çevirecektir. Bu film
lerde oynayacak aktörler 
Orhan Günşiray ve Ayhan 
Işık 'tır. Orhan Günşiray’ın 
oynıyacağı filmde, muhte
melen değerli aktrisimiz 
Sezçr Sezin de rol alacak
tır.

«A R TİST» 
İK İ Y A ŞIN D A
Değerli refikimiz AR

TİST mecmuası, geçtiği
miz hafta içinde, basın ha
yatının birinci yılını dol
durarak iki yaşma basmış
tır. Tebrik eder, uZun Ö- 
m ürler dileriz...

Y E N İ F İL M f
Sezon içinde «Rüzgâr 

Zehra» adlı kordelâsmı sey 
rettiğimiz rejisör Nişan 
Hançer Birsel Film şirketi 
hesabına yeni b ir filme, 
Mayıs ayında başlıyacak.

«Bize Derler Külhanlı» a- 
dini taşıyacak olan filmde 
Belgin Doruk ve Ekrem  
Bora oynıyacaklardır.

EV LEN İY O R

Geçtiğimiz hafta içinde 
perşembe sabahı dergimiz 
idarehanesine kadar gelen 
değerli jönümüz Göksel 
Arsoy, bize nikâh dâvetiye- 
sini bizzat getirdi.

Çıktığımız çarşam ba gü- 
¿nü Göksel Arsoy ve müs
takbel eşi dünya evine gir
miş olacaklardır.

Nikâhtan sonra yeni ev
liler b ir  haftalık b ir bala
yı seyahatine çıkarak, A- 
band, Uludağ ve muhteme
len İzmir'e gideceklerdir.

Genç evlilere sonsuz sa
adetler dileriz.

BA LE PR O V A LA RI

Maritza Donant, karşısı
na Küçük Sahne'nin ar
tistlerini almış, Cenan 
bey'in piyanosunun refa
katindi «Bir... İki... Bir... 
iki...» diye onları zıplatı- 

■ yordu. Sevimli komedyen 
Al tan Erbulak, müziğe a- 
yak uydurup zıplarken bir 
yandan da «Allahım... 30 
yaşımdan sonra bu da mı 
başımıza gelecekti» diye 
söyleniyordu. Yer, Tepeba- 
şındaki Italyan Opera Ce
miyeti salonuydu ve Kü
çük Sahne artistleri yakın
da oynıyacaklan «Sokak 
Kızı Irma» nın bale prova
larını yapıyorlardı. Bir a- 
ra  Semine Günay, kan te r 
içinde kalmış îzzet Günay'- 
m kulağına eğildi: «Bak
yorgunluk falan anlamam, 
akşam oyundan sonra b ir 
ipavyona gidip dansedece- 
ğiz» dedi. Oysaki îzzet bur
nundan soluyordu, içlerin
de en iyi danseden Haldun 
Dormen'di. Metin Serezli

de iyi dansedenlerden sayı
lırdı. «Midasın Kulakları» 
ndan sonra «Irma» da dan
setmesi herhalde Tunca 
Yönder için enteresan ola
caktı. Yorulan Altan mü
saade isteyip giderken Tur
gut Boralı ona takılıyordu. 
«Unutma, akşam a buluşa
lım?» Altan'm «Nerede?» 
sualine «Gazebo'da» dedi. 
Sevimli komedyen «Çok 
yorgunum am a gelmeye 
çalışacağım. Gelemezsen 
bana o gazebo'dan b ir ku
tu  gönderin.» diyordu.

«T A T L I BELÂ »

Güven Film yakında ye 
ni b ir  filme başlıyor. «Tat
lı Belâ» adlı kordelâyı de
ğerli rejisör Atıf Yılmaz 
yönetecek. Filmin baş rol
lerinde Orhan Günşiray, 
Neriman Koksal, Turgut 
özatay, Ayfer Feray, Ah
met T an k  Tekçe, Necdet 
Tosun ve muhtemelen Sup
hi Kaner ile Salih Tozan 
oynıyacaklar, operatörlüğü 
ise, Manaki Filmidis yapa
caktır.
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Biz l^enüz Türk Sineması sanatçıları 
için bir tek armağan tesis edememiş
ken, eloğlu her vesile ile sinemada e- 
meği geçenlere armağan yağdırıyor. Bir 
sinema eserinin meydana getirilmesin' 
de, hiç şüphesiz çeşitli elemanların ça
lışmalarından ./faydalanılır. Bu eleman
ların en başaklılarına bir armağan 
vermekle, o kişiye sağlamlan mânevi 
destek, maddi değerlerle mukayese e» 
dilemiyecek kadar üstündür. Batı’da 
bunun önemi tam mânasiyle anlaşıl
mıştır. Her yıl tekrarlanan Beynelmilel 
Film Festivalleri, çeşitli yarışmalar; A- 
merika, İngiltere, Fransa ve İtalya'da 
türlü sebeplerle sanatçüara dağıtılan ar
mağanlar, hep bu yararlı düşüncenin e- 
seridir.

Amerika'da OSCAR Armağânlan'nın 
dağıtımı kadar önemli bir olay da, 
Hollywood. Yabancı Sinema Yazarları 
Kulübü âzalarunn seçtikleri Yılın En 
Sevilen Oyunculan'na dağıtılan ALTIN 
KÜRE arıhağanlan'dır.

Geçtiğimiz ayııi son haftası içinde, 
1960 yılı ALTIN KÜRE armağanlarının 
dağıtımı, her yıl olduğu gibi, yine Ho- 
llywood'un en büyük otellerinden bi
rinde iki bine yakın sinema sanatçısı, 
gazeteci ve dâvetli huzurunda yapıldı.

Beverly Hills Hilton Oteli salonların
da tertiplenen muhteşem baloda, sine
ma dünyasının şöhretli yıldızlan tara
fından dağıtılan armağanların bu yılki 
sahipleri şunlardı:

GINA LOLLOBRIGIDA: 1960 yılının 
en beğenilen aktrisi.

TONY CURTIS — ROCK HUDSON: 
i960 yılının en beğenilen aktörleri.

BURT LANCASTER: En iyi dram ak
törü (Elmer Gantry filmiyle).

GREER GARSON: En iyi dram aktri
si (Sunrise At Campobello filmiyle).

SAL MINEO: En iyi yardımcı dram 
aktörü (Exodus filmiyle).

JANET LEIGH: E n  iyi yardımcı dram 
aktrisi (Psycho filmiyle),

JACK LEMMON: En iyi komedi ak
törü (Garsonyer filmiyle).

SHIRLEY MAC LAINE: En iyi ko
medi aktrisi (Garsonyer filmiyle).

BILLY WILDER: En iyi komedi fil
mi rejisör ve prodüktörü (Garsonyer 
filmiyle).

★

1960 Y IL IN IN  E N  BEĞ EN İLEN  
A K T R İS İ  — B u unvanla ALTIN  
KÜ RE'ye sahip olan ünlü İtalyan  
yıldızı Gina Lollobrigida armağan 
m yla  beraber fotoğrafçılara poz ve- 
riy*r~.

YILD IZ MARTHA  
H YE R  — «Yılın  en 
iyi yardım cı dram  
a ktörü» seçilen Sal 
M ineo’yu  tebrik e di- 
yor...

AKTÖR FRED AS- 
T  A l R E  C ed i B.
De Mille Armağanı
nı aktris Loretta  
Young'dan alıyor...

ALTIN  KÜRE  — 
Armağanların üç sa
h ib i: Janet Leigh,
eşi Tony Curtis ve 
Greer Garson...
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AnKaraaan portreler:

TUEN PAR — Devlet Tiyatrosunun giize^ aktrisil

Ankara Devlet Tiyatro
da Refik Erduran'ın 

Büyük Jüstinyen» adını 
Jrerdiği piyesi oynanacaktı, 
lüstinyen rolü için Kerim 
a fşa r seçilmişti. Acaba kar
lıs ında Teodora’yı kim oy
nayacaktı. Devlet Tiyatro- 
iu  sanatkârlarının isimleri 
b ir bir sıralandı, hepsinin 
Ezerinde iık ir yürütüldü. 
Birkaç gün sonra « Jüstin-

yen» in  rol tevziatı liste
sinde Tijen Par’ın adını gö
renler «Bundan isabetli b ir 
karar olamaz» diye bağır
m aktan kendilerini alama
dılar. Tijen Par'ın Konser
vatuardan mezun olduğa 
gündenberi gösterdiği ba
şarı, Devlet Tiyatrosunda 
oynadığı muvaffak rolleri, 
bu sezon başında Üçüncü 
Tiyatro'da oynanan Moli-

Yazaıı : MELİH VASSAF

ere’in «Kibarlık Budalası» 
komedyası’nm tek  başarılı 
oyuncusu olması bu rolü 
hakkettiğini açıkça gösteri
yordu. Bütün bunlar bir 
yana fiziğinin ve oyun ta r
zının mükemmeliyeti bu 
uzun boylu, esmer, genç 
sanatkârı «Theodora» yap
m ak için başta gelen se
beplerdi. Devlet Tiyatro
sundan N ihat Akçan ile iki 
yıl önce evlenen Tijen Par’- 
ın  sanat hayatını, hususi
yetlerini m erak edenler için 
sorularım ızı sıralıyalım:

— Tiyatro sevgisi nerde 
başladı sizde?

— Çok eskidenberi... Ba
bam  asker olduğu için A- 
nadolu’yu k an ş  karış do
laşıyorduk. Doğu Bayazıtta 
ilk  okulda idim... En bü
yük m erakım  artist kart
la n  biriktirm ekti. Babam 
bunları çantam da gördük
çe kızar, «bir daha görmi- 
yeyim» diye yırtardı. Ama 
dinleyen kim? Daha o za

m andan artist olmayı koy
m uştum  kafama... Ailem 
ne kadar uğraştılarsa da 
vazgeçiremediler ve sonun
da allem ettim , kâllem et
tim , Devlet Konservatua
rı Tiyatro Bölümüne g ir
mek için muvafakatlerini 
aldım. İnsan menedilen b ir 
şeye karşı haris olur der
ler, belki de beni bu hu
susta küçükken vazgeçir
meye çalışmasalardı, bugün 
başka b ir meslek seçer
dim, yahut ev kadını olur
dum.

— Konservatuarda bul
dum  kendimi dediniz. Ne
ler oynadınız orda?

— H er gün başka b ir  pi
yesi keşfeder, o  piyesteki 
rolü çıkarırdım . Îhzarî sı
nıfında iken: «Baba Evin
de Hayat» ta  Maggie rolü
nü oynamıştım. Sonra da
ha birçok roller... Yüksek 
kısm a geçince daha önem
li ro ller vermeye başladı
lar... Meselâ Shakespeare’in

AYRI MASALAR — Bu piyesin bir sahnesinde Tijen Par ile M ustafa Yatçın.
§
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«Bir Yaz Gecesi Rüyası» flk te- O rhan Asena’nın  «Ya
nda Periler Ecesi T itania X  lan» piyesinde Süreyya ro-
oldum ... F akat Konserva
tuarda en sevdiğim rolüm  
Sofokles'in «Antigone» tra- 
jedyasm da Antigone oldu. 
Mezuniyet im tihan ında da 
bu ro lüm ü oynam ıştım .

— Mezun olduktan  son
ra  Devlet Tiyatrosundaki 
çalışm alarınız hakkında bi
raz m alûm at verebilir mi
siniz? ,

— K onservatuarda hep 
yabancı eserlerde oynadı
ğım  halde, m ezun olduk
tan  sonra ekseriya telif pi
yeslerde ro l verdiler ba
na... Devlet T iyatrosunda
ki ilk ro lüm  1957 - 58 sezonu 
başında H aldun T aner’in 
«Dışardakiler» piyesindeki 
Aynur'du. B undan sonra 
tercüm e b ir  eserde, Ladis- 
lau F odor'un  «Çöl Faresi» 
nde Olly Frey rolünde süs
lü püslü  Viyanalı b ir  kız
dım . O sene sadece bu  iki 
piyeste oynadım  ve sezon 
kapandı. 1958 - 59 sezonun
da, yine H aldun Taner'in  
«Ve D eğirm en Dönerdi» p i
yesinde Serab ro lünü  oyna- 
d ın w  İzm ir ve B ursa tu r 
nelerinde bu  piyesi oyna
d ık tan  so n ra  A nkara’ya 
dönüşüm de yine b ir  telif
te, H aü d  Ziya Uşaklıgü’in 
«Kâbus» d ram ında Ruh- 
s a r ’ı verdiler. B unun arka
sından  yine b ir  telif, Ce- 
vad  Fehm i B aşk u rt’un  
«Tablodaki Adam» piyesin
de Şaziye...

