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Memleketimizin 
en eski ve en 
olgun mizah 
gazetesidir

-■ ü

A K B A B A
Evinizin bir 
h a fta lık  neş’esidir

En kuvvetli mizahi 
yazılar, hikâyeler 
f ık r a la r  en güzel 
k a r ik a tü r le r

A K B A B A ’da
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l  £ |  DÇ AYDA İNGİLİZCE (H iç biimiyfinlere ve o rta la ra ) ' 
| v— İNGİLİZCE - TÜRKÇE LÇGAT (Telâffuzlu)
3 —  B İR  AYDA İLERİ İNGİLİZCE (O rta la r  iç in ) -
4 ENGLİSH- IDİOMS (İngilizce tâbirler;)

SHORT STORİES I {İngilizce - Türkçe H ikâj’e ler)
6 f-  SHORT STORİES II  (İngilizce - Türkçe H ikâyeler)
7 — TEMEL İNGİLİZCE GRAMER CİLT : 1 
I  — TEM EL İNGİLİZCE GRAMER CİLT : 2 
9 ROBİNSON CRUSOD (İngilizce H ikâyç)
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Göksel Arsoy Evlendi

SİNEMA
19 N lS A N  1961 |  
CİLT : 1 —  SA Y I : 23 j 

FÎA T I: 150 K U R U Ş f
Sahibi : |

Dr. Turhan BOZKURT j
Yazı İşleri M d . :

R ebiî Y U R D A T A P f
Hazırlayanlar :

Tolutt A Y  • Hayri CANER  |  
K udret YÜ KSEL  f

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

f ' idarehane : Cağaloğlu, Servili Mesöit Sok. Kurt] |
|  iş  Hanı No. 114.
= ilân  : Santim i 12$0 T.L.

İç sahifeler dizgi ve baskı: ERCAN Matbaası. § 
Resimli romanlar baskısı: İNCİ Ofset Basımevi. |  

|  Kapak ve tablo film  ve baskısı: APA Ofset Basımev< f 
|  ö n  kapak: Audrey HEPBURN (Foto: Sinema)
|  Arka kapak: Ayhan IŞ IK  (Foto: Sinema |  BELL A) \
|  Renkli tablo: Göksel ARSOY (Foto: Sinema ■ BELLÂ |
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Geçtiğimiz h a fta  içinde Ç arşam ba günü, 
öğleden sonra saa t dördü  b ir dakika geçe,
Belediye Sarayı'n ın  n ikâh dairesinde sarışın  
b ir genç, önündeki deftere *imza atıyordu. Gencin adı Göksel Arsoy'du. Türk 
Sinem ası’n ın  en gözde yıldızlarından biri olan Göksel Arsoy'dan az önce dc 
eşi Soley Oben defteri im zalamıştı.nBöylece T ürk  S inem ası'nm  bekâr ak
törlerinden biridahadünyaevine giriyordu..

Fotoğraflarda Göksel Arsoy - Soley Oben çiijtini ni
kâh ta  görüyorsunuz... Y ukarda solda, Göksel Arsoy \e  
Soley Oben defteri im zaladıktan sonra beraber. Sağda ise 
defteri im zalarken ve aşağıda Göksel Arsoy, eşi Soley 
Oben, «Aşkmk Saati Gelince» adlı kordeİânın prodüktörü  
Nüzhet Birsel ile beraber...
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REJİSÖRÜN AŞKI...
«Altın Kalbler» filminin 

rejisörü Nuri Ergün, son 
günlerde bir hayli üzüntü
lü görünüyor... Bu üzüntü
ye, son filmi hakkında çı
kan tenkitlerin sebeb ol
duğunu zannedenler, ya
nıldıklarını anladılar... Nu
ri, genç yıldızlardan Evrim 
Fer’e âşık olmuş... Hem de 
büyük bir aşk... Yatıp, kal
kıp onun ismini sayıklıyor- 
muş... Gelgelelim Evrim 
Fer’e...
ÎLK AŞK MI?...

Sinema ve aşk hayatınm 
baharını yaşayan Evrim 
Fer de bu büyük sevgiden 
habersiz; Fikret Hakan ile 
beraber görülüyor... Yanla
rında Evrim’in annesi ve

bazı gazeteci arkadaşlar da 
var ama; için için alevlen
meğe başlayan ilk aşkın ko
kusu burunlarımızda tütü
yor... Genç arkadaşlar, son 
olarak Hulki Saner’in «Ni
lüfer» filminin tnci Sine
masındaki ilk gecesinde yi
ne beraberdiler...

GALALARIN SUYU...
Galaların da suyu çıktı 

artık... «Altın Kalbler» ve 
«Dolandırıcılar Şahı» film
lerinin her oynadığı sine
mada artistleri görmek 
mümkün... İki ekip, Eyüp* 
ten Bakırköye kadar dört 
bucakta birbirlerini kovalı
yorlar... Yakında Suluku- 
le'de de bir gala yaptıkla
rını duyarsak hiç şaşma
yacağız. ..

DAVETSİZ GALA...

Başarısız «Nilüfer» filmi
nin haklı olarak galasını 
yapmayan Hulki Saner ve 
yakışıklı aktör Göksel Ar
soy'u ilk* gece bütün hay
ranları aradı... Ylrli film1 
galalarına gitmeyi âdet e- 
dinen Fikret Hakan, arka
daşı Göksel Arsoy'u; Ev
rim Fer’de Cavidan Dora’yı 
hiç aratmadı... Hayranla
rına bol bol imza dağıttı
lar... Göksel Arsoy'un ku
lakları çınlasın...

BÜYÜK NİKÂH...

Göksel Arsoy deyince, 
haftanın en mühim hâdi
sesini yazmadan geçmek 
hata olur tabii... Göksel 
Arsoy, senelerdir sevdiği 
Soley Oben'Ie dünya evine 
girdi... Nikâh, anâ baba 
günü idi... Arsoy ve Oben- 
lerin şahsî davetlilerinden 
ziyade, binlerce meraklı sa
lonu doldurmuştu... Hay
ranlan arasında ağlayanlar 
bile vardı... Nedense, ta
nınmış şöhretlerimizden 
pek göze çarpan olmadı... 
Yakışıklı jön Ayhan Işık’m 
bol bol imza dağıtmasını 
manidar bulanlar da oldu.

Davetliler arasında bulu
nan S im  Gültekin, bir a- 
ra arkadaşlarının kulağına 
şunlan fısıldıyor:

«— Genç bir çocuk keş
fettim, diyordu... Görme
yin, en az Göksel kadar gü
zel...»

Dinleyenler Sırrı ile faz- 
lasiyle alâkalandılar... Gök
sel Arsoy'u da bir kaç yıl 
evvel o keşfetmişti... * 

Davetliler arasmda bir 
hayli enteresan konuşmalar 
da oluyordu. Genç bir ha
nım, arkadaşına gizli bir 
kıskançlıkla mırıldandı:

«—■ Evlenmemeliydi, de
di. Şöhretini baltalıyacağı- 
na eminim...»

Bu konuşmaların netice
sini ilerde göreceğiz... Bize

GÖKSEL EVLENDİ 
Süksesi artacak mı?

şimdilik Göksel Arsoy ve 
eşi Soley Hanıma saadetler 
temenni etmek düşüyor...
AYRILMADILAR...

Saadetlerin yanında ' ay
rılma fısıltıları da var... 
Muzaffer Tem a1 ile Leylâ 
Sayar’m birbirlerinden ay
rıldıkları, son günlerin baş
lıca dedikodularından ' bi
riydi... Beşiktaş - P.T.T. ma
çında Leylâ ile Tema'yi; be
raber görenler, bu ayrıl
manın dedikodudan ibaret 
olduğunu anladılar:..
YEMEK...

Ayrıca, genç sevgililer, 
geçtiğimiz hafta içinde Ne
riman Koksal ve Nevzat 
Pesen’e yemeğe davetliy
diler... Hususi film anlaş
malarım evinde halletmeyi 
prensip edinen Nevzat Pe- 
sen, sanatkâr çiftlerimizi 
sık sık evine davet ediyor...

ZEKÎ MÜREN 
Rekor yine onun.

ÇOLPAN İLHAN
«AŞKIN SAATİ GELİNCE» filminde.

BİRSEL FİLM
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CAVİDAN DORA
Bol elbise modası mı?

Bu davetlerin neticesi Pe- 
sen Filmin bu seneki pro
düksiyonlarında Çolpan İl
han, Sadri Alışık - Göksel 
Arsoy, Leylâ Sayar ve Mu
zaffer 'Tema’m n yer alaca
ğı muhakkak gibidir... 
DANSI BIRAKMAM...

Leylâ Sayar'dan "bahse
dince, geçenlerde b ir soh
bette söylediği cümle aklı
mıza geldi... Güzel yıldız:

«Ölürüm de dansı bırak
mam...» diyordu.

öğrendiğimize göre bu 
sezon, Sayar’ı hayranlan 
yazlık b ir gazinoda seyre
decekler... Hem de Zeki 
Müren'le beraber... Güzel 
yıldız:

«Zeki'yi çok seviyorum... 
Onunla çalışmak benim i- 
çin büyük bir zevk olacak
tır...» demektedir... 
GERÇEK SEVGÎ...

Zeki Müren'in Leylâ Sa
yar gibi, binlerce seveni 
olduğu, b ir kere daha anla
şıldı... Kızılay mendil kam
panyasına kannca kararın
ca iştirak eden film yıldız
ları, büyük alâka topladı... 
Geçen hafta 1300 hayranı
na mendil ve resim imza- 
Uyarak 13 bin lira ile kam
panyanın rekorunu kıran 
Zeki Müren, ayni geCe Pan- 
galtı Klüp lokantasında 
tek başma hafif içki içerek 
yemek yiyordu... Dostların
dan uzak, düşünceleriyle 
başbaşa kalan değerli sa
natkâr, buna sebeb yorgun
luğunun olduğunu söyle
m iştir... Diğer taraftan Ze
ki Müren, yakın b ir zaman
da Kızılay menfaatine bü
yük b ir konser vermeğe 
kararlı...
DARtO MORENO...

Konser mevsiminin en 
büyük hareketlerinden bi
ri de tanınmış şarkıcı Da- 
rio Moreno’nun İstanbul’a 
gelişi oldu. Dario,, Cumar
tesi günü Kızılay menfaa
tine mendil ve resim  im
zaladı...

«— Ben Türkiye'ye de
ğil, Avrupa’ya film yapıyo

rum...» diyen «Silâhlar Ko* 
nuşuyor» filminin prodük
törü İlhan Filmer, yeni ha
zırladığı filmde Dario Mo- 
reno’ya b ir rol teklif et
miş... Bu teklife verdiği 
cevap henüz meçhul kalan 
Mario’ya İstanbul’da kaldı
ğı müddet zarfında Gönül 
Yazar refakat etti, 

i MODA VE GÖNÜL...
Kocası Bed! Çapa’dan ay

rılan şarkıcı Gönül Yazar, 
tstanbulun en şık giyinen 
hanımı ünvanını yine mu
hafaza ediyor... Simsiyah 
saçları ile gittiği yerlerde 
büyük ilgi topluyor...
BOL ELBİSE...