T ijen P ar'ı bu  ro lde ga
y e t iyi hatırlıyorum  şim di.. 
Züppe, yaşlı, ç irk in  b ir  ka
d ın  kom pozisyonunda ne 
k ad a r m uvaffak olm uştu. 
Sahnede onu gördüğüm  an , 
b u  k ad a r güzel b ir  genç kı
zın  bu  derece çirkinleşebi- 
leceğine akıl erd irem em iş 
ve son ra  d a  yaptığı m ak
yaja  d ikkat edince hayran 
kalm ıştım . Bence b ir  sa
natkâr, a rad a  s ırad a  böyle 
değişik ro lle r oynam alı, 
değişik k arak te rle r canlan
dırm alıd ır.

lünü  oynadım . Görüyorsu
nuz ya, size b iraz  önce, 
«hep teliflerde oynatıyor
lar» dem iştim . Sözlerim 
yalan  değilmiş... Bu piyes
ten sonra «Acaba hangi te
lifte rol verecekler» diye 
bekliyordum  ki, usulü  boz
dular, M oliere’in «Kibarlık 
Budalası» nda rol verdi
ler. Böyle söylüyorum  di
ye, te lif piyesleri küçüm- 
süyorum  sanm ayın, bilâkis 
içlerinde çok beğendiğim  
yazarlar ve eserleri var. A- 
ma, ne bileyim. Konserva
tu a rd a  iken yabancı birçok 
piyesler incelem iştik. İn 
san on larda da oynam ak 
istiyor.

— Bu sezon faaliyetleri
niz?

—• Geçen yıl «Kibarlık 
Budalası» n ın  pröm iyerini 
B ursa’da yapm ış, sonra o 
piyesle İzm ir'e gitm iştik. 
B u sezon başında «Kibar
lık  Budalası» m  b ir  iki de
ğişik arkadaşla A nkara'da 
Üçüncü T iyatro’da oyna
dık. B uradan Yeni Sahne’- 
de Terence R attigan 'm  «Ay
r ı  M asalar» piyesine geç
tim . Şim di de bildiğiniz gi
b i B üyük T iyatro 'da «Bü
yük  Jüstinyen» de Theodo- 
ra 'y ı oynuyorum .

-- -r- Oynadığınız piyesler 
iç inde en  sevdikleriniz?

— Çoğunu severim . Ama 
ille b ir  terc ih  yapm am ı is- 
tiyorsanız «Çöl Faresi» nde
k i Olly Frey ve «Kâbus» 
ta k i R uhsar'ı söyliyeyim. 
A yrı M asalar» daki rolü

-r- Gelelim 1959 - 60 sezo
nuna... N eler yaptınız o  se
ne?

— ö n c e  N ihat'la  evlen
dim . S onra -yine b ir  telif-

KARACAOĞLAN — Giizet aktris, beyazperdedeki ilk  rolü 
E lifte .

m ü de severek oynadım.
— Oynamak islediğiniz 

b ir  rol?
— O'neiH'in «Anna Kris

tie» piyesindeki Anna Kris
tie  rolü.

î— Beğendiğiniz sanat
kârla r?

— A nkara'daki bü tün  a r
kadaşlarım ı beğenirim , ls- 
tanbu lda beğendiğim  sa
n a tç ıla r arasında Küçük 
Sahne’den Ulvi uraz, Site 
T iyatrosundan Yıldız Ken- 
te r  vardır.

— Beyaz perde’de oyna
m ak İster misiniz?

— . Şimdiye kadar bir 
film de «Karacaoğlan’m  Ka
ra  Sevdası» nd a  N uri Al- 
tınok ile birlik te oynadım. 
Tabii yine oynam ak iste
rim  am a Devlet Tiyatrosu: 
nun  A nkara'da olması, bu 
arzum uzu tam  mânasiyle 
ta tm in  etm em ize m ani olu
yor. M aam afih ben, bü tün  
arkadaşlarım  gibi, tiya tro 
yu sinem aya tercih  ede1 
rim .

V E  DEĞİRM EN DÖNERDİ — T ijetı Par, bu  piyesin  b ir sahnesinde Çetin Köroğlu ile  i
13 i
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(¡m im  (¡ü tyn

kadar emindiler ki etraf
larına istihfafla bakıyor
la r: «Bunlar da ne dîye 
bekliyorlar sanki?» demek 
istiyorlardı adetâ... Biraz 
sonra içeri giren sahne âmi
ri neticeyi ilân etti. Yiiz 
ierce m üracaat arasında 
İmtihanı kazanan iki genç 
kızın adı Gülistan Güzey 
ve Perihan Çakıl'dı.

Kazananlar ilân edilin
ce, herkes onları görmek 
için âdeta sabırsızlandı. 
Kimdi bu genç kızlar? Ti
yatro  ile şimdiye kadar bir 
Hgüeri olmuş muydu? Pe
rihan Çakıl’m adı okunun
ca esmer, yeşil gözlü bir 
genç kız ayağa kalktı. 0- 
niversitede okuyordu ve 
tiyatroyu çok sevdiği için 
im tihana girmişti. Sahne 
M  , 4

— Galiba tiyatro ile bir
likte sinemaya da başla
mıştınız?

— Evet 1944 yılında çev
rilen Galip Arcan'm . baş
rolü oynadığı «Hürriyet 
Apar t imanı» film inde p a 
şanın kızı rolünü oynuyor
dum. Diğer rol arkadaşla
rım  rahm etli Suavi Tedü 
ile Nezahat Tanyeri . ve 
Reşid Gürzap’tı. Tiyatroda 
¡olduğu gibi sinemada da 
çevirdiğim filmlerin sayı
sını kolay kolay hatırlıya- 
mıyorum. Çok film çevir
dim. Ama, sinem adan çok 
tiyatroyu, yani sahneyi se
verim.

— Sahnedeki oyunlarını
za devam edelim.,

— Demin de söylemiştim 
ilk defa ufak roller alıyor
duk. «Hacı Kaptan», «Cy- 
rano De Berjerac», «Maîia 
Stuart», Dranas’ın «Gölge
ler», Reşad N uri'nin «Ağ- 
lıyan Kız» piyeslerinde ya- 
tecrübemi arttırıyordum , 
îlk  önemli rolüm 1947 sezo-

ce geçmiş olan bu vak'ay* 
Gülistan Güzey'e açtığım 
zaman gülümsedi ve anlat
m aya başladı:

— «İşte o gün, bu gün 
sahnedeyim. İm tihanı ka
zandığım günkü heyecanı
mı hiç unutam am . Kaza
nan arkadaşım  bugünün 
meşhur Perihan Tedü'sü- 
dür. İkimiz de sahneyi çok 
sevdik, sahnenin büyüsüne 
kapıldık ve bugün zevkle 
oynarız rollerimizi. Şehir 
Tiyatrosuna ilk girenler 
gibi, tabiî ilk zam anlar 
büyük roller vermediler 

bana.. Çocuk Tiyatrosunun 
piyeslerinde, dram  ve ko- 
jmedide oynanan oyunlar
da ufak roller alıyor, böy
lelikle sanatım ı geliştiri
yordum. Şöyle böyle saya
bileceğim ilk rollerim ara
sında «Düğün Gecesi» ko
medisindeki Claudin'i, 
«Yukarı Köşk» teki Ayşe- 
yi, «Milyoner Damat» taki 
Kazarinka rollerini hayal 
meyal hatırlıyoruz.

Salonda çıt çıkmıyor, 
herkes imtihan neticeleri
nin ilân edilmesini sabır

s ız lık la  ve heyecanla bek
liyordu. Şehir Tiyatrosun
daki kadın sanatkâr yok
luğunu telâfi etmek ve ti
yatroya genç elemanlar a- 
luım ak üzere imtihan yapıl- 

| m ıştı. Girenler arasında 
şehrimizin öteki tiyatrola
rında çalışmış, hattâ  isim 
yapmış sanatkârlar vardı, 
bunlar kazandıklarından o

âmiri Gülistan Güzey'in a- 
dmı okuyunca sarışın, u- 
zun boylu, zarif bir genç 
kız utanarak ayağa kalk
mıştı. Tiyatroya çok yakın 
oturuyordu ve en büyük e- 
meli, her gün evlerinin ö- 
nünden geçerken gıpta ile 
seyrettiği Şehir Tiyatrosu 
sanatkârlarından b iri ol* 
maşıydı. On sekiz yıl ön
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nunda b ir  Alman komedisi 
olan «Büyük Cemaat» piye
sindeki B eatris idi. Bun
dan  sonra «Baykuş», «Kaş 
Yapayım Berken» deki 
Trom bonun Selma, «Üvey 
Kardeşler» de Maguy, Ok* 
tay R ıfat'ın  «Oyun İçinde 
Oyun», Anita H art'ın  «Be
bek» piyeslerinde oyna-* 
dini.

— a Kayseri Gülleri» ko
m edisindeki başarınızı ha
tırlıyorum .

— Evet, ben de şim di o- 
na  gelecektim .. 1949-50 se
zonu Kasım  ayı benim  için 
çok  uğurlu  olmuş, bundan 
sonra şansım  açılm ıştı. 
Çok eskiden Darülbedayi'* 
de oynanan «Kayseri Gül
leri» kom edisi sahneye 
konm uştu o yıl! B ana da 
Boğos Ağa'nm kızı Diana 
ro lünü  verm işlerdi. Yani 
Behzad Budak'in kızı idim. 
Piyes çok beğenildi ve kri
tik lerden iyi n o tla r aldım. 
Hem en bunun  arkasından 
R ichard  Voss’un «Kaatil» 
piyesindeki Ju lie rolünü 
verdiler bana. Çok m ühim , 
d ram a tik  b ir  roldü. Aynı 
sezon, G ireadeau’nun  «De
li Saraylı» piyesindeki Ay
şegül ro lünü  aldım  ve se
verek oynadım . Şimdiye 
kadar h içb ir tiya tro  sezo
nu, bu  k ad a r güzel ve de
ğişik üç ro l alm am ıştım .

E rtesi sezon, yani 1950-51 
de M oliere'in «Don Juan» 
piyesinde başkadm  rolünü 
oynadım . S onra «Dilsizle

rin Dili», «Tersine Dünya»..
— İlk  olarak  ufak  roller

de oynayıp pişm enizin 
m ükâfatım  görm üşsünüz..

— Asıl m ükâfatı 1954 
senesinin O cak , ayında gör
düm- V aktile Darülbedayi- 
de oynanan «Renkli Fener» 
adındaki b ir  dram da, vakti- 
le Neyire Neyir'in oynadı
ğı Necmiye ro lünü verm iş
lerdi. Em inönü Bölümün
de oynuyorduk. Piyes çok 
tu ttu . Eski repertuarın  oy 
«nanmasına ta ra fta r  olm a
yan en m üşgülpesent m ü
nekkitler bile piyesi ve 
oynanışı çok beğendiler.

— Son y ıllarda kom po
zisyon rolleri alm aya da 
başladınız?

— Bence b ir  sanatkâr 
h e r tü rlü  kompozisyonu 
oynam aktan kaçınm am alı. 
Evet, geçen yıl «Hamlet» 
te  K raliçe G ertrud, Cuma- 
lı'h ın  «Mine» sindeki Mi
ne rollerini aldım . Bu se
zon d a  biliyorsunuz Archi- 
bald Mac Leish'in «Eyüp 
Üzerine Oyun» piyesindeki 
Sarah, «Bu Melek Satılık  
Değil» de Miss Fatty , hâ
len K adıköy Tiyatrosunda 
Jane Arden'in «Davet» pi
yesinde oynuyorum.

GÜLİSTAN GÜZEY  — «Bence b ir sanatkâr her türlü  
kom pozisyonu oynam aktan kaçınm am alıdır.» diyor.

i< Ö > V W I€ Ilfö
Biı* ara, bir biçim kaygısıdır ge

lip çöreklenmişti. Sinema evrene 
bakmak sanatıydı biraz da. Bu ger
çek. Bakmasını bilmeden söylenüye 
kalkışmak yanlış da sayılabilirdi. 
Ama bir de söyliyecegi olmak gere
kiyordu. Ne söyliyeceğini bilmeden 
biçimle seyirciyi oyalamıya kalkış
mak yeter sayılıyordu. Ne denli, ¿e 
oturaklı bir biçim elde ederseniz, o 
denil etkili, o denli oturaklı bir si
nema ortaya koyulacağı umuluyor* 
du. Kamera bacak aralarına girdi 
yerli yersiz. Makas en saltanatlı bir 
araç olup çıktı. Slyah-beyaz resmin 
baş tacı edilip, ışık üstüne yetmiş 
iki deneye kalkışıldı. Neyi bulduk? 
Yumurtalım masanın üzerine cuk o* 
turablleceği gerçeğini mİ? Peki ya 
Christof Colombe? İleriye bakması
nı beceremeden, geçmişi unuttuk  ̂
Sağır sultanların gözlerindeki mo*

© ELİM İM
Yazan : A. ÇETİN ÖZKIRIM

no kİ bizim için yeter bellendi. Say
gı duyduk. Şaşırdık. Kalemlerini ve 
dördüncü kuvvetlerini, bir alanda 
perende atabilmek amacına kirala
yanların yalnızca genç oluşları bize 
yetti. O alana geçince karaladıkla
rı gerçeği olanca hızlan ile kabul
lenmelerine ne diyelim? Bitsin mİ? 
Yok! Yok! 1914 de bir yedek teğ
men eline kamerayı aldığı zaman, 
belki de evrene bakmasını bilmiyor
du. Ama öğrenmek gerekliliğini du
yuyordu. Elindeki aygıta, seçtiği yo
la saygısı vardı. Bu umuttu. Yarım 
yüzyıldır hep bu umut sürükledi bi
zi.

Hani bir süre önce teknik yeter
sizlikten söz açanlar. Bugün bu ye
re, bu biçimin en kalıplı yerine ge
lebilenler sîzler değil misiniz? Eli
nizdeki kamera mı değişti? Stüdyo
larınız o çok özendiğiniz U.S.A. man

Q D O

kasım taşıyan rüya fabrikalarının 
katma mı erişti? Ama gene de ne
den yetersizsiniz? Düşünmediniz mi 
hiç? Şu yenilerde pırıl pırıl fotoğ
raflı, özenilecek teknik yeterlilikte, 
biçim kaygısının tüm titizliğini ta
şıyan bir filmimiz gösterildi. Bilen 
bilmlyen aşkolsun dedi. Öncekiler
den ayınmı neydi? Nereye varmak 
istiyordu? Bunlar belli değildi. Gü
cünü boşuna yitiren bu kişilere acı
yorum! Yazık! Ama gene de 1914 
den beri süre gelen umudumuz son 
bulmuyor. Birlleri var. Olumlu kay
gılar İçinde blrileri. Yurdum diyor
lar. Benim insanlarım diyorlar. Be
nim insanlarımın sorunları diyorlar. 
Yapıttan şimdilerde belki bir çeliş
mezlik içinde. Ama kimblür içlerin
den biri, o İnsancıl iyimserliği İle 
yolunu da bulacak. Onun söyliyecek 
bir sözü var. Bekliyorum.

15
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LEYLA  SAYAR  
Soyunmasın.

L E Y L Â  SAYAR  
SO YU NM ASIN  

Ç ok  sevdiğim ve hayranı olduğum  
değerli a rtistim iz  Leylâ Sayar'ın  
şehrim iz gece klüplerinde dans e t
m ek istediğini öğrendim . B una ağa-

beysi ve hayran ları m an i oldu. Bu 
sefer de A nkara’d a  b ir  klüple m uka
vele imzaladı. Bu güzel aktrisim izin 
üm it etm edik  b ir  m esleğe atılm ası 
beni ve benim  gibi b ir  çok arkadaş
larım ı m üteessir e tti. T ek rar sine
m aya dönm esini beklediğim izi bil
dirir, sizlere de b a şa n la r  dilerim .

Niyazi K Ö SELER  
K. K. K. As. B asım evi 

Süleym aniye  — İstanbul

SE Y İR C İM İZ  
Geçen sayıdaki B ülent O ran’m  

T ürk filmciliği ve seyircisi hakkın- 
daki yazısını çok  beğendim . B u ya
zıyı bazı züppeler okusa lar çok iyi 
olurdu. Ama okusalar d a  ne fayda, 
değil m i? Y abancı a rtis tle rin  tanın* 
m ad ık larm a dahi sayfalarca yer ayı
ran  bazı m ecm ua ve gazetelerimiz, 
bu  vatan ın  yetiştird iğ i en  kabili" 
yetli artistlerim izden b ile  bahset
meğe tenezzül etm ezler. «Türk film 
lerine de g idilir mi?» diyen T ürk  se
yircisinin karşısında artistlerim iz, 
film  şirketlerim iz ne yapsın? Evet, 
film cilerim iz de suçlu. D ört başı m a
m u r film ler yapm ak için gayret 
şarfetm iyorlar. F akat bun ların  ya
nında, seyircinin suçu çok büyük 
kalır...

B iraz da T ürk  seyircisi gururunu 
bu sahada göstersin. E ğer bizde, 
a ta lanm ızdan  kalan  şu kadarcık  
b ir gu ru r varsa, kovboy film lerinin 
yerine kendi öz film lerim ize gitm ek 
isteriz...

Oya Oyagün 
BURSA.

TÜRK S İN E M A SI 
Ü ZERİNE

SİNJF.MA 1961 m ecm uası daha 
çok yerli filmciliğimizle a lâkadar ol
m aktad ır. B ir  T ürk  m ecm uası için 
bu gayet tab iî b ir  harekettir. B u ba
kım dan m ecm uayı hazırlıyanlara 
teşekkür etm ek, hepim izin vazifesi
dir. Yerli film ciliğim iz gün geçtik
çe üerlem ektedir. F akat bazı hayatı 
toz pem be gören gençlerim iz film 
lerim izi yerden yere vu rarak  ten
k it e tm ektedirler. Filmciliğimiz için 
tenk it iyi b ir  şey, fak a t bu n lan n

yaptığı yıkıcı tenk it. H albuki bizim 
istediğimiz, tenk it yapıcı olmalı. 
B unlar bizim  film leri Amerikan 
film leriyle m ukayese ederek tenk it 
e tm ektedirler. Nasıl b ir  Amerikalı
nın yaşayış tarz ı ve im kânları bize 

^benzemiyorsa, bizim  film lerin  de 
* Am erikan film lerine benzem esini 
beklem ek yersizdir. Yerli film leri 
körü  körüne tenk it edenlere tavsi
yem SİNEMA 196l'in  19 uncu  sayı
sındaki 1961 yılının en  iy i 8 film in
den herhangi b irin i seyretm eleridir. 
Evet, bugün hak ikaten  m ezarlı, 
göbekli film lerim iz var. F akat bun
ların  yan ında Atıf Yılmaz, M emduh 
Ün, O sm an Seden ve daha b ir  çok 
isim lerini sayacağım ız değerli re ji
sörlerim iz can la b aş la  ça lışm akta
dırlar. Ve bun ların  idaresi altında 
b ir  çok değerli kabiliyetlerim iz 

var.
Ben şuna inanıyorum  ki, T ürk  

filmciliği dev ad ım larla  ilerliyor 
ve yakın b ir  gelecekte en  iyi şek
le girecektir. B unda büyük yardım 
ları olan sinem a m ecm ualann ı da

CHARLTON H ESTO N  
«Oskar» sahibi...

m
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RHONDA FLEMING 
Ne yapıyor? ~

takdir etm ek lâzımdır.
Orhan CAN DOĞAN 
Şeker Fabrikası 
muhasebesinde 
UŞAK.

CHARLTON HESTON  
VE «OSKAR»

Efendim,
H atırladığım a göre, geçen yıl 

Nisan ayında dağıtılan «Oscar» Ar- 
mağınlarından «Yılın en başarılı 
erkek oyuncusu» na verilenini, pek 
sevdiğim ak tör Charlton H eston al
m ıştı. Ancak anlamadığım b ir  nok
ta, bu oyuncunun armağanı (1959) 
yılı için mi, yoksa (1960) yılındaki 
başarısından dolayı m ı verildi? Ay- 
nca, bu yılın adayları arasında aca
ba Charlton Heston yok mu?

Selâmi E Sİ İZM İT  
SİNEMA 1961 — Charlton Hes

ton 1959 yılı «Oscar» ını almıştı. 
1960 yılı armağanları henüz dağıtıl
madı. Adaylar arasında da Heston 
yok.
SİNEMA 1961 VE  
RHONDA FLEMING

Mecmuanızı ilk sayısından beri 
heyecanla takip ediyorum. Doğrusu 
bir haftalık ara çok fazla... Acaba 
haftada b ir kaç defa çıkmanız müm
kün değil mi? Tabiî, herhalde im
kânlarınız buna müsait değildir...

Bu arada sizden önemli b ir ri
cam var. Havranı öldüğüm Ameri
kalı aktris Rhonda Fleming'in gü
zel b ir resmini basar mısınız? 

SÎNEMA 1961'e candan teşek-

AH, ŞU 
ARTİSTLERİM İZ!..

Evvelki hafta bir sinema mec- 
muasmda bir röportaj okudum. 
Röportajı yapanlardan biri beyaz 
perdenin yakışıklı jönlerinden, kıy
metli b ir aktör... Diğeri yine güzel 
artistlerim izden...

Karşılıklı yapılan bu röportajda, 
canımı sıkan, daha doğrusu gücen
diren b ir havadis gözüme çarptı. 
Sinema 1961'de çıkan (tablosuna 
pek sinirlenmiş. «Ben onlara bel
den çekin dedim. Ama onlar... Vay 
efendim, ne rezâletlik... Kepaze
lik...» falan da filân.

Kıymetli artistimiz hatırlıyamı- 
yorlarsa, ben hatırlatayım. Bu tab
lo, meselâ «Namus Uğruna», «Peçe
li Efe» ve daha bazı filmlerindeki 
açık pozlarından daha mı açıkmış? 
Evet, belki o filmlerdeki soyunma
sı para için... Fakat, b ir mecmua
nın neşretmiş olduğu b ir tablo, si
nemadaki filmden daha şöhrete 
ulaştıncıdır. Bunun için ayn  bir 
misal vermiyeceğim...

Anlıyamıyonım şu bizim artist
lerimizi... Yalnız tablo mevzuu de
ğil, daha nice sanatçüanm ızın çok 
garip olaylarına şahit oluyorum ve 
oluyoruz.

Ah, şu bizim artistlerimiz!..
* Sam i ERHAN

m

kür ve başarılar...
Ali GÜRZEK PERİ HAN 1

KEM ALİYE Belden yukarı...
..................................................... ......  . 1 1
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A YH A N  İŞ IK  — D ünya çapında şö h re tlerim iz  arasınûürebi 
in işken , şanssızlığı ve sab ırsızlığ ıyla  bu m itti

ÎK İ  Y E N İ  —  S in em a m ız ın  b u  ik i y e n i şöhreti, E v r im  F er ile 
E fgân  E fekân , gerek  oyun  sanatı ve  gerekse  f iz ik î  yapılarıyla  
ba tılı şöhretlere yak laşab ilecek kudre tte ler . Genç a k tö rü m ü z  
Efg&n E fekân , bilhassa Fransız a k tö rü  A lain  D elon’a benzer

liği ile d ik k a ti çekm ekted ir .

DÜNYA ÇAPINDA Şİ

N

Bu yazı, SİNEMA 1961 
Yazı Kurulu tarafından 
özel olarak hazırlan
mıştır.

için dünya çapınr 
da şöhretlerimiz 
yok? Evet, bunun 

nedenini veya niçinini 
söz , konusu etmek, ilk 
anda biraz garip görü- 

'nüybr...
Bununla beraber, bu

günkü durum da sinema 
alanında hiç de önemli
varlıkları olmıyan b ir ya çapında şöhretlere 
çok memleketlerin dün- sahip bulunm aları ya

nında, rirk S 
içinden $£İfecck 
culann Baa'âa ic 
hibi olup Olan 
la n  da hayli en 
b ir k o n u g e  

Geçtiğimiz;; ay 
b ir Yunaoljflştri 
na Meroottİmin 
Armağanı adayla 
sında adın» rai 
mız zamankine 
uzaktan - rsfand 
si olan ve, Jîını> 
beraber, hfr'de 
mıçtjk. Oraya 1 
lan  ederle® mı 
edilirse 8 
sı’ndan olma 
kaç göfişfeiferi 
lan YunM Sinen 
Oscar'a
y e t iş t i r i l  nasıl 
kün olu®*w 

Geçen $  İÇind 
rejisör tfıfeı \ 
«BEN-HlSft 1
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¿kebilm ek f ırsa tın ı e ld e  e t •  

bu mfrtt kaçırd ı.

1 ŞÖHRETLERİMİZ

a, Tirk Sineması
¡en seçilecek oyun- 
m  Batı 'da iddia sa- 
olup ölamıyacak- 
da hayfi1 enteresan 
tonu dsa gerek... 
çtigimiz ay içinde, 
funan hak iris, Meli- 
Mercoıri'nin O scar 
ağam aday lan ara- 

adını rastladığı- 
zaman«inema ile 

tan - röjndan ilgi- 
an ve olmıyanlarla 
i>er. ba de şaşır- 
k. Oraya koyduk- 
eı> erler» mukayese 
rse Tu w  Sinema- 
a n  lıii olmazsa b ir 
gömlek; i geride ka- 

Yuiöd Sinema sı'nın 
r 'a  oyuncu
tirne* tıasıl müm-
o lu ® ^
çen«! îçmde, ünlü 
ör Wyler’in
N-H$8 U tamam -

¡andığında, sinem a dün
yasının değerli kalem 
leri b ir  Isra il'li yıldızın 
üzerinde d u ru y o rla rd ı: 
Haya H araret. Keza, 
kısa zam anda büyük 
şöhrete sahip olan bu 
İs ra ill i  de, dünya piya
sasında hiç de önemli 
b ir yeri olm ıyan b ir  Si- 
ném á’nin malıydı.