Moda deyince, Cavidan 
Dora’dan bahsetmemek ha
tâ  olur... Geçen hafta Mit- 
hatpaşa Stadyomuna bir 
kaç hanım arkadaşıyla ge
len güzel yıldız, her za
manki gibi cazipti...

Daima çok sıkı ve dar 
elbiseler giyen bayan Do- 
ra ’nm son zamanlarda bol 
elbiseler giymesi dikkati 
Çekiyor.

Onun, modayı adım adım 
takip ettiğini bilenler; son 
ilkbahar modasının bol el* 
bise ve. etek olduğu hük
müne vardılar...

M AHKEM ELİK
OLUYORLAR
Sevim Tanürek’in eşi Ah

met Ürek, Perihan Sözeri'nin 
eşi Emin Sözen'den bir sene 
kadar evvel bir otomobil sa
tın almıştı. Satış muamelesi 
yapılmış, paralar verilmişti. 
Meğer otomobil kanunen sa
tılamazmış. Şimdi bu karışık 
hâdisenin bugünlerde mahke
mesi görülecek.

KAT ALDI

Müzeyyen Senar, Beşiktaş’
ın üstünde Balmumcu’da Di
ba Apartmanlarından bir kat 
satın almış ve bu daireye ta
mamen yerleşmiştir. Kendisi
nin şimdi biraz istirahat e- 
debileceği söyleniyor...

Illllllllivilllıllllltlf III İllim mili İlil Hilimıllllılı ımıiııımııııııııııııııaıııııııımıımiHHiıııııııımııııııııııııııımııııııımiiıııııııiMivı llfllllllll IKİIII

BİR YAZ YAĞMURU
BELGİN DORUK GÖKSEL ARSOY

EVRİM FER 
ORHAN ELMAS 
ATIF KAPTAN 
SUPHİ KANER ve

CAVİOAN 00RA

ORHAıN ELM AS

YENİ ATLAS ve LÜKS SİNEMALARINDA
S
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HAYVANAT BAHÇESİ 
İemih sergen ve Muammer Esi, Oda Tiyatrosunun yeni 

piyesinin bir sahnesinde beraberler,

ir  Ankara'da yeni bir 
tas talik da, tiyatroların 
»römiyer geceleri oyna* 
nak... Bütün sanatçılar 
«yni iddiada oldukların- 
lan, idareciler çok zor du- 
•umda-kalıyorlar... Ve ta
nı, yine sözü geçen kaza- 
ııyor...

ir  Oyunları bittikten 
sonra, Hacıyatmaz kome
disi için Bursa’ya giden ti
yatro sanatçılarından Nur 
Bartu’nun eşi Fevziye Bar- 
tu,. fazla çalışmaktan mü
tevellit sinirleri bozuldu
ğundan, o da Bursa'ya eşi
nin yanma gitmiştir.

ir  Ankara Majestik Ga
zinosu'ndavken, Göl Gazi- 
nosu'nda çalışmaya başlı- 
yan Saime Sinan ve Baları- 
ları bir hayli sükse yap
maktadırlar. ..

ir  «Uçan HollandalI» 
mn prömiyeri bir hayli ha
reketli geçti. Hemen he
men, bütün opera ve ti
yatro sanatçılarına salon
da rastlam ak mümkündü. 
Dikkati çekenler, Doğan ve 
Ferhan Onat çifti, Sevda 
ve Adnan Aydan çifti, Nü- 
ket ve Ertuğrul îlgin, AV- 
ten Hekimoğlu, Altan ve 
Müveddet Günbay, Tekin 
Akmansoy ve eşi, Şeref 
Gürsoy ve sosyetenin şık 
hanımları...

ir  Ankara Devlet Ope
rası sanatçıları tarafından 
oynanan «Uçan Hollanda
lI»  operası büyük b ir ba
şarı sağlamıştır. Rol alan 
sanatçıların başarılı oyun- 
lariyle, Batı'da b ir veya iki 
geceyi aşamıyan bu oyun, 
Ankara’da beşinci temsili
ni vermiştir...

ANKARA HABERLERİ

FÜRÜZAN SAYDAN  — 
Genç piyanist, geçtiğimiz 
hafta içinde Ankaralı din-' 
leyiciiere bir ziyafet olan 

piyano konseri verdi...

NİLÜFER ( ir )
\ *Orman Çiçeği»

Oynıyanlar: Göksel Ar- 
: soy, Cavidan Dora, Ahmet 
I Tank Tekçe, Nuray Uslu.

Rejisör Hulki Saner ida- 
| resinde çevrilmiş bir An 
| Film prodüksiyonu, 
i Bu sezon içinde «Gece 
|  Kuşu», «Arslan Yavrusu» 
|  ve «İlk Aşk» adlı kordelâla- 
I  nn ı seyrettiğimiz rejisör

H A F T A N I N

Hulki Saner, bu kere de 
«Nilüfer - Orman Çiçeği» ni 
sunuyor.

Afrika'daki dört Türk 
gazetecisinin hikâyesini an
latan konu, Saner’in «İlk 
Aşk» ı gibi, yine b ir yaban-

F İ L M L E R İ
Kaya A. ZEREN

cı filmin adaptasyonu.
Film hakkında söylene

cek çok şey yok. Vasatın 
altında b ir kam era çalış

ması, kötü çekilmiş fotoğ
raflar, iyi bir montaj, kötü 
b ir senaryo, vasat b ir oyun
cu kadrosu «Nilüfer - Or
man Çiçeği» ni meydana 
getirmiş.

Daha önce «Arslan Yav
rusu» ve «İlk Aşk» hakkın
da yazdığım yazüarda Hul
ki Saner’in iyi niyetli bir 
kişi olduğunu yazmıştım. 
Son filmiyle de, Hulki Sa
ner, bu düşüncemde yanıl
madığımı bana ispat etti...

Fakat Hulki Saner’in iyi 
niyetini yazılanında belirt
mem, bazı iyi niyetli olmı- 
yan kişileri sinirlendirdi.

Beni anlıyamamalanmn 
suçunu, yine bana, çok kö
tü  itham larda bulunarak 
yüklemek, sinemamız bün
yesinde yerleşmiş «köhne»

zihniyetin eseridir.
Sinema ne demek? Eleş

tirmecinin vazifeleri ne
dir? Yazann özgürlüğü var 
mıdır?

Bu soruların cevaplama
sında, Türk Sinemasının 
kaderi sıntıyor. Herhalde, 
b ir eleştirmecinin - veya 
film notlan  yazan b ir kişi
nin - yetkilerini kötüye kul
lanacağım sanan örümcek- 
lenmiş kafalar, bu sorula- 
n n  cevaplamasmı yaparlar* 
ken, geleceği düşünmiye- 
ceklerdir.

Ve düşünmedikleri için |  
de, Hulki Saner’in iyi ni- \ 
yetinden söz ettiğim za- \ 
man, bana itham da bulu- f 
nacaklar, daha da ileri g l-f 
derek Türk Sineması’na j 
kötülük ettiğimi aöyliyecek-1 
lerdir.

Ama benim inancım sağ- \ 
lam. Istism an değil, iyi n i-f 
yeti tercih ediyorum. Kim | 
ne derse desin, Türk Sine- i 
Çnasi’nın bilgi, para veya | 
projeksiyon makinesine ol-1 
duğu kadar, iyi niyete de |  
ihtiyacı var...

ıııııııtııımuımımııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııi'7

CAVİDAN DORA VE GÖKSEL ARSOY 
«Nilüfer ■ Orman Çiçeği» nin bir bölümündeler.
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LİÜAN £ N  ftO N üN D A
KENDİ a l  K e  AACS2MA . 
METLE BAKAN 0 0 * 1 E 
RE DAYANAMAOL

UÜAN 0152. ŞEy ANLATAAiyOBL „COSTCPÎQUE DE 
OENÇ KIZIN VTİMADtNf KAZONMAii 1<;TN 
M E «  ♦Ey* VAPiVOBOU...

AAûhîm doQil. S a n k i 
r n ü h ) m  o l s a  n «  o l u r  0

f HER. 
ŞEVİ 
OLDUĞU 
CâîBt 
ANLAT
T I—'L / u z c e m

l îÜ A N l 'l N T t ^ ^ Î .  “  
ANLATTI© I 
Ş E Y L E R  F O K A İN ’İN  
0»WCÛÎTÎNÎ ÇEKTİ.

M B n a r»
¿1 n ödsm  asmer 
YaA '* bîr a d sm .
dı , ctegü. rn î ')

K a n d ı s i n i  a s l i  
b a  o ö r m u ş l ü

i ğ û M  v a r . . .
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Hatırlıyorum v e  COSTEFÍQUE ANLATMAYA BAÇLAOI. 
»MABSTUVA ' PA  PTUW ÇEKEKKEN BALKON 
lA P tKl BÎRİNDE BU ADAMI C3ÖGtDÜM./(,

G a l i b a  M ana.
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Bir aşk t m varsa bugün 
Bahçemdeki çiçeklerdih 
İnsanlara\ değil...
Boşuna çalıyorsun kapımı m  
Postacı...
Boşuna çalıyorsun,,,,^
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Türk Sinemasının Yeni Kötü 
Kadını Nilüfer Sczsr diyor ki:

m m

Röportaj : ÜLKÜ ERAKAL1N

Güzel kadındı... Evvelce 
sarı tanınan (aslında kah
verengi) saçlarını kızıla 
boyamış, üzerine son de
rece dar güzel b ir gece el
bisesi giymişti... Filmlerde 
entrikalar çeviren, erkek
leri baştan çıkaran bu fet
tan güzel, aslında * son de
rece yumuşak ve hassas 
b ir insan gibi görünüyor
du... Sigarasından bir ne
fes çekti, gözlerini duvar
da asılı eski resmine dön
dürdü ve anlatmağa baş
ladı:

— Kararım  ciddidir, de
di... Hüseyin Peyda ile be
raber çıkacağım bu son 
turnemden sonra, dansı 
tamamen bırakacağım...

— Bu kararınıza sebep 
nedir?

— Sinema... Sinemayı 
çok sevmem...

Nilüfer Sezer, üç senedir 
sinema ile ilgilenmesine

rağmen büyük şöhretini iki 
seneden beri yapm ıştır... 
Bilhassa AŞK RÜYASI'n- 
dan sonra... Nasıl sinema
ya geçtiğini Nilüfer Sezer 
şöyle anlattı:

— Bir pavyonda dansedi- 
yordum... Daha doğrusu 
sinema oyuncusu olmayı 
asla düşünmüyordum... Gü
nün birinde Duru Filmden 
Nejat Duru bey, çevireceği 
film için açık saçık b ir ka
dın arıyormuş, beni çağır
dılar... Gittim ve oyna
dım... İlk filmim (Bir Şo
förün Gizli Defteri) idi...

— Müteakiben hangi 
filmleri çevirdiniz?

— Birçok filmlerde dans 
ettim ... Belli başlı roller 
oynadığım filmler «Ana 
Gibi Yar Olmaz», «.Benli 
Emine», «Ninno», «Aşk Rü
yası», «Yeşil kurbağalar*, 
«Pamukçu Kızı», «Felâket 
Kadım», «Kader Yolcusu»,

«Dolandırıcılar Şahı», «Gü
zeller Resmigeçidi» ve «ü- 
lüm Peşimizde»...

— En beğendiğiniz fil
miniz?

— «Kader Yolcusu»...
— Sizin için çok avan

tajlı olan «ölüm Peşimiz
de» deki rolünüzü beğen
mediniz mi?...

— Hayır,.. Rolüm kesile 
kesile kuşa dönmüş...

— Kendinize çakibe gör
düğünüz kimse var mı?

— Asla... Sadece Neri
man Köksal’ı takdir ediyo
rum... Benden çok eski fa
kat bana asla rakip ola
maz... Ben, kendi tipimde

'oynayacak b ir tek kişi gö
remiyorum...

Güzel yıldız gayet rahat 
ve kendinden o nisbette e- 
min görünüyordu... Ceva
bım verdikten sonra, ob
jektifimize poz vermek ü- 
zere rahatça koltuğa otur
du... Sordum :

— Çok emin konuşuyor
sunuz?..

— Elbette... Emin olma
sam konuşmam...

Fotoğrafçı Ve gazeteci 
poz vermek hususunda Ni
lüfer Sezer'ı b ir hayli yor
m uştuk... Uzun müddet 
poz verdikten sonra gülüm
seyerek :

— Bu iş, dedi, Memduh 
Ün'ün film . çevirmesine 
benzedi...

— Memduh Ün’ü çok
11
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kATİ KARAR — Nilüfer Sezer, «Kararım ciddî,» diyor. 
j «Turneden dönünce, dansı tamamen bırakacağım...»

jakdir ediyorsunuz herhal- 
k ? dedim.
j — Cidden öyle, dedi... 
neraduh Ün büyük reji*
p
|  Nilüfer Sezer’in yakın 
Kr zamanda evleneceğini 
■uymuştum. Bu mevzua 
femas ettim. Gülimsiyerek :
1 — Şimdilik evlenme di
le bir şey yok... Ama, her
lesin bir sevgilisi vardır 
puhakkak... Tabii benim

J — Çok seviyor musunuz?
I  —• Muhakkak ki seviyo- 
jım... Ama fazla âşık ol
sam...

Bir an durdu, röportaj 
aparken köşedeki koltuk- 
t oturan, biz konuştukça 
rkil değiştiren ve kızaran 
înç del ikan hy a bakarak:

-  Siz de her şeyi ince 
e öğrenmek igtiyorsu- 
t kardeş, dedi. Biraz da 
nemezlikten gelin... 01- 

b z  031?...

!
Neden olmasın, tabii... 
z zaten neleri bibnemez- 
;tea geliyoruz... Kucağız 
bilsin?. Mevzu değişti: 

Yeni teklifler var m ü
fidim.
İ—• Çooook-..
i

— Meselâ?...
— Şimdilik isim yok...
Kapı çalındı... Nilüfer 

Sezer’i Günşiray ile Atıf 
Yılmaz'm «Dolan dıncıl ar 
Şahı» nın galasına çağın* 
yorlardı... Müsaade istedik 
tabii...

Röportajımı Nilüfer Se- 
zer'in enteresan hususiyet
leriyle bitiriyorum:

Yaş 23, kilo 55, boy 1.65 
(ayakkabı ile 1.70), göğüs 
94, bel 58, kalça 94... Göz
lerinin rengi kahverengi... 
Gece geç yatar, sabah geç 
kalkar... En çok sevdiği 
şey de şiirdir... En çok sev
diği şiir:

POSTACI

Boşuna çalıyorsun postacı 
Boşuna çalıyorsun kapımı.. 
Artık benim değildir, 
Üstünde ismim, adresim 

yazxh mektuplar. 
Git başkalarını sevindir. 
Başkalarını mahzun et,.. 
Bir aşkım varsa bu gün, 
Bahçemdeki çiçeklerdir 
İnsanlara değil...
Boşuna çalıyorsun kapımı 
Postacı...
Boşuna çalıyorsun...

C. Sıtkı TARANCl

PERDEMİZİN TİPLERİ:

Aktör, rejisör ve prodük
tör. Ama herhalde, şimdi
ye kadar en çok üzerinde 
durulan Memdüh Ün'ün 
rejisörlüğü oldu.

1957 yılma kadar, on yıl 
sıra işi kordelâlarda oyun
culuk ve rejisörlük yapan 
Ün, aynı yıl içinde rejisini 
yönettiği «Üç Arkadaş» la 
Türk Sinemasında öhemli 
bir yer sağladı.

Bundan sonra «Damga», 
«Karadeniz Postası» ve 
«Hayat Acılan» filmlerinin 
aktörü Turhan Ün, Türk

Sinemasının en çok sözü 
edilen kişisi, rejisör Mem- 
duh Ün oldu.

Rejisörlüğe başladıktan 
bir süre sonra, aktörlüğü 
bir kenara bırakan Mem- 
duh Ün'ü, bu sezon İçinde 
oynadığı dört filmde «kö
tü adam» olarak seyrettik. 
«Ölüm Perdesi», «Aşk Hır
sızı», «Namus Uğruna» da 
oldukça zayıf kompozis
yonlarda görünmüştü. Fa
kat, rejisörlüğünü de yap
tığı son filmi «ölüm Peşi
mizde» de verdiği oyunla,

ÖLÜM PEŞİMİZDE — Memduh Ün son filmi «ölüm Pe
şimizde» de yarattığı başarılı kompozisyonla Türk Sine- 

ması’na yeni bir *kötü adam» kazandırdı.
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son yılların en başarılı kö
tü adamlarından biri ola
bileceğini gösterdi bize...

★
1920 yılının M art ayında 

İstanbul'da dünyaya gelen 
Memduh Un, ilk eğitimini 
Kadırga Üçüncü İlkokulda 
yaptı. Vefa Lisesini bitir
dikten sonra da, 1938 yılın
da Tıp Fakültesine girdi. 
Üçüncü yılda Fakülteyi 
terkeden sanatçı, daha son
ra Eskişehir Şeker Fabri
kasında, Ankara D. D. Yol
larında, İstanbul Maliye ve 
Belediyesinde çalıştı, tüc
car kâtipliği yaptı.

Bu arada uzun yıllar 
sporla ilgilenen Memduh 
Ün, 1940 - 42 yıllarında Be
şiktaş futbol takım ında, 
Ankara ve Adana Muhte
litlerinde oynadı. Unuta
madığı spor hâtırası, Be- 
şiktaş’da oynadığı 1941 yı
lında, Cihat, Fikret, Esat, 
Boncuk Ömer, Rebii, K. 
Fikret, Niyazi gibi aslan  
bulunan Fenerbahçe'yi 
7 - 1 yendikleri maçtır.

★
Rejisör Memduh Ün'e, 

aktör Memduh Ün'le bir 
konuşma yapmak istediği
mizi söylediğimizde, bunu 
memnuniyetle kabul etti 
ve değçrli sanatçı sörula*- 
nm ızı kemal-ı ciddiyetle 
cevapladı:

— Sizce sinema nedir?
— Sinemadır.
— Sinemanın topluma 

yararlı bir sanat olduğu 
düşüncesinde misiniz?

— Her zaman değil.
— Toplum sinemadan na

sıl yararlanabilir?
— Hazmedebilirse.
— Sinemada çıplaklığın 

aleyhinde misiniz?
- Oynayana göre.

— Western filmleri hak
kında ne düşünüyorsunuz?

— Hiç b ir şey.

— Sinema seyircimiz 
hakkında neler düşünüyor
sunuz?

— Onlar bizim hakkımız
da neler düşünüyorlar a- 
caba?

— Yerli ve yabancı reji
sörlerden çalışmalannı ba
şarılı bulduklannız?

— Osman Seden, Lütfi 
Akat, Atıf Yılmaz, Metin 
Erksan, Halit Refiğ, Vis
conti, Ford, Stevens, Wyler,

— Hangi çeşit rolleri oy
nam aktan hoşlanırsınız?

— Binbir çeşit.
— Sizce ideal b ir kadın 

nasıl olmalıdır?
— Kadın gibi.
—- Haksızlık ettiğiniz o- 

lu r mu?
—- Her zaman.
— On milyonluk bir mi

rasa kavuşsanız, ne yapar
dınız?

— Eleştirmecilere füm 
yaptınrdım .

— Üzgün olduğunuz bir 
zamanda sizi teselli eden 
şey nedir?

— Film eleştirmelerini 
okumak.

— Gece hayatından hoş
lanır mısınız?

— Uyumaya bayılınm.
— îçki sever misiniz?
— Sarhoşluğu severim.
— Bugüne kadar seyret

tiğiniz filmler arasında si
ze en  fazla tesir edeni?

— Hepsi.
— Sinemadaki bu şöhre

tinizi kime borçlusunuz?
— Sezer Sezin’e...
— Yurt dışına çıkmak 

fırsatım elde etseydiniz, 
‘hangi memleketi görmeyi 
arzu ederdiniz?

— Aya gitmek isterdim.
— Hangi konularda ko

nuşmayı seversiniz?
— Saçma-sapan.
— Beğendiğiniz yemek

ler?

— Hayatınızın en büyük İj
heyecanını ne zaman ve ne- M 
rede yaşadınız?
. — Şimdi. Bu sorular so- t .1 
rulduğu zaman.

— Bugüne kadar kaç , |f
filmde oynadınız? 38 1 1

- 1 3 .  J
— İstikbâl için projeleri? 

niz? ^ |h|
—  Mirasa konmaz, çok jjl

para kazanırsam, eleştir- s 
mecilere film yaptıraca- | 
gım. ? \ ' 4 • I— Salatalık turşusu.

LEYLA ALTIN'LA — Aktör-rejisor Memduh Ün, «Ana 
Hasreti» adlı kordelûda Leylâ Altın’la beraber.

13 I
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UZUN YILLARDANBERt HAREKETTEN  
YOKSUN KALAN TÜRK SİNEMASI, SON 

ZAMANLARDA GELİŞEN AKINLARLA  
KUVVET KAZANIYOR...

Hayri CANER

A s m ,  m m m

OYA T ARI — •Naciyem» adlı kordelâda Mahir özer dem’- 
in karşısında başarılı bir kompozisyonda gördüğümüz 

yeni aktris, gelecek için üm it veriyor.

Batıda da var böyleie- 
|  rL Savdan Öyle küçüm-
|  seçecek gibi de değil.
|  Yıllar yılı üzerine eğil*
i  dikleri İyi iyi inceienıiş

ler. Çabalan ve yetenek- 
|  leri de az değildir hani.
İ Sorarsanız, kişiyi, kişi-
I nln ve toplumun güçstiz-
|  lüklerini adamakıllı bll-
I diklerini söylerler. Yalan
|  da değildir. Domuzuna
|  bilirler. Biraz öncelerine
|  inerseniz, başlangıçta, iyi*
İ den, gerçekten, doğrudan.
|  sözün kısası düpedüz sa-
| Hattan yana söz açmış ol-
! duklannı da görününüz.
| Kimbllir belki de, o genç

lik çağlarında daha bir 
iyid, gerçekçi, doğrucu, 
sanatçı olabilmek özlemi
ni tfnymuylardır. Ama 
sonralan çeşitli etkenle
rin altında, bugünkü ka
lıplarına itilmişlerdir. Bu 
durum ün kazanmalarına

Evet!.. Son yıllarda, 
Türk Sinemasında şiddetli 
fırtınalar esmeğe başladı 
hele şükür...