M eksikalIların  M ana 
Felix’i, Çm’lilerin Nan- 
cy Kwan'i A lm an'lann 
M aria Schell ve Simon 
S ignorct’si, dünva ça
pında şöhret hâline ge
lirlerken kendi memle
ketlerinde sinem a hiç 
b ir  zam an çağdaş sevi
yeye ulaşam am ıştır.

Gelelim esas konum u
za ... Bugün T ürk  Sine
m ası'nda, gerek fizik ve 
gerekse oyun sanatı yö
nünden  batılı ak tör, 
ak trislere  h iç  olmazsa

yakınlaşabilecek artist- K O LÇ A K  V E  N U R  —  İk i değ erli y ıld ız ım ız , b a tılı şö h re tle r  ara- 
lerim iz bulunm aktadır. sın d a  y e r  a lab ilm eleri iç in  g erek li f iz iğ e  sah ip  değ ille r ... 
Bunun aksini düşünebi
lecek kim se olamıya- 
cak tır  kanaatindeyiz..
V eyahut da, karşı dü- 
şünüşde o lanların  vere
cekleri örnekler, Muzaf
fer Tem a ve Ayhan I- 
ş ık ’ın başarısızlıkların
dan doğacaktır. Böyle 
düşünenlere hem en ha
tırla tm ak  , «gerekir, Batı 
da sinem anın ’içine gi
rebilm ek sab ır ve sebat 
m eselesidir. Gerek Ay
h an  Iş ık  ve gerekse 
M uzaffer Tema, bu  
m em lekette gereken sa
b ır  ve sebatı m aalesef 
gösterem em işlerdir. M.
Tem a, «Acı Tebessüm» 
de aldığı kısa kom po
zisyondan sonra «Aya 
Giden 12 Âlim» de baş 
ro le  yakınlaştığı halde, 
âni olarak  İstanbu l'a  
gelmesini gerekli kılan 
olaydan sonra Holly- 
vvood'a dönm em iştir..
Ayhan Işık da, İngiliz
cesini yeteri k ad ar ile r
letm ediği halde kısa b ir 
sü re içinde kendisine 
rol veril m tsin i bekle
m iş fakat, bu  bekleme 
uzadığından m em lekete 
dönm üştü r. Şayet M.

( S a h ifey i çe v ir in iz)
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* KAD İR SAVU N  V E  K E N A N  P ARS  — E rn es t Borgrıine benzeri K ad ir  S a vu n ’u m u z  
1 He R ossano Brazzi benzeri K enan  P ars'ınnz d ü n ya  çapında  şöhre tler arasına, n için

girem ezler?

Tema ve Ayhan İşık, Holly- 
wood'un gerektirdiği vecibe
leri yerine getirselerdi, ken
dilerini gözde yıldızlar ara
sında bulmaları pekâlâ müm 
kündü. Ayhan Işık’m Holly- 
wood'da b ir Tyrone Power, 
Muzaffer Tema’nın da yeni 
bir Alan Ladd olamıvacağı- 
nı iddia etmiyecek kadar 
anlayışlı olmak lâzım...

★
Günümüzün gözde Fransız

yıldızı Alain Delon'un b ir ben
zeri Efgan Efekan, gerek sa- 
naü  ve gerekse tipiyle sine
mamızın Maria Schell’i Muh
terem Nur, fevkalâde başa
rılı oyunlariyle sanat yönü
nün üstünlüğünü sık sık be
lirten E rnest Borgnine’ımız 
Kadir Savun, kötü adam 
kompozisyonlarının yaratıcısı 
öztü rk  Serengil. sezon içinde 
oynadığı filmlerde gerçek* bir 
kabiliyet olduğunu ispat eden

Evrim Fer, batıdaki çocuk 
yıldızların hemen hepsinden 
başarılı oyunlar verebüen 
Zeynep Değirmencioğlu’muz, 
gerek fiziği ve gerekse diksi
yonu ile batıdaki benzerlerin
den üstün  özelliklere sahip 
Göksel Arsoy, Fransız poli
siye filmlerinin büyük kahra
manı Eddie Constantine’i en 
kötü oyunuyla harcıyabilecek 
Orhan Günşiray'ımız ve bun
ların yanında Sadri A lışıkla
rımız, Çolpan Ilhan'larımız, 
Turha nSeyfioğlu'lanmız; Eş
ref Kolçak'lanmız, Sezer Se- 
zin'lerimiz, Kenan P arsla rı
mız, Ekrem Bora'lanm ız he
men şimdi aklımıza gelen' i- 
simlerden yalnız birkaçı'....

Pekâlâ m üm kündür ki; yu- 
kanda saydığımız oyuncular, 
batıdaki çalışma ve eğitim 
im kânlanna sahip olduklan 
takdirde, dünya çapında bi
rer şöhret olabüeceklerdir...

Şu halde onlara bu imkân
lar niçin sağlanamıyor? önce, 
b ir soruyla cevap verelim: 
Kim bu im kânlan sağlıya- 
cak? Herhalde, batılı sinema 
adam lan. Peki, batılı sinema 
adam ları b ir Türk Sinem ası
nın mevcudiyetinden haber
darlar mı?

Sinemamız adam lan, mem- 
leketimizde b ir  «sinema en
düstrisi» olduğunu, bu  en
düstrinin her yıl yüze yakın 
film imâl ettiğini ve yine bu

SE R E N G İL  — P erdem izin  değerli ka ra k te r  a k ıö rü , son  
İ¿im lerinde k i başardı oyunlarıyla , b a tıda  söz sahibi o la 

bileceğ in i gösterdi.
20

endüstrinin çalışan yüzlerce 
kişisi arasında, pek az dahi 
olsa, iyi, doğru, yararlı işler 
yapan sanatçılar bulunduğu
nu Batı'ya nasıl ve ne zaman 
ispat edebilecekler?

Türk Sineması'nın mevcudi
yetini ispat etmek için daha 
o kadar çok şeyler yapmağa 
mecburuz ki, bu da ayrı b ir 
yazı konusu olmağa yeter...

Şimdilik, sinema yıldızları
mızın dünya çapında şöhret
ler olamadıklarına üzülmek
le yetinelim de...

T U R A N  SE YF İO Ğ L U  —
B a tıd a k i im kân larla  b ir  
T uran  S ey fio ğ lu 'n u n  d ü n 
ya  çap ında  şöhretlerle  boy  
ölçüşem iyeceğin ı k im  te

m in  edebilir.

sinematek.tv



♦ o f* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  jTgg

ON SEKİZ YAŞINDAKİ BU g p  

MİLÂNOLU KIZIN, YAKINDA 

LİZ TAYLOR’UN ELİNDEN 

KLEOPATRA ROLÜNÜ AL

MASI KUVVETLE MUHTEMEL

cak, filmin baş rolünü oynıyacak aktris 
meydanda yoktu. Bilindiği gibi, ağır 
b ir hastalıktan kalkan aktris Elizabeth 
Taylor, California'da istirahate çekil
miştir.

Şimdi ise, Liz Taylor'dan boşalan ye
ri, 18 yaşındaki İtalyan dilberi Mirella 
Taesen’in alacağı söyleniyor. «Kleopat-

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★-
★
★

Pek yakında gazete ve mecmualarda 
Elizabeth Taylor'un «Kleopatra» rolü
nün b ir İtalyan kızma Verildiğine dair 
-haberler okursanız, hiç şaşmayın. Zi
ra, güzel yıldızı, hayatına mal olabile
cek b ir hastalıktan sonra yeni b ir a- 
zizlik bekliyor...

Bu yıl içinde «Bir Yaz Macerası - Sud
denly, Lost Summer» adlı kordelâda 
çok başarılı b ir kompozisyonda seyret
tiğimiz ünlü yıldız Elizabeth Taylor, bi
lindiği gibi, geçen yıl «Kleopatra» filmi
nin baş rolünü oynamak için 1.000.000 
dolarlık b ir mukavele imzalamıştı.

Mukavele imzalanmasından sonra ge
çen zaman zarfında, «Kleopatra» filmi
nin çekim işi b ir yılan hikâyesine dön
dü. Film hakkında çeşitli haberler çık
mıştı. Tabi!, memleketimize ilk  gelen 
haber, «Kleopatra» nın Türkiye'de çe
kileceğine dairdi. Füm, şirin Akdeniz 
şehrimiz Antalya'da çevrilecekti. Buna 
çok memnun olmuştuk. Derken, sonra
dan gelen b ir  haberle, «Kleopatra» fil
minin M ısır'da çevrilmesine karar ve
rildiğini öğrendik. B ir m üddet yine ses 
seda çıkmadı. Bu kere, fimin İngilte
re’deki Pinewood stüdyolarında özel o- 
larak hazırlanan dekorlarda çekileceği
ni duyduk. Nihayet bu haber gerçekleş
ti. Yüzbinler sarfiyle, stüdyolarda «Kle
opatra» nın dekorları tamamlandı. An-

ra» filminin ünlü prodüktörü Walter 
Wenger, Mirella'ya b ir mektup yazarak 
bu rolü kabul edip edemiyeceğini sor
muştur. Oysa genç kızın ailesi, kızları
nın böyle b ir rolü katiyyen oynıyamı- 
yacağım ifade ederek, izin vermekten 
kaçınmaktadırlar.

Diğer taraftan Elizabeth Taylor'a son 
derece benziyen Mirella'nın fotoğrafla
rı, bütün gazete ve mecmualarda yer 
almaktadır. Neticenin ne şekilde halle
dileceğini bütün sinemaseverler merak
la bekliyorlar...
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O rh şn . İs tan b u l’da üniversite tah
silini tam am lam ıya çalışan, An
karalI çok zengin b ir  ailenin oğ

ludur. Tahsiline devam  eden genç, bu 
a rad a  çok sevdiği güzel b ir  kızla, Ner- 
m in’le sevişm ektedir... H a ttâ  çok yakın 
b ir  zam anda çocukları olacağı için, ev
lenmeğe de k a ra r  verm işlerdir... Or
han 'ın  kaldığı pansiyonun işlerine ba
kan Fatm a da h içb ir karşılık  beklem e
den O rhan 'ı sevm ekte, üm itsiz b ir  aşk
la bağlı bu lunm aktad ır... Fatm a, Or
han’ın h e r  hareketin i, aldığı ta lim at ü- 
zerine babası Kemal beye bild irm ekte
dir... Oğlunun tahsil du rum unu  tehlike
li gören, âd î b ir  sokak kadını ile evle
neceğini zanneden Kem al bey ; b ir  tay
yareye atlıyarak, ne pahasına o lu rsa  ol
sun  beraberinde geri götürm ek üzere 
İstanbu l'a  gelir... Kemal beyin niyeti, 
oğlunu çok yakın dostu  H üsnü beyin

★

Hastahaneye kaldırılan Nurteıı 
(E vrim  Fer) âni bir ameliyatta kur
tulur. Fakat, kuvvetli çarpışma ne
ticesi belkem iği zedelenmiştir, ar
tık  yürüyem iyecektir... N ur t  en'in
babası Hüsnü beyin yalvarması kar
şısında, Orhan bir m üddet için An
kara’da kalm ayı kabul eder...

★

ayıram ıyacağm ı, N urten ’i h içb ir  zaman 
sevemiyeceğini babasına söylediği an 
salona gelm iş olan ^ lurten , O rhan'ın 
h islerini ve kendisini parası için evlen
dirilm ek istenen bir, kız olduğunu an
lar... Ve arabasına  atlıyarak  son  sü ra t
le kşökten  uzaklaşır...

İs tan b u l’a dönm ek üzere köşkten ay
rılan  O rhan, gecenin karanlığında yük
selen alevleri ve koşuşan insan ları gö
rünce hay re tle r içinde kalır... B ir döne- I 
m eçte se te  ça rp arak  yanan a rab a  Nur- I 
ten’in arabasıd ır... ,

H astahaneye kald ırılan  N urten  âni I 
b ir  am eliyatla ku rtu lu r. B ütün  aileyi o- I 
dasına çağıran  başhfekim hakikati sak- I 
lam az... N urten , fecî b ir  kaza geçirmiş- I 
tir... Kuvvetli çarpıŞm a neticesi belke- I 
miği zedelenm iştir, a r tık  yürüyemiye- 1 
çek tir... N urten 'in  babası H üsnü  beyin I 
yalvarm ası karşısında O rhan, b ir  m üd- I 
det için, N urten  iyileşene k a d a r Anka- I 
ra 'd a  k a lır ve durum u m ektupla Ner- I 
m in’e b ild irir...