Gerçekten de, herşeyden 
önce sinemamıza hareket 
gerekiyor. Sık sık esmeli 
böyle, fırtınalar, öylesine- 
ki, kuvvetli bir fırtına, 
kuvvetlileri getirsin, gider
ken de bütün zayıflan kal
dırıp götürsün.

Sinemamızda fırtınalar 
esmeli... Sinema adamları
mızın hemen hepsi fırtı
naya tutulmalı ki, sağlam
lar, kuvvetliler, Türk Sine- 
ması'nı «Türk Sineması» 
yapacak olanlar kalsınlar.

Yalnız aktör, aktrisler a- 
rasında değil, rejisöründen 
teknisyenine, senaristin
den prodüktörüne kadar, 
tüm  sinema dünyamızı te

melinden sarsacak fırtına
lar bekliyoruz...

Yeni yeni rejisörler, se
naristler, aktörler, aktrist- 
ler ve prodüktörlerin si
nemamızı işgal etmeleriy
le, her an hareketlenen 
Türk Sineması üzerinde 
şiddetli fırtınalar esmek
te...

Bir fırtına esti... Ayhan 
Işık'lar, Muzaffer Tema'- 
lar, Turhan Seyfioğlu'lar, 
Gülistan Giizey'ler çıktı... 
Bir fırtına esti... Belgin 
Doruk'lar, Çolpan Ilhan'
lar, Sadri Alışık’lar, Fik
ret Hakan'lar, Muhterem 
N ur'lar çıktı... Bir fırtına 
esti... Leylâ Sayar'lar, Fat
ma Girik’ler, Orhan Gün- 
şiray’lar çıktı... Bir fırtı
na esti... Göksel Arsoy'lar, 
Ahmet Mekin’ler, Ekrem

set çekmemiştir gene de, 
OÖrt bucakta dört dilden, 
eserlerinden söz açarlar. 
Çocukluğu iyi aldatmayı 
başardıklarından, perva
sızca bir davranıştan var
dır. Bu da çevrelerince 
desteklenip, topluma bir 
güzelce yutturulur.

Filmlerinde ünlü yıldız
lar batta değerli oyuncu
lar yer alır. Ucuz kitap
lıkların, aranılan yazarla
rın eserlerinden yararla
nırlar. Ellerindeki aracın 
değerini ve etkisini İyi

tanıdıklanndan, nere den 
başlıyacaklannı, nasıl an- 
latacaklanm a d a m a k ıllı 
bilirler. Küçücük bir sürp 
rize dayanan, aklın ve 
gerçeğin İlkelerini, kural- 
lannı zorlıyan kötü bir 
polis öyküsünü en İnan
d ın «  bir anlatımla su
narlar. Çoğunluk kıyası
ya biçimcidltier. Vurgu
lan  en etkili bir şekilde 
nerelere, ne zaman ba- 
saçaklarını bellemişler
dir. Yeteneklerinin tümü
nü kullanıp, ünlü ve de-

ııııififaııııtııııifiıifiıifMiaıifMMvnıııiMiıaııı

ğerli oyuncuların güçle
rinden, kişiliklerinden ya
rarlanırlar. Biricik amaç
lan  topluluğa şirin gö
rünmek, eserlerine İlgi 
toplamak ve böylece ke
selerini doldurmaktır.

Böyleleri kötü sanatçı
dan, yeteneksiz yapımcı
dan ve bilgisiz yönetmen
den daha tehlikeli ve a- 
salaktır, ötekileri kolay
lıkla sezebilir, seçebilir
siniz. Onunla ya da eser
leri ile savaşmak güç de
ğildir. Seyirciyi, toplumu 
bunlara karşı uyarmak 
öyle büyük bir sorun ola
rak çıkmaz karşımıza. A- 
sıl sorun, adı büyük sa
natçıya çıkmış, eserleri 
günlük poletlkanm aracı 
olan başan armağanları
nı kazanmış rejisörlerin 
tutum lan ve onlann ün
lü (!) filmlerinin gördü
ğü ilgidir.

ff*
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Bora’lar çıktı... Birt fırtına 
eski... Efgan Efekan'lar, 
Cavidan Dora'lar, Evrim 
Fer’ler, Peri Han'lar, Tür
kân Şoray’lar çıktı...’

Ve b ir fırtına esti... Ok- 
tar Durukan'lar, Hayati 
Hamzaoğlu'lar, Oya Tan'- 
lar, Fehmi Tengiz’ler, Ya
vuz Cener’ler Türk Sinema-i 
sı'nda kendilerine yer e- 
dindiler...

Uzun boylu, yakışıklı, 
kuvvetli b ir fiziğe sahip 
Oktar Durukan, «Telli Kur 
şun» da Fatma Girik'le oy
narken gelecek için ümit
lendiğimiz kabiliyetlerden 
biri olarak görünmüştü 
bize. Gerçekten de genç 
yıldız adayı Oktar Duru
kan, «Üç Çapkın Gelin» 
ile hakkında iyi düşünen
leri yanıltmadı. Bilhassa 
rejisör Metin Erksan’m 
«Gecelerin ütesi» adlı kor- 
delâsmda, «Ayhan» rolün
deki oyunu Oktar Duru- 
kan'm oyun sanatı hakkın
da bize hüküm verdirebi- 
lecek gibiydi.

Yine aynı kordelânın 
genç oyuncularından Ha
yati Hamzaoğlu, son fır
tınanın getirdiklerin dendi. 
Hamzaoğlu da, uzun boy
lu, hareketli ve kuvvetli 
bir fiziğe sahiptir. Rejisör 
Fikret Uçak'm son fümi 
«ölüm Kayalıkları» nda baş 
rolde oynıyan aktör, gele
cek sezon için en çok ümit 
lendiğimiz oyunculardan 
biridir...

«Naciyem» adlı filmin 
genç yıldız adayı Oya Tan, 
sinemamız içine girmeden 
şöhret sağlamıştı. İlk fil

★

OKTAR DUURUKAN — 
«Telli Kurşuna, «Gecelerin 
ö te s i» ve «üç Çapkın Ge
lin» de seyrettiğimiz genç 
aktör, Türk Sineması üze
rinde esen son fırtınanın ge
tirdiklerinden. Uzun boy
lu, yakışıklı ve kuvvetli bir 
fiziğe sahip olan Oktar Du
rukan da, üm itli olduğu
muz yenilerden birt.

mini seyrettiğimizde ise, 
Oya Tan hakkında çok iyi 
düşüncelere sahip olduk.

Gerçekte, fiziki yapısı i- 
tibariyle minyon bir tipe 
sahip olan Oya Tan, ra
hatça diyebiliriz ki, Zey
nep Değirmencioğlu'ndan 
sonra Türk Sineması'nm 
en sevimli çehresine sahip 
artistimizdir...

«Kadın Aslâ Unutmaz» 
ın Orhan'ı, Fehmi Tengiz 
ise, çok daha iyi b ir yer 
edineceği sinemamızda, 
harcandığı bu rolüyle za
yıf kaldı. «Üç Çapkın Ge
lin» deki vasat oyununa 
rağmen, Fehmi Tengiz hak 
kında üm it beslememize 
sebep olan faktörler, bu 
aktörün fiziği ve sinema
tografik tipidir. Fehmi Ten 
giz'in oynıyabileceği yar
dımcı kompozisyonlar her
halde onu, sinemamızın 
yeni bir karakter yaratıcı
sı yapacaktır.

Yavuz Cener, birçok film 
lerde insafsızca harcanma- 
saydı, muhakkak gözde 
jönlerimiz arasına girebi
lecekti. Bununla beraber 
gelecek için bu aktörümüz 
de ümit vermektedir.

Ve tabii, yakanda yeni 
fırtınalar kopacak.

HAYATİ HAMZAOĞLU — «Gecelerin Ötesi» nin iyi yü- !|
rekli genci «Tahsin» i vasatın üzerinde bir oyunla can- |
landıran Hayati Hamzaoğlu, sinemamızın yeni bir ka- ¡j
zanev... Hamzaoğlu da, uzun boylu, hareketli ve kuvvetli i
bir fiziğe sahiptir. Genç aktör şimdi rejisör Fikret Uçaklın İ I
aöliim Kayalıkları» adtı kordetâsında baş rolü oynuyor... J
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    .
tuttuğunu ve sevdiğini ispat etti. 
Doğruyu söylemek lâzım gelirse, 
gerek kabiliyet ve gerekse diğer hu* 
susiyetleri bakımından, Zeynep De- 
ğirmencioğlu, diğerlerinden kat kat 
üstündür.

Bu sezon kendisi için yepyeni bir 
devre olacak. Asıl' şahsiyetini, Os
man F. Seden idaresinde çevirece
ği filmde bulacağını sanıyorum. 
Başarılar.

Bilgi MÜNÜR 
Limasol, KIBRIS

SERPİL GÜL VE 
ÇALIŞKANLIK 

Ben SlNEMA 1961’in taşra okur* 
lanndanım. Her hafta devamlı ola
rak takip ettiğim halde, Serpil Gül'e 
ait ne bir röportaja ve ne de bir fo
toğrafa rastlıyamadım. Bu kadar 
gayretli çalışmalarına rağmen, bu
nu hak etmedi mi?

Sizden onun bir fotoğrafım ya
yınlamanızı rica ediyorum. Basan
sanız, beni pek çok sevindirmiş o- 
lursunuz.

M, B. DOĞAN 
GEBZE

HEPİMİZİN DERDİ

Zaman zaman Türk film
ciliğinden söz açılıyor ve 
gazetelerde, mecmualarda 
türlü yazılar çıkıyor. Ya
pılan mülâkatlarda, sanat* 
kârlarımız fikirlerini söy
lüyorlar. «Bence şu olma* 
lıdır, bu olmalıdır...» Ki
misi hükümetin yardım 
yapması lâzım geldiğini 
ileri sürüyor. Filmciliğimi
zin ancak bu suretle geli
şebileceğini düşünüyorlar. 
Bazıları ise seyircileri an
layışsız buluyor. Güya hal
kımızın çoğu filmden an
lamazmış... Ne bileyim, 
daha bir sürü şeyler. Dur
madan yazıyorlar...

Bence, herşeyden önce, 
titizlikle üzerinde durul
ması lâzım gelen b ir nok
ta var: Bir filmin bütün 
mesuliyeti rejisörün üze
rindedir. Rejisör, olayları 
nasıl değerlendirirse, film 
de o nisbette iyi veya fena 
olur. Bir kere rejisör se
naryoyu iyi seçmelidir. 
Çünkü yapılan filmler bir
birinin kopyası gibi. Ko
nular aşağı yukan aynı o- 
luyor. Böyle filmleri de
vamlı seyreden seyirci el
bette filmi beğenmiyecek- 
tir. Çünkü aynı konulan

görmekten usanmıştır. x4ir 
de başka yönden mütalâa 
edelim bunu. Filmler bir
birine benziyor. Kabul bir 
kez... Fakat oynayan ar
tistlere, karakterlerine gö
re rol aynlmıyor. Ve boca
lanıp kalınıyor bunun için 
de. Sanatkâr ne yapacağı
nı şaşınyor değişik rol kar
şısında, Ancak oynayan sa
natçı kabiliyetli olursa, ro
lüne intibak edebiliyor, ba
şarı gösterebiliyor.

Okuyoruz şuradan bura
dan. Yeni parlıyan bir yıl
dıza geniş imkânlar sağ
larlarmış yabancılarda. Bir 
kaç sene çalıştmrlarmış 
film çevirmeden önce... 
Bizde sanatkârın çalıştırıl 
masını bırakın, rejisörler 
vazifelerini tam yapamı
yorlar. Karakterine göre 
rol ayıramıyorlar sanatçı
ya. Bu gibilerin ise, kame
ranın karşısına geçtikleri 
zaman akıllan, başlanndan 
gidiyor. Hele sahne uzun 
sürer de, dev projektörler 
gözlerini kamaştmrsa, sey
ret sen o sanatçının hâli
ni...

Salih AKKUŞ 
Lise 6, Fen B 

2526 
TRABZON

SERPİL GÜL — FİKRET HAKAN 
«Dokuz Dağın Efesi» nde...

ZEKİ MÜREN 
VE YENİ FİLMİ 

Zeki Müren'in bu sene 
film çevirip çevirmiyeceği 
kat'î olarak belli değil. Te
mennimiz onu tekrar Ke
mal Film'in kordelâlannda 
görmek ve alkışlamaktır. 
Bu şirkette bulduğu geniş 
imkânları diğer şirketlerde 
bulması çok zordur. Bir 
filmin muvaffak olması 
için icap eden bütün şart
lara hemen hemen sahip

I|
gibidir. İyi bir rejisör, iyi |  
operatör, kuvvetli artist |  
kadrosu. Bir de iyi bir se-1 
naryoya sahip oldu mu, |  
filmin muvaffak olmama-1 
sına hiç bir sebep yok... |  

Bilgi MÜNÜR |  
Köprülüzade No. 35 § 

Limasol, KIBRIS f 
SlNEMA 1961 — Zeki Mü f 

ren bu sezon, her yıl oldu-1 
ğu gibi yine bir film çevi-1 
recektir. H enüz hiçbir şir-1 
ketle anlaşma yapmamıştır. I

ZEKİ MÜREN 
Hangi şirkete?

1?
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Perdenin açılması
na altı dakika kalmış
tı. Altı Tiyatrosunun 
perdesinin açılmasına 
altı dakika kaldığı hal
de tiyatronun sanat
kârlarının bir kısmı 
ortada görülmüyordu. 
Nereden nereye, bu. 
bana bir hikâyeyi ha
tırlattı : «Adamın bi
ri müthiş kumarbaz.. 
At yarışlarına gidiyor 
ve oynuyor. Bir sa
bah uyanıyor, takvime 
bakıyor ayın altısı!. 
Erken uyanmış, saat 
te sabahın al tısım gös
teriyor. Yataktan fır
layıp elini cebine atı 
yor. 6 lirası kalmış. 
Hemen giyinip sokaöa 
fırlıyor, soluğu Veli- 
efendi'de alıvor. Bu 
kadar «Altı» rakkamı
nın bir araya gelmesi 
bir tesadüf deSil. Ba
ri altı numaralı ata 
oynayayım eliyor. So
nunda ne oluvor bili
yor musunuz? Nafile 
bulamazsınız, sövlive- 
vim. Oynadığı at. al
tıncı geliyor.»

Her neyse bu hikâ
ye ile bizim röporta
jın ne ilgisi var diyen
ler çıkabilir belki... 
Pangaltı Tan Sinema
sı sahnesinde her gün 
saat 6'da temsiller ve-

ESKİ MANKEN YE
Nİ ŞÖHRET — Lâle 
Belkis «Becerikli 
Kaynana» da geliri 

rolünü oynuyor.

ren «6 Tiyatrosu» sa
natkârlarını bekler
ken. sîzlere küçük bir 
fıkra anlatayım, de
dim fena mı yaptım? 
Benim bildiğim bütün 
tiyatrolarda sanatkâr
lar. temsilin başlama 
sına bir, yahut varım 
saat kala gelirler. 6 
Tiyatrosunda ise —ya
zımın başında da 'söy
lediğim gibi— perde
nin açılmasına altı da
kika kala bas aktris 

geliyor ve halkın ara

ve güzfel alls Lâ 
Belkis. erlflen g< 
mis, masıiKbasın<fl 
makva i ını. gjjîyapıvo 
Gördünüzs MlivorsB 
nuz Lâle feMs. hak 
oynamakta 4ta «B 
cerikli Kavını» pi\B 
sinde saf, ftum  b 
gelin rolüoAçıkıvcfl 
ve muvaffajj olu vc

■ tra rc a n lAma ona ©rarsan 
«Evlilik Don* ndi 
ki rolünü (» c o k 's
yor.

— Tiyatro« kal

Saat 6 Tiyatrosunun sahibi 
perdenin açılmasına Sdakil 

arasından geçere)» kulis«

smdan geçerek içerî 
giriyor. «Bir randevu 
almadan gelirseniz, 
bövle olur» diyorlar a- 
ma biz, bütün tiyatro
lara randevu almadan 
gidiyoruz ve sevdifti- 
miz sanatkârları, tabiî 
halleriyle, kuliste tes- 
oit ediyoruz. Bövlesi 

daha ivi değil mi? 6 
Tiyatrosu sahnesini 
«Sahne 4» ile paylaş
tığı için, erken gittifti- 
mizde kendilerini Do
lamadık, ama hiç ol
mazsa onbes dakika 
önce geleceklerini ü- 

mit ediyorduk.
Istanbullulann bu 

sene «Evlilik Dolabı» 
ile kazandıkları gene

cak mısınız? tfve soru 
y o ru m  Lale ffelkis'c

— Hayır. di%r. Tur 
neden sonra «ttiba av 
nlacafiım. Gefijsek se 
zoıı Taris'te fflicaSııı 
galiba. Nato’fifn biı | 
subay'la nişafemdım 
Önümüzdeki sene ev 
lenivoruz. Ksflisi Pa 
ris'te!.. Manajı benL 
Paris'te kaldı w  m lkj 
detee tivatıl tahsili 
yapmak i>tworuml 
Kam bilir bel iy i  m az." 
dönüşte, esin^aüsaa-f 
de ederse vi» Tiyat
roda çalışını».

«Evlilik Dorai» nda 
oldu&u gibi «fecerikli 
Kaynana» da S  güze) 
elbiseler giyi# Lâle

D3 >'2 ? ( i 8 '? 8 G

K o p j r î a j : 

MERAL SA

t ®

6 DAKİKA VAR — Piyesin başlamasına altı dakika kala, 
sanatçılar son hazırlıklarım yapıyorlar...
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üzfel aiîris Lâle 
SÎS. ermen gel- 

masşjKbasmda 
ya imiffiy anıyor 
lünüzalftlivorsu- 
Lâle halen 
maktaıfen «Be- 
:1i Kav®» pive 
i saf. nisum bir 

rolünjfeçıkıvor, 
ıııvaffn  oluyor 

ona farsan ız  
ilik Don» nda- 
lünü cmçok'se*

Tiyatr& kala-

Belkis... Eh. ne de ol
sa Manken... Elbisele
rinin çoğunu da kendi 
dikiyor.

6 Tiyatrosunun kuli
si, belki de dünyanın 
en küçük kulisi t.. 
Sahnenin sağ tarafın
daki bu minicik kulise 
dar. ye dik bir merdi
venle çıkılıyor... İşte. 
Erdinç de gelmiş. Ye
şil Sahne'de ilk tiyat
ro hevesini döken, son 
radan Tevhid Bilse 
Trubunda. Sahne 4’de

■ - t ~ . ----------------------
nun sahibi ve baş aktrisi 
ına Sdakika kala halkın 
erekkulise geliyordu

ısınız? <$ve soru- 
ı Lale Belkis'c 
tavır, dilfpr. Tur 
sonra wiba av- 
iım. Gej&ek se- 
aris’te pacafiım 

Nato'&n bir 
la nisMindım. 
tizdeki tene ev- 
uz. Kaöisi Pa- 
. Mana® ; ben 
î kaldıüHî müd 

tivatıjfcahsili 
k i-Övorum 
ir bellmmaz. 
e, esid|nıüsaa- 
:rse vi» Tivat- 
ılısıru». 
lik Do®s» nda 
tâbi «jteerikli 
a» d a«  güzel 
r Kİvi w Lâle

çalışan. Şehir Tiyatro
sunda güzel roller oy
nayan Erdinç, simdi 
6 Tiyatrosunda çalışı
yor. Sahnedeki rolü 
yengesini bastan çıkar 
mak!. Erdinç Üstün*ü 
her gece Kadıköy'ün 
son vapurunda gören
ler bu yakışıklı aktör 
deki sanat ateşini an
lamakta gecikmiyor
lar.

Dar merdivenden bi 
risi daha çıkıyor. Kı 
saçık saçlı, çekik göz
lü. çok sempatik bir 
aktris... Bilin baka
yım. imkânı yok bula
mazsınız. Yıldız Al- 
par!... Paris Akademi
sinde Bale tahsilini

yaptıktan sonra yurda 
dönen ye Haldun Dor- 
men'in teşviki üe Gep 
Tiyatrosunda sahneye 
çıkan Bayan Aloar. iki 
vıldanberi çalıştığı Kü 
cük Sahne'den bu se
ne ayrılmıştı. Simdi o- 
nu 6 Tiyatrosunda tek
rar karsımızda görün
ce çok seviniyoruz. 
«Becerikli Kavnana» 
da ufak bir rolü var, 
fakat Turnede «Bir 
Parmak Bal» piyesin
de Tolga Tiğin'in rolü
nü oynayacak. «Sah
neye dönüş nasıl ol
du?» diye soruyorum 
genç sanatkâra.

— Lâle Oraloğlu' 
nun teklifi üzerine 
döndüm, diyor.

Tiyatro bu. bir ke
re insan sahneye çık
maya görsün, kolay 
kolay bırakamaz. Ma
mafih Yıldız Alpar gi
bi kıymetli bir sanat
kârı o istese bile sah
ne kolav bırakmaz.

A!... Geçen seneki 
Küçük Sahne burada! 
Yıldız Alpar'dan son
ra. karsımda Rahip kı
yafetiyle Erol Keskin’i 
görünce, gayri ihtiyarî 
hafızam beni evvelki 

vıl'a Küçük Sahne'nin 
açılısına sürüklüyor

(Sahifeyi çeviriniz)

LÂLE ORALOGLU -  
Makyaj masası ba
şında 'perukunu ta
karken, «İnşallah
düşmez* diyordu.

BÎR ARADALAR — Piyesin rahibi Erol Keskin, Yıldız Atpar, 
Senih Orkan, Lâle Belkis ve Mahir özerdem'i takdis ediyor.
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SEMİH ORKAN — 6 Tiyatrosu’nda 
misafir sanatkâr olarak oynuyor.

Yıldız Al par ile Erol Keskin 
«Neill» in «Karaağaçlar Altında» sini 
ne güzel oynamışlardı. Fakat ne 
derseniz deyin. Erol’un gerçek kıy
metini 6 Tiyatrosunda anlıyabildik. 
«Evlilik Dolabı», «Bir Parmak Bal» 
ve «Becerikli Kaynana» piyeslerin
de üç değişik rolde öylesine muvaf
fak oldu ki, haksızlık yapılmazsa bu 
seneki Tiyatro sanatkâlanna veri
len mükâfatı o alabilir.