N erm in, annesi ö ldükten  son ra  yalnız 
kalm ış, çocuğu olacağını b ü tü n  mahal- I 
leli duym uştur... H acer teyzenin kö tü  I 
evlenm e tekliflerini kabul etm iyen Ner- I 
m in, üzün tü  içinde a y n  b ir  sem tte  o- I 
tu ran  sütninesin in  evine taşın ır... Bu I 
a rad a  O rhan İs tan b u l'a  gelmiş, m ahal- I 
lelinin kö tü  konuşm aları ve if tira la rı I 
k arşıs ında N erm in 'in  kö tü  yollara düş- I 
tüğüne inanm ıştır... O rhan, Ankara'ya I 
dönerek, kendi yüzünden sakat kalan I 
N ur ten le  karşılıklı acılarım paylaşmak I

kızı N urten ile evlendirm ektir... Bu ev
lenm e, H üsnü beye ticari m enfaatler 
de sağlayacaktır...

O rhan, babasının b ü tü n  ısrarlarına 
rağm en, bu evlenm enin olamıyacağını 
ve Nerm in'i çok sevdiğini söyler... Oğ
lunun ciddi kararı karşısında şaşıran 
baba, du rum u N em ıin vasi t a siyle hal
ledeceğini zanneder... N erm in fak ir, fa
kat son derece dü rü st b ir  kızdır... Ke
m al’in bü tün  konuşm aları, h a ttâ  yal
varm asına rağm en ona yardım  edemi* 
yeceğini ve yakında b ir  çocuğu olaca
ğını söyler... $

Kemal bey, oğlunu hazırladığı b ir  ya
lanla, annesinin çok h as ta  olduğu ve o- 
nu görm ek istediği bahanesiyle Anka
ra’ya götürm eğe razı eder... O rhan, bu 
ânî durum u hizm etçi F atm a vasıtasiy- 
le gönderdiği m ektupla..N erm in 'e bildi
rir... Bu m ektup  aslında b irçok eller 
değiştirm iş, N erm in’in  eline sahte, ha
kare tlerle  dolu b ir  yazı geçm iştir... Son 
derece yıkılan ve üzülen N erm in için 
felâketler a rd a rd a  sıra lanm ıştır artık ... 
N erm in annesini de kaybetm iştir...

A nkara'ya gelen O rhan babasım n ha
zırladığı p lânı gayet çabuk kavrar... An
nesi iyi olup, salonda piyano çalm ak
tad ır... Annesüıi âlet ederek hazırladığı 
bu çirk in  oyunun, kendisini N erm in’den

Orhan (Göksel Arsoy), İstan
bul'da üniversite tahsilini tamamla- 
mıya çalışan, Ankara’lt çok zengin 
bir ailenin oğludur. Tahsiline de
vam eden genç, bu arada çok güzel 
bir kız olan N erm in le  (M uhterem  
Nur) sevişm ektedir... H attâ çok ya 
kın bir zamanda çocukları olacağı 
için evlenmeğe de karar vermişler 
dir...
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B î r  F i l m  H î M V U

ilzere evlenme teklif eder ve evlenerek 
İstanbul'a gelirler...

Doğumu yakınlaşan Nermin, çocuğr 
nu aldırmak üzere gittiği doktorun y\t 
yata bağlanma ve günahlarının ancak 
iyi b ir evlât yetiştirmekle affolunacağı* 
m inandırması üzerine çocuğunu dün
yaya getirmeğe karar verir ve doktorun 
yanında çalışmağa başlar...

Seneler geçer...
Bütün acı ve üzüntülerini resim ya

parak unutmağa çalışan Nurten'in en 
büyük acısı kocasına b ir çocuk vereme
mesidir... Çocuk sevgisinden mahrum
dur... Bu üzüntüsünü parklarda çocuk 
resimleri yapm akla gidermeğe çalışır...

'a  der, onu seneler sonra kocasının 
çocuğu Sevgi ile karşılaştırır... Çok'sev
diği ve arkadaş olduğu Sevgi'nin resmi
ni yapmağa başlar... Sevgi, anne ve ni
nesiyle yaşayan sevimli b ir çocuktur...

OYNAYANLAR
Nermin .................... Muhterem NUR
Orhan .......................  Göksel ARSOY
Nurten ............................ Evrim FER
Yaşar ....................  A. Tank TEKÇE
Fatma ................. Suna PEKUYSAL
Kemal .......................Mümtaz ENER
Şaban ...........................  Salih TOZAN
Sevgi .. ...............................  Esin NUR

Senaryo: ERDOĞAN TÜNAŞ
Reji: ÜLKÜ ERAKALIN

En büyük üzüntüsü arkadaşlarının ken
disiyle (Babasız Sevgi) diye alay etme
leridir...

Çocuk sevgisinden m ahrum  yaşayan 
N urten ile Sevgi arkadaş olarak, birbir
lerinin eksik taraflarını , tamamlamıya 
çalışırlar... Nurten, Sevgi‘yi sık sık an
nesinden izin alarak evine dâvet eder... 
Bu dâvetlerin iadesine giden Niırten, 
Sevgi'nin babasız olmasından dolayı 
duyduğu üzüntüyü annesine açar ve 
babasmln kim  olduğunu öğrenmek is
ter...

Artık hakikatler ortaya çıkmıştır... 
Orhan, Nurten ve Nermin'in hayatları
na giren erkektir... Nurten, büyük b ir a- 
cı içinde bu iyi kalpli insanları terke- 
der... Esasen seneler evvel, Orhan'ı ken
disine döndüren kuvvetin aşk olmadığı
nı da bilm ektedir. Şimdi, onun vazifesi, 
kocasını sevdiği kadına ve çocuğuna 
göndermesidir... Akşam yemeğinde ya
lan söyleyerek, kocasını Nermin’e yani 
seneler evvel çok severek ayrıldığı kadı
na gönderir...

Nermin'le Orhan yıllar sonra karşı

laşırlar... Nermin bu fedakârlığı asla 
kabul etmez... Çocuğuyla beraber >ada
mağa alıştığını, kendisini asla sevmedi
ğini ve huzurunu bozmamasını ve sa
kat kadının, Nurten'in yanına dönme
sini söyler... Bu konuşmaları kapıdan 
duyan Sevgi de babasına ilgi göster
mez ve çok sevdiği arkadaşı Nurten’e 
karşı nefret duymağa başlar...

N urten’in en büyük arzusu da, Sev- 
gi'nin tablosunu tamamlamaktır... Er
tesi sabah çocuk parkında buluşurlar... 
Sevgi bu defa nefret histeriyle gelmiş
tir... Babasını çaldığı için, N urten’e ha
karet eder ve kendisine hediye ettiği 
resim ve fırçalan yüzüne atar... Bu du
rum a çok üzülen Nurten, Sevgi'ye yal
varır ve en kısa zamanda babasını ge
ri göndereceğini vaad eder..

Hikâye, ayni duygu ve hisler içinde 
geceleri uyuyamıyan insanların hikâye
sidir bundan sonra... Karanlıklarda te
selli arayan Nermin, ayni karanlıklar 
içinde bahçesinde dolaşarak teselliyi si

garasın ın  dumanlarında bulan Orhan... 
Ve ayni gece içinde Sevgi'nin tamamla
dığı tablonun başında mütebessim b ir 
çehreyle vaadini yerine getirmeğe ka
rarlı Nurten...

Gecenin sonsuz karanlığı içinde uza
yan iki el tabanca sesi her şeyi'halle
der...

Nurten intihar etm iştir...
Orhan, Nermin ve Sevgi upuzun park 

yolunda saadete doğru Uerlerler...

Biitiin acı ve üzüntülerini resim  
yaparak unutmağa çalışan Nurten '• 
in en büyük acısı kocasına bir ço
cuk verememesidir... Çok sevdiği 
ve arkadaş olduğu küçük Sevgi'nin 
resmini yapmağa başlar...

★

Nermin, annesi öldükten sonra 
yalnız kalmış, çocuğu olacağını bü
tün mahalleli duymuştur... Hacer 
teyzenin kötü evlenme tek lifle rin i 
kabul etmiyen Nermin, üzüntü için
de ayrı bir semtte oturan Sütnine- 
nin evine taşınır...

★
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ENGİN CEZZAR —■ «So
kak Kızı Im ıa» mn prömi

yerine gelecek.
StT E  TİYATROSUNDA 

•ÖFKE»
Şehrim iz tiya tro ları ara

sında önem li b ir  yeri olan 
«Site Tiyatrosu» bu  mev
sim  özel tiya tro lar arasın
da b ir  rekor k ıra rak  beş 
ve altıncı eser o larak  John 
O sbarn’ın  «öfke» sinin röp- 
rizine hazırlanm aktadır. 
İ lk  sahneye konan Mag- 
rier 'in  «Evdeki Yabancı» 
komedisini, P in ter’in  «Ka
pıcı» sı tak ip  etm iş, Amou- 
ilh'un «Antigone» sinden 
sonra başarılı b ir  te lif olan 
yeni piyes sahneye koymuş 
G üner Süm er'in  «Yann 
Cum artesi» ve John Van 
D ruten’in «B ahann  Sesi» 
ile m evsim  b aşan  ile sona 
erm iştir. B una pek  «sona 
erm iş» de denemez, çünkü 
K em er’ler geçen y ıllan  çok 
beğenilen oyunu «öfke» yi 
de N isan'm  son on beş gü
nünde oynayacaklar ve Ma
yıs başında turneye çıka
rak  İzm ir’e gidecekler. 
John  O sbom ’un  piyesinde 
Yıldız K enter, M üşfik Ken- 
ter ve Ş ükran  Güngör trio 
sundan başka Çiğdem Seli 
24

şık  ve K âm ran Yüce de rol 
alacaklar.
SEM İH  SERG EN 'İN  
R E JİSİ  

Devlet T iyatrosunun genç 
ve değerli aktörlerinden 
Sem ih Sergen, Y enişehir’
deki Sanatseverler K lübü 
salonunda O’Neill'in «İp» 
ve Çehof’un «Teklif» piyes
lerini sahneye koym uş ve 
«İp» piyesinde E rol Amaç, 
F ik re t Tartan , Bingöl Ye- 
ner, N esrin Bolluk, Sem ih 
Sergen, Argun Çıdamlı, 
«Teklif» kom edisinde E r 
doğan Göze, B e ttü l Özkan 
ve Zafer E rgin  başlıca rol
leri pay laşm ışlardır. Daha 
önce ayni sahnede «Şehirli 
Kız» piyesini sahneye ko
yan ve büyük başarıla r el
de eden Sergen’in yeni o- 
yunları da ilgiyle karşılan
m ış ve çok beğenilm iştir.

ŞE H İR  TİYATROSUNDA  
«STÜDYO»

Şehir T iyatrosu, tiya tro 
da oynam ak isteyen genç
lere b ir  f ırsa t vererek, ti
ya tro d a  açılacak olan
«Stüdyo» için giriş im ti
han larına  başladı. ■ Kaza
n an la r iki yıl tiya troda en 
ünlü  ho ca lan n  nezaretin
de ders görecekler ve so
nunda b ir  im tihandan  ge
çerek  tiya troda kadroya a- 
lm acaktır.

D ört yüz kişiden fazla 
nam zetin  iş tirak  ettiğ i im 
tihanda, fizikî güzellikle
riyle d ikkati çeken iki genç 
istidat Gönül Köz ve Dur
sun  Y ıldm m  dergim izin 
A rtist M üsabakasına da  iş
tira k  etm işlerdir. 
ANKARA'DA  
BULUŞTULAR...

H ava m eydanının T er

m inal binasındaki genç a- 
dam , oldukça heyecanlıydı. 
İstanbu l'dan  gelecek olan 
uçak neden böyle geç kal
m ıştı. Bunu ilgili m em ura 
sorduğu zam an m e m u r: 
«Hayır, efendim ... D aha va
k it var, sizin saatiniz b iraz 
ileri olmalı» dedi. Genç a- 
dam  saatine bak tı. Hayır, 
ne saati ileriydi, ne de İs
tanbul'dan  gelecek olan u- 
çak  gecikm işti... Telâşının 
te k  sebebi, beklediğine bi
raz daha önce kavuşm a ar- 
zusuydu... D akikalar saat 
gibi geliyordu ona... Biraz 
sonra çok sevdiği birisi ine
cekti uçak tan ... N itekim  
iki dakika sonra Istanbul- 
dan gelen uçak  alana in
m işti. K apıda görünenle
r in  a rasında  uzun boylu, 
mevzun vücutlu, ceylân 
gözlü b ir  genç kız vardı.