Gözüm Mahir özerdem ’e ilişi
yor. Sessiz, sakin b ir jön... Elbisesi
ni giymiş, perdenin açılmasını bek
liyor. Sinema'da büyük şöhret ya
pan özerdem ’i ilk defa tiyatroda

«Öir Parmak Bal» da seyrettiğimiz 
zaman yadırgamıştık. Ama şimdi?.. 
«Becerikli Kaynana» komedisinin 
belki en başarılı, en serbest ve tabii 
oyuncusu... Mahir özerdem, tiyat
royla böylesine çabucak kaynaştı... 
Sadece beyaz perdede görünen b ir  
çok jönlerimizin, Mahir özerdem 
gibi cesur davranarak sanatlarını bir 
de tiyatroda denemelerini isterdik. 
Bakın Fransamn meşhur Alain De- 
lon’u bile sonunda dayanamadı. Pa
ris’te bir tiyatroda oynuyor. Hay
ranları Alain Delon'u yakından gör
mek için, tiyatroyu dolduruyorlar- 
mış.

Senih Orkan Altı Tiyatrosunun 
m isafir oyuncusu... 3 matinesinde 
«Altın Vazo» da oynuyor. 6.'da «Be
cerikli Kaynana» da Puglisi rolüne 
çıkıyor, gece 9 da yine Sahne 4'de 
«Altın Vazo» daki hüviyetine giri
yor. B ir sanatkâr için hayli yorucu 
fakat zevkli b ir hayat... Vakit ya
vaş yavaş geliyor, birazdan perde 
açılacak. Lâle Oraloğlu makyajım 
yaptı, başına perukunu taktı ve sah
nedeki yerini aldı. Heyecanlı çok.

— Ne var? diye soruyorum.

— Perukanın bugün de düşme
mesi için dua ediyorum, diyor. Ge
çen gün oyunda başımdan çıkıver- 
mez mi? Şimdi kulis’e sessizlik hâ
kim... Zil çalıyor ve 6 Tiyatrosunun 
sanatkârları kuliste yerlerini alıyor
lar. Biraz sonra «Becerikli Kaynana» 
da halkı gülmekten katıltacak olan
lar bu heyecanlı, asık yüzlü insanlar 
değil sanki?

LÂLE BELKtS  — Arkadaşımız Meral Sayın'a «Önümüzdeki sene 
Paris'teyim» diymr~.

20
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kim çarelere baş vurmuş
tur.

Bilhassa Marilyn Mon- 
roe'nun bir çocuk sahibi 
olamaması Mansfield için 
büvük bir koz olmuş ve 
vıldız sık sık Monroe'yu 
bu zayıf yerinden vuran 
konuşmalar yaparak, ken
disinin çok daha şanslı ol
duğunu söylemektedir.

Gazete ve mecmualar 
Jayne'in filmlerinden, fev
kalâde güzel villâsından, 
duvarları kürklerle kaplı 
banyo odasından, kalb biçi
mindeki banyosundan, «Bü 
yük Teksais» tipi karyola
sından, güzel vücutlu koca
sı Mickey Hargitay'dan ve 
oğlu Zolton'dan söz edi
yorlar.

Ama, bütün bu yazılan
lar Marilyn Monroe’nun 
ezici üstünlüğünün alt ede
bilecek cinsden değiller...

Ve nihayet Jayne Man- 
sfield'in göğüs güzelliğine,

HOLLYWOOD’UN SARIŞIN BOMBASI 
ŞÖHRETİNİ KAYBEDİYOR MU?

Dünya Sinemasında sa
rışın bombaların yeri ma
lûm ... Bununla beraber, 
son yıllarda HoIlywood’un 
şöhretli sarışın bombalan, 
iğne batırılmış balonlar gi 
bi teker teker sönüyorlar...

Amerikan Sineması’nda 
ünlü sanşınlarmdan Jean 
Har!ow’dan beri, «bomba»
Î alarak bir yığın sanşm 
lânse edilmişti. Son yıllar 
da, Marilyn Monroe'lar, Di
ana Dors’lar, Kim Novak- 
lar, Mamie Van Doren- 

, 1er, Doris Day’ler, Jayne 
Mansfield'ler ortaya çıka
rak «bomba» akımının de
vamını sağladılar.

Gerçek şudur ki, sinema 
bir endüstri olarak duru
munu sağlıyabilmek için 
hiç bir devirde ihmal et
memiştir. Bunun sonucu 
da, her yıl Amerika'da yüz 
lerce aktris «bomba» ola
rak gazete ve mecmualar
da lânse edilir.

Son üç senedir ortaya çı
kan bombalann en fazla 
ilgi çekenlerinden ikisi de, 
muhakkak ki Marilyn Mon- 
roe ve Jayne Mansfield’- 
dir.

«Bomba» olarak lânse 
edilmelerine rağmen be
yaz perdede bambaşka hü- 
viypt kazanan Kim Novak 
ve Doris Day'den sonra, 
Diana Dors ile Mamie Van 
Doren’in de yıldızlan sö
nünce, meydan Marilyn 
Monroe ve Jayne Mansfi- 
eld'e kaldı...

Her iki sarışının «san- 
şm bomba» olabilmek için 
yaptıklan mücadele, Holly- 
wood'da geniş etkiler u- 
yandırmıştır.

Son zamanlarda Marilyn 
Monroe’nun Jayne Man- 
sfield'in şöhretini söndü
recek kadar önem kazan
ması yüzünden, Mansfield 
dikkati çekmek için bir ta-

K A R I KOCA — Fotoğrafta beraber gprülen Jayne Mansfield - Mickey Hargitay çifti, 
Hollywood!un ideal evlilerinden sayılıyorlar.

MANSFıELD’lN  İK İ KOZU — Marilyn Monroe ile mü- »1
cadelesinde, çocuk sahibi olmakla daha şanslı olduğunu f]

söyliyen aktris, iki oğlu Niklos ve Zolton’la beraber. I!

vücud güzelliğine karşılık, 
Marilyn Monroe'nun bir 
sanat tarafı, aynca Man- 
sfield’den çok daha cazip 
çekiciliği, güzelliği var...

Şimdilik, Marilyn Mon
roe - Jayne Mansfield mü
cadelesi, «Bazıları Sıcak

Sever» in güzel oyuncusu 
Sugar’ın lehine neticelen- jj
miş gibi... ?

Bakalım yakın bir gele- |
cekde, şöhretini kaybet- ||
mekde olan Jayne Man- ı
sfield, eski durumunu sağ- 
hyabilecek mi?
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SEVİL BERBERl'nin 
BAŞINA GELENLER

Figaro’nun meşhur Ar* 
ya’sı bittiği zaman salon al- 
kıştan inliyordu. Figaro ro
lünde Mete Uğur, Istanbu* 
lun kazandığı ve Ankara’
nın kıskandığı bu genç 
Bariton, elinde kitan se
yirciyi şelâmladı. Biraz dik 
kat edenler Mete'nin göz
lerindeki iki damla gözya
şını farketmekte gecikme
yeceklerdi. Alkış dakika
larca sürdü «Sevil Berbe
ri» nin öteki sahnesine geç
mek için orkestra şefi e- 
Ünde değneği bekliyordu 
ama alkış bitecek gibi de
ğildi. Nihayet biraz duru
lur gibi oldu ve Demirhan 
Altuğ, orkestraya işaret 
vererek ödevini yapmaya 
devam etti. îstanbulun ge
çen sezon kazandığı ope
rası, perdecisinden en ün
lü solistine kadar, üzüntü 
İçinde idi bu gece... Geçen 
sezon kurdukları operala
rı, başarının en üstünde

COPPELİA BALF.St — Ankara Devlet Tivatrosunun başarısı 
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temsilleri yerini ayın 16 
¿unda aynı salonda «Cop- 
pelia» balesine terkediyor- 
du. Ankara'da büyük bir 
başarı kazanan «Gerge
dan» piyesinde oynayan
lar Kerim Afşar, Gülsen 
Alnıaçık, Şahap Akalın, 
Ahmet Evintan, Halûk 
Kurdoğlu ve arkadaşları 
misafir etmek için İstan
bullular sabırsızlanıyor
lardı. «Coppelia» balesi i- 
se gerçekten ilgi çekiciydi. 
Memleketimizde ilk defa 
bir balenin tamamını tem
sil etmek Devlet Balesi'ne 
kısmet olmuştu. «Gerge
dan» ve «Coppelia» temsil
lerinden sonra «Cephede 
Piknik» ve «Midasm Ku
lakları» oyunlannda şeh
rimize geleceği söyleniyor
du.
ANKARA'dan GELEN 
REJİSÖR 

İstanbul Operası’nın «Se 
vil Berberi» nin İstanbul 
kadrosunun son temsili 
alkışlar ve Bravo’lar için
de sona ermişti. Sanatkâr
lar alkışlara selâm verir
ken, sevinç ve üzüntüden 
ağlıyacaklardı âdeta.. O- 
yun dakikalarca alkışlan
dığı ve kesildiği çin, her 
gecekinden yirmi dakika 
geç bitmişti. İstanbullular, 
Devlet Operasının bu tu
tumuna çok üzülmüşlerdi. 
«Sevil Berberi» ni İstan
bullular çok güzel oynu
yorlardı. Başka b ir ope
ra ile gelemezler miydi An
karalIlar?... Bu, göz göre 
göre Operayı zaptetmeye 
çalışmaktı. Salon boşalma
ya başladığı sırada, seyirci
lerden biri, önden çıkan si- 
vah elbiseli, kısacık boylu, 
şişman adamı göstererek: 
«İşte Ankara'dan gelen ope
ra rejisörü bu!. Adı Vedat 
Gürten» dedi. Arkadaşı gös
terdiği yöne bakınca şaş
kınlığından ne söyleyece- 

şehrimizde de oynanıyor, ğini şaşırdı ve ona çıkıştı

olduğu bir sırada Ankaranu söylemek lâzım gelirse
Operası, tarafından balta
lanıyordu. Ankara geçen
yıllarda da bu işi defalar
ca yapmıştı, ama o zaman
lar henüz ortada b ir İstan
bul Operası yoktu. Halbu
ki bugün «Tosça», «Sevil 
Berberi», «Konsolos», ve 
«Madame Butterfly» ope
ralarım  münavebe ile tem
sil eden b ir Şehir Opera
sı mevcuttu ve Aydın 
Gün'ün idaresinde en par
lak temsillerini veriyordu 
bu opera.. Hele son «Sevil 
Berberi» nin başarısı hep
sinin üstündeydi. Çocuklar 
şevkle «La Traviata» ya 
hazırlanıyorlardı ki, günün 
birinde Ankara’dan b ir 
grubun «Yardım Etmek» 
için İstanbul Operasına 
geldiği duyuldu. Gelenler, 
haftanın iki gecesi «Sevil 
Berberi» ni oynayacaklar, 
geri kalan üçüncü gece de 
İstanbul Operası, reper
tuarındaki öteki oyunları 
tekrar edecekti. Do&rusu-

Istanbuilulann yardıma 
ihtiyaçları yoktu. Bu se- 
.zon Ankara'da oynanan 
«Manon Lesko» ve «Kon
solos» operalarının hezi
metine karşılık Istanbu- 
lun «Madame Butterfly», 
«Konsolos», «Tosça» ve 
«Sevil Berberi» nin za
ferleri İstanbullu Opera- 
severleri düşündürüyor 
du. Bu durum da acaba ki
min kime yardım etmesi 
lâzım gelirdi?...