ÖFKE — Site Tiyatrosunda sezonun son piyesi olarak oynanacak olan bu piyesin 
bir sahnesinde Müşfik Kenter, Şükran Güngör ve Yıldız Kenter.

f zi
İ ri
i  n
, sı 
F fi 

b;
i y
? n< 

B 
. fc 

Öl 
b 
İs 

i ni 
G 

. C.

H
di
Çc
d:
bı
di
re
kc
rii
ye
,1ü
ne 
İ r  
pr 
D< 
ka 
Hi 
ca 
ra  
pa 
di. 
leı 
niı 
Sa 
gil 
« C  

0> 
tir  
Ha 
ler 
ra  
mi 
gifc 
gü 
iki: 
îeyj 
gir 

■ cm  
bul 
cile 
son 
lân 
ne 
bin 
ka

sinematek.tv



İstanbul tin çok iyi tanıdı* 
ğı genç kadın «Engin» di
ye bağırdı. «İşte geldim!..»

Karşı karşıya geldikleri 
zaman iki dakika birbirle
rini seyrettiler, sonra sa
rıldılar... Ayrılmaları uzun 
siirdü... H attâ  uçaktan i- 
nen diğer yolcular «acaba 
bir film mi çevriliyor?» di
ye etra fta  b ir  film maki- 
nası aradılar boşuboşuna... 
Bir film çevirme zehabına 
kapılmalarında haklıydılar 
öteki yolcular... Çünkü bir* 
birlerine sarılan ik i genç 
İstanbul tiyatroseverleri- 
nin tanıdığı iki sanatkârd ı: 
Gülriz Sururi ve Engin 
Cezzar.

İkisi de çok mesuttular. 
Henüz b ir ay önce ayrıl
dıkları halde birbirlerini 
çok özlemişler, sonunda 
dayanamayıp Ankara’da 
buluşmaya , karar vermişler
di. Engin Yedeksubay öğ
retmenliği ödevini yaptığı 
köyden kalkıp gelecek, Gül
riz de Küçük Sahne'nin 
yeni oyunu «Gazebö»’ da ro- 
,İü olmadığı ve yeni sah
neye konacak «Sokak Kızı 
Irma» komedi müzikalinin' 
provaları başlamadığı için 
Dormen'den izin alıp An
kara’ya uçacaktı. Sonra 
Hava Meydanında buluşa
caklar ve b ir hafta  Anka
ra 'da  -Tiyatrocular ne ya
par? - piyes seyredecekler
di. Netekim herşey istedik
leri gibi oldu. İlk gece, Ye
nişehir'de açılan «Meydan 
Sahnesi» nin prömiyerine 
gittiler. Ertesi günlerde 
«Coppelia Balesi», «Kınk 
Oyuncaklar», «Büyük Jüs- 
tinyen», ve «Baba Evinde 
Hayat» piyeslerine gitmiş
ler, geceleri tiyatrodan son
ra «Süreyya» da danset- 
mişlerdi. Ne yazık ki her 
güzel şey gibi bu mutlu 
günler çok sürmedi. Her 
ikisinin de, kendilerini bek
leyen vazifeleri vardı. En
gin'i köyde okuttuğu ço
cuklar, Gülriz’i de Istan- 
buldaki tiyatrosu ve seyir- 
cilerj bekliyordu. Haftanın 
son günü genç adam,- cey
lân gözlü genç kadını, yi
ne ayni m eydandan'uçağa 
bindirdi ve akşam üstü  şar
ka kalkacak olan trenine

GÜLRtZ SURURÎ — Ankara’daki Mutlu Günleri 
unutamıyor...

binmek üzere istasyona 
doğru yola çıktı. Ama söz
vermişti ona «Sokak Kızı 
lrma» nin prömiyerine ge
lecek, onu alkışlayanların 
başında olacaktı.
MEYDAN SAHNESİ

Ankara, yeni bir tiyatro
ya daha kavuktu. Yalnız bu 
tiyatronun bir hususiyeti 
var. Devlet Tiyatroları dı
şında Ankaranın ilk özel 
tiyatrosu olması... Kurucu
lar Mahir Canova, Adalet 
Ağaoğlu, Çetin Köroğlu, Ü- 
ner llsever ve K artal Ti
bet! Oynadıkları ilk iki o- 
yun Claude Maghier'nin 
«Evdeki Yabancı» kome
disi ve William Saroyan'ın 
«İndekiler» dramı. Birinci 
piyesi Mahir Canova sah
neye koymuş, N ur Sabun
cu, Kartal Tibet ve Üner 
llsever başlıca rolleri pay
laşıyorlar.

Yine Canova'nın rejisini 
yaptığı «İndekiler» de Çe
tin Köroğlu, N ur Sabuncu,

Mediha Köroğlu, Üner ll
sever, Kartal Tibet, Ülkü

Ülkümen, Güneşi Akol, E- 
sin Avcı oynuyorlar.

Pangaltı 6 Tiyatro- 
sunda 2 perdelik 
homedi. Yazan: An- 
dree Roussin. k Çe
viren: Zahir Gü-
vemli. Sahneye ko- 

~yan: Lâle Oraloğlu. 
Oynayanlar: Rosa• 
ria (Lâle Oraloğlu), 
Barbara (Lâle Bel- 
kis), Rossina (YıU 

diz Alpar), Antonio 
(Mahir özerdem ), 
Gildo (Pekcan Ko- 

^  şar), Giovanni (E* 
rol Keskin), Aldo 
( Erdinç Üstün - Bur 
çin Oraloğlu), Pug- 
tisi (Senih Orkan).

Sezon basında, «Evlüik 
Dolabı» gibi güzel bir o- 
yunla perdesini açan da
ha sonra «Bir Parmak 
Bal» gibi basit bir piyesi 
usta oyunlarıyle kuran 6 
Tiyatrosu sanatçıları, bu 
defa Andre Roussin'in 
«La M amma» adındaki

komedisini ele almışlar. 
Peşinen söyliyelim ki 

! Mamma, yazarın öteki o- 
yunlan güzelliğinde değil. 
Üstelik birinci Bölümde
ki uzun diyaloğlar, hare
ketsiz sahneler seyirciyi 
sıkıyor. Fakat ikinci Bö
lümde piyes birdenbire 
değişiyor, canlanıyor ve 
beğeniliyor. Lâle Oraloğ- 
lu’nun Olayları kendi 
zaviyesinden halleden A- 
na rolü başarılı Ama Si-

BECERİKLİ 
KAYNANA

cilyalı değil f.. Mahir 0- 
zerdem piyesin en mu
vaffak sanatçısı.. «Bir 
Parmak Bal» ın çekingen 
aktörü no çabuk tabiileş
miş, sahneye intibak et
miş... Lâle Belkis, fiziği 
ile uymadığı rolünde ha
reketleriyle başarılı. Pek- 
çan Koşar, rolünü bula
mamış. Erol Keskin, Yıl
dız Alpar, Senih Orkan 
ödevlerini yapıyorlar. Er- 
rinç Üstün, Küçük Oğul
da, ailenin kendisine muh

taç olduğu sahnelerde iyi. 
Dekor bir SicilyalI evini 
vermekten çok uzak... 6 
Tiyatrosu bu defa piyes 
intihabında iyi b ir seçim 
yapamamış.

İ S H

«Becerikli Kaynana» ko
medisinin bir sahnesinde 
Erdinç Üstün, Pekcan Ko
şar, Lâle Belkis ve Lâle 

Oraloğlu.

20

sinematek.tv



¡K IŞI d e  n e ş e l i S in em a m ızın  bu  se v im li ko m ed yen leri, a yn i zam an 
da ik i  iy i  a rkadaştır la r .

de ne kom ediler: Çalgılı, göbekli, en 
bayağı cinsinden kom edilerdi bunlar... 
Anadolu seyircisinin sinem a salonların
da rak ı şişelerini b ırak tık ları, T ü rk  Si- 
nem ası'n ın  en insafsızcasına istism ar e- 
dildiği zam anlardı. Neyse ki, böyle gün
leri a rkada b ırak tık . Son y ılla rd a 'b u  
çeşit film ler oldukça azaldı.

Şim di sinem am ızda iyiye doğru giden 
b ir  güldürm e sanatı ve bu  sana tın . yü
rütücü leri olan değerli kom edyenlerim iz 
var...

Türk  Sinem ası’nda kom edyen o larak  
kendilerine yer .edinenlerden ikisi de. 
Cilâlı lb o ’m uz F eridun  K arakaya ve Al- 
tan  E rb u lak 'u r. Zeki M üren 'in  baş, ro 
lünü  oynadığı «Berduş» adlı film de en
teresan b ir  tip i can landıran  K arakaya, 
bu kom pozisyonu ile k ısa- zam anda 
Türk  seyircisinin kalb in i fethetm eyi-ba
şardı.

«Son Baskın» film indeki kasa hırsızı 
rolüyle T iirk  S inem ası'm n içine giren 
ve k ısa zam anda «Gelin Ayşem», «Ba
na Gönül Bağlama», «Çitlenbik», «Fer
yat», «ö lü rüm  de Ayrılmam» ve «Yeşil 
K urbağalar» ad lı kordelâ larda önem li 
kom edi kom pozisyonları yara tan  Al tan  
E rbulak , son  zam anlarda sinem a dün
yam ızdan kendisini sıyırdı. Bununla 
beraber, yakın b ir  gelecekte sipem aya

YE İKİ KOMEDYENİMİZ

KARAKAYA ve ERBULAK —

Karikatürist - aktör ile aktör.

G üldürm e sanatı, bugün dünyanın 
hem en hem en en güç sanatıd ır. B ilhas
sa  işin  içine sinem a girince durum  da
h a  da  güçleşiyor. Çünkü sinem ada sa
natçın ın  gü ldürürken  düşündürm esi ve 
bayağılığa kaçm am ası m utlaka şa rttır . 
Bayağılığa kaçıldı m ı, bilin  k i sinçm a 
istism ar ediliyor, ticari gayelere â let o- 
luyor...

B atı'da ünlü kom edyenler vardır. Me
selâ son o larak  sinem alarım ızda seyret
tiğimiz «GARSONYER» film inin oyun
cusu Jack  Lemmon, batılı kom edyenle
rin  en başarılılarından  sadece birisidir. 
Davranışı, konuşm ası ve yüz.hatların ın  
taşıdığı anlam la, büyük kütleleri gül
dürm ekte ve aynı zam anda düşündür
m ektedir. Sululuğa kaçm ayıp, bayağı 
davran ışlarla  seyirciyi sıkm adan, çıkar
dığı rah a t oyunla sinem anın bu çeşidini 
kabul ettirm esi de, oldukça güç b ir  iş 
o lsa gerek...

T ürk  Sinem ası'nda, başlangıç yılların
dan bu yana, p rodük tö rler daim a ko
mediye rağbet etm işlerdir. Bilhassa, 
bundan  b irkaç yıl öncesine kadar, yıl
lık prodüksiyon m ik tarın ın  yüzde yet
m işini kom ediler teşkil ediyordu. Hem

dönm esi m uhtem el bu  değeıü  sanatçı
mız, sinem ayı çok sevdiğini h e r fırsa t
ta  ifade ediyor...

Feridun K arakaya y ıllardan beri ti
yatrodan  ayrılm am ıştır. T iyatroyu ta
parcasına sever. Son günlerde kendisi
ne tiya trodan  ayrılıp A nadolu'ya tu r
neye çıkm ası için yapılan  binlerce li
ralık  teklifleri kabul etm em iştir. Ti
yatrodan  aldığı oldukça cüz’İ m aaşa 
karşılık , film leri ona rah a t b ir  geçim 
sağlar. Fakat...

Son film i «Cilâlı îb o  Perili Köşkte» 
n in  yukarıda bahsettiğim iz, dört,.- beş 
yıl önceki çalgılı, göbekli bayağı kor- 
delâlan  h a tır la tır  cinsten  olm ası, ge
rek  F eridun  K arakaya’yı ve gerekse 
p ro d ü k tö r Osm an Seden'i harekete  ge
çirm iştir. Değerli ak tö r  bundan  böyle 
oynıyacağı film lerin konuları üzerinde 
titizlikle duracak  ve sanatın ın  gerek
tird iğ i m ânâda, iyi kom edilerde rol a- 
lacaktır.

Tabiî, bizim  de kendisine en sam im i 
tavsiyemiz bu...
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mema
İtalya'da, sinema dUnyasınttı şöhretleri, her yılın yıldu adayını seçerek onu 

«Miss Sinema» ilin ederler. Şayet bu seçilen güzel, aynı zamanda zeki ise, şöhret 
yolupda ilerlememesi için bi rsebep yoktur.