DEVLET TİYATROSU  
İST  AN BULDA 

İstanbullular, sözde dar
be indirmek için şehirleri
ne gelen Devlet Operasına 
ne kadar kızıyorlarsa, her 
sene birkaç temsil vermek 
için Istanbula gelen Devlet 
Tiyatrosunu o kadar sevi
yorlardı. Devlet Tiyatrosu 
bu defa lonesco'nun «Ger
gedan» mı öncü olarak 

göndermişti. Nisanın 11 
inde Şan Sinemasında baş
layacak olan «Gergedan»
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S E V İL  B E R B E R İ  —  İs ta n b u l O perası sana tç ıla rı son  gece h a lk ı se lâm lıyorlar.

«Alay mı ediyorsun benim
le?... Bu adam Ankaradân 
gelen rejisör olamaz. Daha 
bir ay önce Kadıköy vapu
runda görmüştüm bu ada
mı,. Çok pejmürde idi. Üze
rinde yamalı bir pantalon 
ve yırtık bir ceket vardı. Ve 
ısgara balık satan bir san
daldan aldığı balık ekmeği 
atıştırmaya çalışıyor, vapu
run yan tarafında oturuyor
du» dedi.

GENÇLİK 
TİYATROSUNDA 
«tONESCO»

Ankara Devlet Tiyatro
sunun lonesco'nun «Ger
gedan» mı şehrimizde tem
sil edeceği şu günlerde, 
Şan Sinemasındaki prö
miyerden bir gün sonra, 
yani Nisan’da Gençlik Ti
yatrosu, lonesco’nun baş
ka bir oyununu Cağaloğ- 
lundaki lokalinde temsile 
başlıyor. Sevda Sanca'nm 
dilimize çevirdiği «Ame- 
dee - Nasıl Kurtulmalı» o- 
yununu Yurdaer Erşan sah 
neye koyuyor ve başlıca 
rolleri Güneş Uğurlu, Tan
ju Gül, Halit Akça tepe, A- 
ras ören, Nuran Oktar, 
Cüneyt Türel, Handan 
Türkel, Ergun özcan, O- 
nur Uysal, Tuncay önder, 
Güner Namlı, Vasıf Öngö

ren, Emel Gözne ve Giray 
Güçlü paylaşıyorlar. «A- 
medee» An karanın «Gerge
dan» mdan sonra lonesco’
nun memleketimizde oy
nanan ikinci üç perdelik 
oyunudur. Bilindiği gibi, 
yazann tek perdelik oyun
larından «Kel Şarkıcı», 
««İskemleler» ve «Ders» a- 
matör trublar tarafından 
memleketimizde oynan
mıştı. Gençlik Tiyatrosu
nun lonesco temsilinin 
yurdumuzda bir hâdise 
yaratacağım ümit ediyor 
ve bekliyoruz.

DÖRDÜÜNCÜ ROL 
TEVZİATI

Üsküdar Tiyatrosu için 
Avni DiHigil’in hazırladığı 
«Sabır ve Sebat» piyesinin 
rol tevziatı dördüncü defa 
değişti. Abdülhak Hamid’- 
in piyesini ilk defa kıdemli 
aktör 1. Galip Arcan sah
neye koyacaktı ve Turhan 
Göker, Hümaşah Göker, 
Reşid Baran baş rolleri oy
nayacaklardı. Sonra reji
sörlük vazifesi Avni Dilli- 
gil’e verildi ye rol tevziatı 
değiştirildi. Bu defa Erdo
ğan Gemicioğlu, Baki Tu
ranlI, Muallâ Kaynak ö- 
nemli rolleri aldılar. Üçün
cü defa piyesin sanatkâr
larının bazıları yine değiş

tirildi ve provalara oaşlan- 
dı. Geçen gün «Sabur ve 
Sebat» m provasını seyre
den Muhsin Ertuğrul, son 
ve kat’î bir distürübüsyon 
daha yaptı ve provalara ye
niden başlandı. Eğer bir

daha değişmezse ve Sabre 
dersek «Sabır ve Sebat» m 
yeni versiyonunda Erdo
ğan Gemicioğlu, Samiye 
Hün, Nezihe Becerikli, İb
rahim Delideniz, Reşid Ba
ran oynayacaklar.

GERGEDAN — Piyesinde Kerim Afşar, Gergedan olma
ya başlayan Ahmet Evintan'ı seyrediyor.
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dim. Eşim İzmir tiyatrosu 
artistlerinden Hayri Esen' 
di. 1948 yılının 17 Şubatın
da İzmir Tiyatrosunda 
«Hanımlar Terzihanesi» 
oynanacaktı. Baktım, Hay- 
ri'de bir telâş. Kadın sa
natçılardan biri hastalan
mış, bana: «Nedret, (Ha
nımlar Terzihanesi) nde o* 
nun rolünü oynayabilir mi
sin? Haydi bir dene» dedi. 
Ben şaşkın, apar topar sah
neye çıktım, sufle falan 
derken piyesi bitirdik. O 
gecenin heyecanını ömrüm 
boyunca unutamam.

— Sahneye çıkışınız de
mek bir tesadüf sonucu?

— Evet, işte o gün bu gün 
sahnedeyim... Rejisörümüz 
Avni Dilligil, bu ilk rolüm
de beğenmiş olacak ki, bun
dan sonra sahneye koydu
ğu O'Neil'in «Karaağaçlar 
Altında Arzu» piyesinde u- 
fak bir rol verdi. Bunu Mo> 
liere’in «Hastalık Hasta
sı» piyesindeki rolüm ta
kip etti. İlk önemli rolümü 
de «Boş Beşik» te oyna
dım, kocam Hayri Esen’le 
karşılıklı baş rolleri oynu
yorduk. Bundan sonra 
«Hissei Şayia» ve «Alces- 
tes» de oynadım. İzmir'de 
son rollerim «Gönül Ve 
Kısmet Oyunu» ve «Hırçın 
Kız» komedisindeki Bian- 
ca idi. İzmir Tiyatrosunun 
dağılışı hepimizi çok üzdü.

— İzmir’den sonra İs
tanbul'a geldiniz tabn...

— İstanbul’a geldim ve 
Şehir Tiyatrosuna girdim. 
Galip Arcan’m bu hususta 
yardımı çok oldu. Şehir 
Tiyatrosundaki ilk rolle
rim «Şafakta Gelen Kadın» 
ve «Hep ve Hiç» piyesle
rinde çok ufaktı. Belki da
ha uzun zaman böyle ufak 
rollerde oynayacaktım fa
kat...

— Fakat?...
— Bir gün talih yüzüme 

güldü. Kendimi göstermem 
için bir fırsat çıktı. Rab-KÖPRÜDEN GÖRÜNÜŞ — Nedret Güvenç’irı İstanbul’daki son rollerinden

U

dan sonra bir de Ankara'yı 
mı denemek istemişti, bi
linmez... Ama bu bir dene
me ise, geçen sene uzun 
bir bekleyişten sonra oy
nadığı Tenessee VVilliams’- 
ın «Arzu Tramvayı» piye
sinin tek başarılı oyuncu
su olarak göze çarptı. Hem 
de Mediha Gökçe r, Yıldı
rım önal gibi usta sanat
çıların yanında onlan fer
sah fersah geçerek...

İlk defa hangi piyeste, 
hangi role çıkmîştı Ned
ret Güvenç? Bugünkü du
rumunu elde etmek için 
ne yorucu bir çalışma dev
resi geçirmişti. İsterseniz 
onun ağzından dinleyelim:

— Ben bir Ege çocuğu
yum. îzmirin Çeşme'sinde 
dünyaya geldim. Küçükten 
beri sanat hayatına karşı 
müthiş bir arzu vardı i- 
çimde... Bir ara Ankara 
Konservatuarının Şan bölü
müne girdim, sonra tek
rar İzmir'e dönerek evlen

NEDRET GÜVENÇ — Devlet Tiyatrosundan çok 
memnun.

On sene önce İzmir’den 
nasıl sessiz, sedasız gel* 
mişse, geçen mevsim için
de güneşli bir sonbahar gü
nü, arkasında bir alay dos
tunu, seyircisini bırakarak 
Ankara’ya uçtu, gitti. Hiç

kimseye söylemeden, ha
ber vermeden... İstanbul 
Şehir Tiyatrosunda en iyi 
rolleri alıyor, en parlak 
temsillerin yaratıcısı olarak 
alkışlar, takdirler toplu
yordu. İzmir ve İstanbul'
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metli Reşad Nuri Günte- 
kin'in «Eski Şarkı» piyesi 
oynanacaktı. Baş rolü oy
nayan Neriman Sarova, Ek
iliden rahatsızlanınca, dub
lörü olduğum için bu ro
le hazırlanmamı söyledi
ler. Ne zorlu günler geçir
dim, uykularım kaçtı. So
nunda...

— Evet, sonunda çok 
muvaffak oldunuz, bunu 
hatırlıyorum. «Eski Şarkı» 
nın prömiyerinin ertesi 
gün, bütün gazeteler «Ye- 
ni bir yıldız doğdu» diye 
sizden bahsediyorlardı. Da* 
ha sonra hangi rolleri oy* 
nadınız?

— Rahmetli Raşid Rıza 
ile birlikte «Soygun» piye
sinde, Pristley'in «Tehlike
li Dönemeç» inde, Deval'in 
«Yaşlı Kız» mda, Somer
set Maugham'ın «Çem
ber» inde, yine Deval'in 
«Bu Akşam Semerkantta» 
dramında oynadım. Fakat 
tiyatroda en iyi rollerimi 
rejisör Max Meinicke'ye 
borçluyum. Şehir Tiyatro
suna baş rejisör olarak gel
dikten sonra Shakespeare'- 
in «Bir Yaz Gecesi Rüya
sı» nda önemli bir rol ver
di, bundan sonra «Beyaz

Güvercin» de en sevdiğim 
- zannedersem seyircilerin 
de en sevdikleri - rolümü 
oynadım. Piyes uzun süre 
afişte kaldı. O sezon İstan
bul Bölümünde «Kurtlaı 
ve Kuzular» da oynadım. 
Ertesi sezon «Figaronun 
Düğünü», Ugo Betti'nin 
«Masum İrana» ve tatlı bir 
komedi olan «Rüya Gibi».

— Öyle sanıyorum ki Ne- 
yire Neyir ve Cahide Son- 
ku'danberi hiç bir sanat
kâr bu kadar güzel ve de
ğişik roller oynamamıştır. 
Öyleyse niçin ayrıldınız 
Şehir Tiyatrosundan? An
kara'ya geldiniz?