Meselft, bu sayfada fotoğraflarını gördüğünüz I lean a Caparso, 1960 yılı Sinema 
Güzeli seçilmiştir. Genç kadın bu unvanı elde eder etmez, ilk olarak Universal İn» 
temational şirketinden teklif almıştır. Caparso Amerika'ya hareketinden Önce, Gi
na Lollobrigida ile Rock Hudson'un baş rollerini paylaştıktan «Come September - 
Gel Eylül» adlı kordelânm ikinci derecedeki rollerinden Dilini oy- ■ 
namıştır. «Miss Sinema 1960» bundan so ıra, tanınmış komedyen 
Walter Chair ile bir film için anlaşmış ve bu filmi bitirir bitir
mez Amerika’ya hareket edeceğini de Universal şirketine bildir
miştir. Güzel yıldızı orada, üç yıllık ve beş filmlik bir kontrat 
beklemektedir.

Bütün bunlardan, güzel İtalyan dilberinin, önünde açılan 
kapıdan başanyla geçip, şöhret yoluna girdiğini 
anlıyoruz. Tabi! «Miss Sinema 1960» m gerçek 
bir sinema yıldızı olabilmesi için, ¿ Amerika'da 
gerekli eğitimden geçmesi, bilgi ve kültürünü art* 
tırması lâzım gelecek... V
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H a y a tım ın  o k o n ü m  n o k ta s ın d a y ım  
N ie O m id e d e b i l i r im  ? H fç p a r a m  

y o k -  J a k  q ib i s e v e c e .  
û l m  bIHsr*^ d a h a  k a r .  

I  m a  ç ık m a * .  b î r  d a .  
h a . Ö y l e y s e  

b e n  d ar-., “

O GÜM M ON İKA , ARKADAŞI M A U D ’U N  
SfN İRLf MALİNİ FARKET7WÎ Ş*Tİ -, -

N ® yln va r se n in  
bu gü n  ? C a n ın  

s ık ılıy o r s a  B o u r 
s e s ‘ d  k a d a r  bir 
gefeln H  y a p a lım .

N a s ıl i s t e r s e n  
B i r a z  a l ı ş v e r i ş  d e  
y a p m a m  l â z ı m  - 
B e lk i  P a r i s ' e  b i r  k a ç  

0 ö n  ıç \n  3 > d e r lm .

z4şiüa Oynanmaz
MONİKA AÖK A D A Ş IN  A  M  E  BAK LA 
BAKTI- FAKAT B ÎR  Ş E V  SO R M A D I. 
ARABADA AAAUP HİÇ KONUŞMADI . 
KADERİNDEN KAÇMAK. İSTİVD RDU  —

iA U Ç V » |» t5 -  a p H H H  
TEN  SONCA İKf Q E N Ç  KIZ Btfe 
I KAHVECE OTUBDULAR. M AUD KONUŞ 

MAMAKTA l& BAe EDİYORDU... BİE2DE.N MON İKA 
GEÇENLER 
A RASIND A TANI 
DİK B totfN î 
G Ö R D Ü .

B u r a d a  b e k l e  
ş i m d i
d ö n e r i m .  _

N e r e y e  ?
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GENÇ ADAMI 
VAkAt/û/VsAK 
İSTEDİ ı AMA 
O  ÇOKTAN 
GİŞEDEN GEÇ 
M İ5  V£ KAV- 
SO LM U ŞTU .

M utlaka odur. 
Ş u  q a n ç  a d a m  
«3»kv a  ço k  

toan-riyor...

B u ray a  *
n e  y a p m a y a  
o e lm iîj?  S u  
a d a m  e s r a r e n g iz . 
AAaud fa e la  açık. 
Vcrrlyor. ç â ö rü n ü ^ te  bu adam » 

d ü şü n ü y o r . A c a b a  
a ra la r ın d a  , n e  9« ç tr  ? 
M aud b a n a  doğruyu  
Söylem iyor-

BU SIRADA 
ALVEN'E. DÖNMBk 
TE OLAN 3 Ak 
DA HÜZÜNLE 
MANZARAyı » e y -  
t^EDlvORDU .

Ç o k  y a k ın  
d a  bu ray ı 
+<2rkede .

ceQim. 
Ma'ziyi 
unutmam 
lâzım.
B u n u
VOpmalıyım,

sinematek.tv
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sinema
dünyasından

NOTLAR
53 YAŞINDA

i  Y akında sinemalarımız- 
I  da yeni b ir  film ini seyre- 
I deceğimiz değerli ak tör 
i  John Wayne, tam  elli üçün- 
I cü yaş dönüm ünü kutlu* 
I  yor, Herşeye rağm en film- 
I lerinde gayet genç ve dinç 
i  görünen John  W ayne’in 
I beş çocuğu ve üç tane de

B. B. — Brigitte Bardot’u n  
son film lerinden «La Veri
le » Batılı film  kritikcilerin- 
den iyi notlar alıyor... Y a
zılanlara bakılırsa, H enri - 
Clouzot'un yönettiğ i bıı 
film de Bardot, perde ha
yatının en iyi oyunlarından  

birini verm iş...

to runu  var. Aktör, yaşının 
geçkinliğini kabul etm esi
ne rağm en, k ad ın lan  b ir  
tü rlü  anlam adığını, ve hiç

b ir kim senin de anlıyamı- 
yacağını söylüyor...

ÜÇÜNCÜSÜ MÜ?
Şimdiye k ad a r «Oscar» 

Arm ağanını iki kere alm a
ğa m uvaffak olan ünlü 
ak tris  Vivien Leigh, bu  yıl 
üçüncü defa o larak  aday 
seçildi. «Bayan Stone'un 
Macerası» adlı kordelâda 
Vivien Leigh'in rejisörlüğü
nü  yapan Quintero, yıldı
zın üçüncü defa «Oscar» ı 
kazanacağını kuvvetle tah
m in ettiğ in i söylem ekte
d ir ... Şayet böyle b ir  şey 
olursa, üç heykel alan ilk 
şahıs olacak...

SAMİMİ 
ARKADAŞLIK

în g rid  Bergm an ve Tony 
Perkins a r a s ı n d a ,  
»Brahm s’ı  Sever misiniz?» 
adlı kordelâda başlıyan ar
kadaşlık  devam ediyor. 
Şöhretli y ıldızlar bu  kere, 
«Tekrar Allahaısmarladık» 
film inde buluştu lar.

Genç aktör, în g rid  Berg
m an hakkm daki fikirlerini 
şöyle ifade ediyor:

«Fikrim e göre, en m ü
kem m el artistlerden  b iri... 
Fevkalâde nâzik ve anla
yışlı. Ve siz onunla çalışır
ken, size çalıştığı en iyi 
ak tö r olduğunuzu hissetti
riyor...»

P aris’te  çevrilm ekte o- 
lan «Tekrar A llahaısm arla
dık» adlı kordelâda, Fran
sız şarkıcı - ak tö r Yves 
M ontand da oynam aktadır.

MAZİYE DÖNÜŞ
S arışın  bom ba Marilyn 

Monroe, eski kocası beyz- 
bolcu Jeo DiMaggio ile ge
zip tozarken, yeni ayrıldı
ğı yazar A rthur Miller'in 
de, eski k an s ı Mary Mil- 
ler'e  döneceği bekleniyor.

Bu arada b ir  gazeteciye 
beyanat veren M ary Mil-

ler, kocasının Marilyn 
M önroe'den boşanm asını 
katiyen sürpriz olarak  kar
şılam adığım  söylemiştir.

GİNA’NIN 
YENİ FİLMİ

Güzel yıldız Gina Lollob- 
rig ida 'n ın  yeni film inin a-

dı da, «Dünyanın Tenha 
B ir Köşesine Git». Hani, 
cehennem in dibine git, der 
gibi b ir  şey...

Ginâ bu  film de Anthony 
Franciosa, E m est Börgni- 
ne, Nancy Pollack ile oy
nuyor...

K İM  NOVAK  —- Son günlerde biraz uslanm ışa benziyen  
H ollywood'un güzel sarışını K im  Novak, acaba oltasını 

bu sefer kim e atacak?

JOAN R E E D E S  — Tatlı İngiliz aktrisi Reedes, s inem ad ı 
başarı kazanm ak için soyunm anın şart olmadığını söy

lüyor. Siz ne dersiniz?
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Polis düdüklerine tramvay
kanpan&ları/ „otomobil, oto
büs kom alan  karışıyor, bir 
gürültü, kıyam ettir kopu
yor Köşedeki jikletçi çocuk 
da, incecik sesiyle bu gürül
tüyü bastırıp  sözde jiklet 
satmak; çabasında,..

Solumdaki geniş sokaklar
dan birine giriyorum. Yürü
dükçe kulaklarım  dinleniyor, 
bir rahat hissediyorum ken
dimi.

Sağımda büyükçe b ir han 
var. Kapısında tabelâlar do
lu. Hemen hemen hepsi de, 
FılJtö'le son bulan isimler. 
Bunlardan ¡birinde gözüm 
takılıyor* ADALI F il M. Kat 
2...

ADALI FtLM’hı vazıhan©-

— Bunların arasında, s i
zin önemli bulduklarınız?

— «Silik Çehreler», «Suç
lu Âşıklar» ve «Seni Unuta
madım».

— Şâyet sinemada oyna- 
masaydınız, hangi mesleği 
seçerdiniz?

— Avukat olmayı düşünü
yordum...

— Tiyatro ile ilginiz?
— 1935 ^yılında, Halkevle

rinde am atör olarak çalış
tım  Daha sonra Alabanda 
Revüsü'nde bale yaptım. 
Daha sonraları Hazım'la ve 
Sadi Tek, Raşit Rıza, Muam
m er Karaca ve Ses Tiyatro- 
su'nda ve b ir sezon için de 
Şehir Tiyatrosu Komedi Bö
lümünde çalıştım. Şehir Ti-

(* stiklâl Caddesi'nin ka
labalık saatlerinden bi
ri. Tramvaylar, otobüs

ler. otomobiller birbiri ar
dına dizilmişler, trafik polis
leri düdüklerini ö ttürüp du
ruyorlar. İnsanlar vasıtala
rın arasından koşuşarak, bir 
kaldırımdan karşı kaldırı
ma geçiyorlar...

PE RDE Mİ Z İ N  T İ P L E R İ :

ı t û m d i M f l i i ü d ı /
sinin kapışım açtığımda, sa
rışın b ir bayan beni gülüm* 
siyerek selâmlıyor v e :

— Hoş geldiniz, diyor...
Değerli karak ter ak trisi

miz Handan Adalı bu. Sahi
bi bulunduğu bu film şirke
tinin yazıhanesinde randevu- 
laşmıştık kendisiyle.

Biraz hoş-beşden sonra 
başlıyorum sorulan  sırala* 
m ıa:

—■ ilk  filminiz? Rejisörü 
ve oyunculan?

— 1947 yılında oynadığım 
«İstiklâl Madalyası»... Rah
metli Ferdi Tayfur'un reji
sörlüğünü yaptığı bu filmde, 
benden başka, Cahit Irgat,
M ümtaz Ener, Orhon An-
burau ve Hulûsi Kentmen 
oynuyorlardı. Filmin tek ka
dın oyuncusu da bendim...

— Şimdiye kadar kaç film
de oynadmız?

— Altmış filmi aştı..

yatrosu'nda «Ahududu», «Ba
lıkesir Muhakemesi» ve «Ka
dıköy İskelesi» adlı eserler
de rol almıştım.

— Sinema sevircimiz hak
kında düşündükleriniz?

— Tek cümleyle bu soru
nuzu cevaplıyabilirim: Se
yirci anlıyor...

— Bizim rejisörlerden be
ğendikleriniz?

—- Zor b ir soru bu.. Ben 
hemen bütün rejisörlerimizi 
beğenirim. Kendi im kânlan 
içersinde canla - başla çalı
şıyorlar. Ama en çok beğen
diğim rejisör de Memduh 
ün.. Ve son filmimde çalış
tığım, ilk defa rejisörlük 
yapan ü lkü Erakalın'dan da 
m emnun kaldım. Şimdiye 
kadar hiçbir rejisörle bu ka
dar rahat çalışmadığımı iti
raf edebilirim. Tabii, yine 
de bütün rejisörlerimizi be
ğenirim...

BELGİN DORUK
«(AŞKIN SAATİ GELİNCE» filminde 

BİRSEL FİLM
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i H H i
BU FİLM İ HATIRLADINIZ Mi?

Yukarıdaki fotoğraf, rejisör Muzaffer Aslan'ın b ir fil* 
minden alınmıştır. Filmde Gülistan Güzey, Kenan Pars, 
Pervin Par, Göksel Arsoy, ö z tü rk  Seirengil, Evrim Fer, Zey
nep Değirmencioğlu, Halide Pişkin oynamışlardır.

Şâyet henüz bu filmin adını hatırlıyamıyorsanız, aşağı
da rfaKımV oiprak sem istirilen heceleri düzenleyiniz.

(T l — LE)
(RÜM — GEÇ)
(BÖY — ÖM)

KUTU BULMACA
1 — Son bir yıl İçinde 

parlayan sahne artistimiz. 
2 — Liz'in kocasının kü
çük adı — Telefonda çaftı- 
n$. 3 — Adı, bir müddet 
evvel bir cinaycte karışan
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı iH i ı ı ı ı ı l ı ı ı i ı ı ı ı iM i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ın ı ı

BU AKTRİS KİM?
Uzun zamandan beri 

Türk Sineması'ndan uzak 
kalan güzel yıldız hâlen 
Amerika'da bulunm akta
dır.

Sinemamız içine girme
den önce ablasiyle bera
ber şarkı söyliyen aktris, 
en önemli kompozisyonla
rından birim  «Hayat Acı
lan» adlı filmde oynamış
tı.

sanşın yıldız — San'at. 
4 — Mağara — Fikir.’ 5 — 
Bunsuz bir yerden diğeri
ne blrşey yollanamaz. 6 — 
Almanya’da bir bölge. 7 — 
Meşhur İtalyan yıldızla* 
rrndan birinin İlk adı. 8 •— 
(Tersi) Bir Makedonya 
şehri. 9 — (Tersi) Bir uz
vumuz — (Tersi) Bir ope
ra ve sahne yıldızımız. 
10 — Ortodokslarda aziz 
ve azize mânasına kullanı
lır. (Tersi) Bir emir.

YUKARIDAN AŞAĞI :
1 — Bir İtalyan yıldızı. 

2 — Aynı zamanda dansör 
olan bir film artisti. 3 — 
Yaş, çağ — Kadın (Eski 
terim). 4 — (Tersi) Mem- 
lekltlmizde çok tutunan 
bir Hint filmi. 5 — (Ter
si) Su — Duman lekesi — 
Dünya. 6 — İkinci adı Ro
bertson olan artistin ilk

adı — (Tersi Bir solisti* 
m İzin İlk adı. 7 — Son fil
mini çevirdikten sonra u- 
fak bir kaza geçiren seh- 
har İtalyan yıldızı — Tok 
değil.

— Oyunculardan?
— Bizden Fikret Hakan, 

M uhterem Nur, Belgin Do
ruk, Evrim Fer, Göksel Ar
soy. Yabancılardan Kim No* 
vak. Elizabeth Taylor, Kirk 
Doııglas ve Spencer Tracy...

— Hayranlarınızdan aldığı
nız m ektuplar arasında size 
garip tekliflerde bulunanlar 
oluyor mu?

— Tabii... Meselâ geçen
lerde, b ir  çiftlik sahibinden 
aldığım evlenme mektubu, 
oldukça enteresan ve o  nis- 
bette garipti...

— En beğendiğiniz husu
siyetiniz nedir?

— Açık açık konuşmam...
— Ya, en beğenmediğiniz?
— Kararsızlığım...
— Sanatınız dışında ilgi 

duyduğunuz çalışma?
— Ev işleri...
— Üzerinde en büyük te

siri yaratan şehirler?
— ¡.Madrit ve Barcelona.
— Son b ir soru daha: Gör

düğünüz yabancı filmlerden 
hangisinde ve hangi rolü 
oynamak isterdiniz?

—  Bir Yaz Macerası'nda 
Katherine H epbum 'un rolü
nü çok sevdim. O rolü oyna
mak isterdim...

GÖKSEL ARSOY
«AŞKIN SAATİ GELİNCE» filminde 

BİRSEL FİLM
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Siz de Artist Olabilirsiniz?

|  Soldan sağa: 1) Jak Simeçski, 2) Sevim Anan, 3) Atifet f 
I  Sakın, 4) Mustafa Köseoglu, 5) Mehmet Aft Karakuş, |  

6) Filiz Akçmar..
S I

ARTİSTİK RESİM LER İÇ İN  MÜRACAAT 

EDECEĞİNİZ TEK  ADRES :

73eH(â
FOTOĞRAF STÜDYOSU ’ dur

ADRES : İstiklâl Caddesi, Ankara 
İş  Han, Kat: 3 
Telefon : 495043

BEYOĞLV

Mecmuamızın Türk sine* 
masına hizmet amacıyla 
tertiplediği «ARTİST MÜ
SABAKASI» na müracaat, 
10 Nisan Pazar akşamı so
na ermiştir,

★

Okurlarımızın geniş ilgi 
gösterdikleri bu müsabaka
ya dört bin artist adayı iş
tirak etmiş ve yapılan ilk 
eleme sonucunda 800 kişi 
«BÜYÜK İ t i l »  tasnifine 
girmeğe hak kazşuımıştır.

★
Fotojeni ve fizik ölçül- 

leri göz önünde tutularak 
yapılan ilk elemede kaza
nanların, basm tekniğine 
uygun bulunan fotoğrafla
rının mecmuamızda yayın
lanmasına devam edilecek
tir.

★
Gelecek sayımızda kişi

lerini ilân edeceğimiz «BÜ
YÜK JÜRÎ» 30 Nisan 1961 
tarihinde toplanarak 800 
müsabık arasında yeni bir 
eleme yaparak, finale çıka
cak artist adaylarını tespit 
edecektir...

★
Bu sayıda, müsabaka

mızla ilgilenen film şirket 
1 erinden gelen mektuplar- 
rdan bazılarının metnini 
yayınlıyoruz.

★
Erman Kardeşler Film 

Şirketi adına prodüktör 
Hürrem Erm an’ın imza
ladığı 9.3.1961 tarihli mek
tup aynen şöyledir: 

«Sinema 1961 Dergisi 
Yazı îşleri Müdürlüğüne 
Derginizde tertiplemiş ol 

duğunuz Artist Müsabaka
sı teşebbüsünü alâka ile 
takip etmekteyim.

Filmciliğimizin büyük 
ihtiyacım karşılamak için 
lüzumlu olan yeni eleman
ların bulunması hepimizin 
arzusudur. Bundan dolayı 
da teşekkürü borç bilirim. 
Yalnız bu yeni istidatlar
dan biran evvel istifade et
mek fikrindeyim. Bundan 
dolayı Mayıs'da başlaya
cak y£bi yıl prodüksiyon- 
rafi^itin bu müsabakanın

neticesinin bir an önce a* 
lınmasının uygun olacağı 
kanaatindeyim.

Alâkanızı beklerim. Hür
metlerimde.

Hürrem Erman.» 
Film âmili î. Necil O- 

zon’un gönderdiği 14 Şu
bat 1961 tarihli mektup: 

«Sayın Turhan Bozkurt 
Sinema 1961 mecmuası 
ŞEHÎR
Mecmuanızın tertipledi

ği Sinema Artist Müsaba
kasını büyük bir ilgi ile 
karşıladım.

Bu müsabakaya iştirak 
edenlerden beğendikleri
mi önümüzdeki sezonda 
çevireceğim filmlerde oy
natmak arzusundayım.

Müsabaka neticesini ta
rafıma bildirmenizi rica 
eder, işlerinizde başarılar 
dilerim.

Saygılarımla.
I  Necil OZON» 

şeklindedir.
★

E^LER FÎLM'in 15 Şu
bat 1961 tarihli mektubu
nun metni de şöyledir: 

«SİNEMA 1961 mec
muası

Yazı îşleri Müdürlüğüne 
Tertiplemiş olduğunuz 

«Siz de Artist Olabilirsi
niz» müsabakasını Türk 
Sineması için büyük bir 
memnunlukla karşıladım. 
Bu müsabakamzda derece 
alacak artist namzetlerine 
önümüzdeki sezon çevire
ceğim filmlerde rol vere
ceğimi bildiririm. 

Hürmetlerimle 
ERLER FÎLM 
Türker înanoğlu»

★
ASLAN FÎLM Şirketi sa

hibi Çetin Karamenbey’in 
9.2.1961 tarihli mektubu
nun metni de aşağıdadır: 

«SİNEMA 1961 mecmu
ası Müdürlüğüne 

Mecmuanızın tertip et
tiği artist müsabakasında 
derece alan gençlere film
lerimde rol vereceğimi ta
ahhüt ederim.

Aslan Film 
Çetin Karamanbey»
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POSTA KUTUSUARTİST NAMZETLERİNE
İlk dem eyi kazandıkları 

lıakk-, adreslerine yazdığımız 
m ektuplun geri gelen aşağı
daki isim leri yazılı namzet» 
lerln, çok acele olarak  açık 
adreslerini bize b ild irm eleri 
gerekm ektedir. L istede adını 
okuyan nam zetlerin adresle
rini gönderm esini r ica  ederiz.

Şaban KUMCU, H alil SOY- 
HAN, Cengiz GÜREL, Hacı 
SIR, Yılmaz AKTUG, M us
tafa HATİPOCLU, M uhsin 
ŞAHİN, Aydın DİŞLİ, Salih 
DEMİR, H aşan ÇAKIR, E- 
yüp DOKUZ, E ro l SAYKAL, 
Şevki ŞENTÜRK, Hüseyin 
ATAK, S. Ali ÇINAR, AyUın 
ERSOY, M. SSlİh GÜRLE,

Salih ANADOL, Suphi AL- 
TIN İŞ, M urat AYDIN, Saba
h a ttin  KODANLI, Avnl TO
PUZ, N ecati KOZAN, H üse
yin KUCAK, Niyazi KARA- 
HAN, Zeki EKREN, İsm ail 
K tfîÖ K Ç ü, M ehmet K IZIL
CA, Doğan ÇÇABUK, Hasaıî 
M EN TEŞE, Süleym an YIL* 
W Z, R ahm i NALBANT, Ali 
BUDUMLU, Necml ŞENGÜL, 
Halil TOPÇAN, N ejat DE- 
MİRTAŞ, H am dt AKSEN, 
Celftl YILMAZ, Hüseyin 
KORSAN, İsm ail ŞENOL, İs
m ail AMAN, A. K adir Çİ
ÇEK, A. K adir BÜYÜKÇÜN,

Ali Osm an GÜMÜŞ, Ö nder 
KÜKJEL, Ahmet ÜREMEZ 
Sem ih Sakin, Talât DOĞAN, 
Zeki KOCA, İsa BAŞLAYICI, 
T urgut YAZICI.- Çetin DÖ.V 
MEZ, M uhittin  GÖNLCŞfeN, 
G üitekin PEM B LG tL, Na
zım BEY'ATA, M ehmet GÜ* 
NEŞ, H. İb rah im  DELtÇO- 
BAN, M öbtafa BOŞAR, O * 
m an YAZAR* Ş e r #  YILMAZ, 
N ure ttin  FİDAN, M ustafa CV 
DA8AŞI, Ail H aydar UMU* 
GÜL, Tuncay ERDOĞAN, 
Faik ERKÜL, Tuncay KES- 
KİNEL, M ehmet AK AY, Sa
m i PEKBAŞ, Abdullah TU

RAN, Kem*! Yfc'RTtEVEV, 
Yueuf BAŞDtNKÇf, H am li 
E R E N / HaUf E PE , ErgÜn 
KAYABAŞI, Hamdl BüVüK- 
KELEŞ; H**au AIİ ERTE* 
K İN. B ofut NAMLI, İsm et 
KAÇMA2 , M ehmet AKAY, 
Enver AKBULL’T,

★

★ Haşan Dikayak •— V R* 
FA,
İslediğiniz -fotoğraf m  

bedeli 250 k u ru ş tu r. Se
lâm lar. •

★ F a n jk O k u r  — MARAŞ,
- £ ş ı$ f ; Kolçak'ın fotoğ

rafını göndere bilmemiz 
İçin 250 kuruşluk pos* 
ta  pulu göndermeniz 
gerekm ektedir. Bu ak
törüm üzün hanım ı ar- 
tist değildir. Mecmuada 
b ir şiir köşeli açmamız: 
şim dilik im kânsızdır. 
Selâmlar.

./★. M ehmet Altıparm ak — 
İSTANBUL
İstediğiniz fotoğrafların 
beheri 25ÖT kuruştur. Se
lâm lar. t

★ Metin Atıfcoşar —¿¿ SO
MA.
Film yildızlâıitnn bazı
la rı hayranlarından al- 

■ dıkları m ektuplara ce
vap yazmazlar.; Tabii bu 
onların  bileçeei iştir. Bu 
konuda biz birşey söyîi- 
yemeyiz. Selâmlar!

★ A. K ad ir Asman — Nu
saybin.

Arzu ettiğ in iz eski say ılan  
gönderçbiim em iz için adresi
nizi bildirin . Selâm lar.

★ Aydın Ö kten — İSTAN
BUL,
î  jg* A rtistler film çevi
rirken  konuşurlar ve 
şeşleri alın ır. Fakat T ü r 
kiye’de şa rtla r aynı ol
m adığı İçin, artistleri
m iz y ine konuşuyorlar 
fakat sesleri alınamı
yor,. Sonradan dublâj 
yapılarak film ler ses- 

.lendiriHyor.
2 — Artist Müsabakası 
31 M art akşam ı sona 
erecektir. Selâmlar,
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