— İstanbul'da «Hile Ve 
Sevgi», «Gizli Anne» «Köp
rüden Görünüş», «Peer 
Gynt» ve daha birçok gü
zel piyeslerin baş rollerin
de oynamıştım. Bu t  arada 
birçok film de çevirdim. 
Ankara'ya gidip geldikçe 
ordaki çalışmaları çok be
ğenmiştim. Devlet Tiyat
rosunda çalışmak herhalde 
iyi olacaktı. Bu yüzden İs
tanbul'dan ayrıldım, An
kara'ya gittim ve geçen 
mevsim sonunda, Tenessee 
VViIliams'ın «Arzu Tramva
yı» piyesinde Stella roliyle

BABA EVİNDE HAYAT — Nedret’in Devlet Tiyatrosun- 
da oynadığı bu piyesin bir sahnesinde Yıldırım Onat ve 

Yalın Tolga ile beraber.

Devlet Tiyatrosunda ilk de
fa sahneye çıktım.

— Son bir sual size... İs- 
tanbuldan ayrıldığınıza gö
re, sinemayı ihmâl etme* 
ğa başladınız. Beyaz per
deden uzak kalmak sizi üz
mez mi?...

— Demin de söylemiştim. 
Tiyatroyu daha çok seve
rim. Hem sinemada da e- 
pey çalıştım, kısa bir fa
sıla vermek herhalde fena 
olmaz. İlk filmim îzmirde 
çevirdiğim (Yüzbaşı Tah

sin) di. Istanbula geldik
ten sonra 1951 de (Lâle 
Devri) ni ve (Sürgün) ü, 
1952 yılında (Yavuz Sultan 
Selim ve Yeniçeri Haşan) 
ı, 1953 de Ayhan Işık, Or
han Anburau ile (Kanlı 
Para), 1954 de Muzaffer 
Tema ile (Hıçkırık), 1957 
de Tema ve Sadri Alışık'la 
(Beş Hasta Var), (Kara 
Çalı), Al tan Kanndaş'la 
(Anası Gibi) ve (Senin I- 
çin) filmlerini çevirdim. 
Bu kadarı yetmez mi?

DAVET
Şehir Tiyatrosu Kadı- 
köy Bölümünde Jane 
Arden'in 3 Perdelik pi
yesi. İlk  temsil 31 Mart 
1961. Çeviren: Bedia 
Akkoyurüu. Sahneye 
koyan: H. Kental Gür- 
men. Dekor: Turgut 
Atalay. Oynayanlar : 
Henriette (Birsen Kap* 
langi), Frances (Gülis
tan Güzey), Harold 
{Müfit Kiper), Elsie 
Sharp (Melûhat İç
li), Soya Marshall (Şa- 
kir Bozdağ), Richard 
Brough (H. Kemal 
Gürmen).
Bu sezon en giizel pi

yeslerin prömiyerleri Ka

dıköy’de yapılıyor. «Da
vet» bu güzel piyeslerden 
biri. Jane Arden'in tiple
ri çok kuvvetli.. Babasını 
beğenmeyen bir genç kız, 
kızı ile eşi arasında kal
mış genç bir anne, hayaü 
pespembe gören ve kendi 
zaviyesinden alan bir ba
ba, iyi kalpli, hafifmeşrep 
bir kadın, kimsesiz bir 
pansiyoner ve bir delikan
lı.. Bu gösteriyor ki, bir 
piyesin İyi olması için 
altı kişi kâfi!.. H. Kemâl 
GUrmen, baba rolünde, 
bilhassa son perdede sa
natının şahikasında. Me- 
lâhat İçli'nln Elsie’si pi
yesin en beğenilen tiple
rinden. Birsen Kaplangİ,

ağır bir rolü başarıyla 
götürüyor, bilhassa son 
perdede iyi. Şakir Bozdağ 
ilk perdedeki yanlış oyu
nunu ikinci kısımda telâfi 
etmesini bildi. Gülistan 
Güzey ve Müfit Kiper öl
çülü oyunları İle dikkaü 
çektiler. Mizansende bazı 
hatalar var, ana ile kızın 
baba’yı da evde görünce 
yüzlerinin ne şekil alaca
ğını sol’daki büyük İsa}* 
nape arkasında kaldıkla
rı için göremiyoruz. Be
dia Akkoyunlu'nun çevi
risi kötü, Turgut Atalay'- 
ın dekoru iyiydi. «Davet» 
hissi piyeslerden hoşla- 
nanlann sevecekleri bir 
oyun.
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SİNEMAMIZIN GENÇ ŞÖHRETİ EKREM BORA, ÖZLEDİĞİ 
AŞKI HENÜZ BULAMADIĞINI SÖYLÜYOR 

R öportaj: Oğuz EROL

zun boylu, yakışıklı ve sport
men yapılı genç, güzel yeşil 
gözlerini b ir süre çevresinde 

dolaştırdı. Sonra b ir noktava sap
landı. Dalmıştı.

— Evet. dedi. Sevmek, askı tat
mak istiyorum. Ama olmuvor bir 
türlü...

— Hiç sfevdiniz mi?
Dikkatle yüzüne bakıyordum. 

Sert yüz hatları ve mükemmel dik' 
sivönu ile, Amerika’Iı aktör Charlton 
Hcston’u hatırlatıyordu bana.

Sorumu cevaplarken gülümsedi:
— Evet, sevdim. Asık oldum...
Durdu. Yine konuştu:
— Hep b ir gecelik aşklar...

★
Bir ağacın dibine oturmuş, konu

su voruz. Yıldız Park’dayız. Hava gü
zel. Gök masmavi. Ve biz ask'dan 
söz ediyoruz... •

Karsımdaki veşil gözlü, yakışıklı 
gene. Türk Sineması’nın veni şöh
retlerinden Ekrem Bora. O’nu bu 
sezon içinde. «Yeşil Köşkün Lâm
bası» ve «Rüzgâr Zehra» adlı kor- 
dclâlarda seyretmiş ve cok beğen 
mistik.

★
—  «Askın gözü kördür» sözü için 

ne düşünüyorsunuz?
— İnanmıyorum bu söze. Bövle 

brşey olmasa gerek...
Anlaşılan Ekçem Bora, ask hak

kında pek erken hüküm verivor. A- 
caba. asık olup, askı tanıdıktan 
sonra avm düşüncede olacak mı? 
Hic sanmıyorum...

— Aşk. şöhret ve paradan hangi
sini seçersiniz.

— Biraz açgözlülük olacak ama. 
üçüne de şahin olmak isterim... >

— İdeal kadını tarif etseniz?
— Tarife ne hacet? Kalp sevin

ce. her kadın ideal olabilir...
Artık askı bir kenara itmek gere

kiyor. Gerçi bir insan b ir sevi kırk 
kere isterse, o istediği olurmuş a- 
ma. her halde siz okurlar da Ekrem 
Bora hakkında daha b ir cok şevler 
öğrenmek istersiniz. Ve tabiî, bu 
sene şöhretimiz aşktan avn şevler 
de düsünüvor...

★
— tik filminiz?
— 1955 vılında, reiisör Nisan Han- 

cer'in «Alm Yazısı» adlı kordelâsı..
— Kaçıncı filminizi çevireceksi

niz?
Maviş avı içinde başlivacagım 

«Bize Derler Külhanlı» onücüncü 
®filmim olacak. Ve vine bu fümi- 
mım rejisörlüğünü, ilk oynadığım

filmin rejisörü Nisan Hançer vapa-
cak.

—i Bu filmde kiminle ovmvacak-
şınız?

— «Yeşü Köşkün Lâmbası» nda 
beraber oynadığımız, yıldız Belgin 
Doruk'la...

— Simdive kadar oniki filmde oy
namışsınız. Bunlar arasında en çok 
sevdikleriniz hangileridir?

— «B'ır Kadın Tuzağı». «Yeşil 
Köşkün Lâmbası» ve «Sünger Av
cıları».

—- Beğendiğiniz rejisörlerimiz?
*— Beraber çalıştığımız rejisör

lerden Nejat Saydam ve Nisan 
Hancer'i beğenirim. Hiç çalışmadı- 
sim  halde, ortaya kovduğu eserle
rini takdir ettiğim Atıf Yıİmaz’ı  da 
ilâve edebilirim...

— Sezon içinde seyrettiğiniz yer
li filmlerden en cok hangilerini be
dendiniz? J

— Dr. Alyanak'ın «Kezban». Me
tin Erksan'm  «Gecelerin ötesi» ve 
Meriİduh Ün'ün «ölüm Peşimizde/» 
aldı kordelâları...

— Yabancılardan?
— «Bcklenmiven Şahit». «Tepedeki 

Oda» ve «Gece Yansı»...
— Tivatro'da oynadınız mı?
— Havır, hic oynamadım. Fakat 

b ir kaç vıl sonrası için tiyatroda 
oyunculuğu düşünüyorum.

★
— Cok gezdiniz mi?
— Hemen hemen bütün Türki-

vevi...
— Üzerinizde en büvük tesiri ya

ratan şehirler?
— İzmir, Antalya ve Maraş.
— Görmeyi arzu ettiğiniz memle

ket?
■ — Pek çok memleket var gör

mek istediğim. Ama daha çok. Ital- 
va'vı gezmek, görmek isterim...

★
— Brigitte Bardot hakkında ne 

düşünüyorsunuz ?
~  Cok tatlı b ir kız...
— Seyrettiğiniz filmler içinde si

ze en fazla tesir edeni?
— Yıllarca öncesi seyrettiğim. 

Cornel Wilde ve U nda Darnell’in 
ovnadıklan «Amber» adlı film çok 
tesir etmişti...

★
— Günlerinizi nasıl geçiriyorsu

nuz?
— Bos zam anlan m da daha çok 

resim yapıyorum. Tiyatro ve sine
m alara gidiyorum. Ve ekseri gece
lerimiz «Klüp 12» ve «Mustafa» da 
eğlenmekle geçiyor...
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Bir ağacın dibine oturmuş, konuşu
yoruz• Yıldız Parkındaytz. Hava güzel, 
gök masmavi ve biz aşkdan söz ediyoruz.

Sinemamızın genç şöhreti, özlediği 
aşkı henüz bulamadığını söylerken, şöyle 
ilâve ediyordu:

— Evet, sevmek, aşkt tatmak istiyo
rum. Ama, aradığımı henüz bulamadım...

sinematek.tv



Vaki** geç  o ld u ... Evi 
kapafacag
U y k u m  d a  
yok

B U  SIRADA 12 
ŞATODA KiZLAK, 
VEMEkLEBÎNr 
7AMAMLAMIŞLAK / *  
UYKUYA HAZ» {2- i  
IAN1VOCLASD)... I  A

lyı y a p a r s ı n . 
Bctn det g id e y im  
İ y i  Q ec¿fer.,. Oynanmaz

H er
Q®CC2 b e n  
ö len  e v v e l 
■ y a ta rd ın . 0 u  
9  e c e  u y k u n  yo k

Hiç
yorgun 
deailî rn -

Is tccrsen
i s k a m b i l
Oynıyalırr

OH, hayır. 
Bok bekter oîbl 
uyuyacağım.

UM OÖZUEttl
y a r a m a z  q 
ffINKİ Q*BÎ fRâRUVORDU
B iraz d a n a  ka! konu  
şaU m . B urası öylct V i .

g e c e te r  
^ ü z e l im .

r a h a t  ki M on»ka...

GENÇ KIZINI 
SESÎKJDE 
BÎJ2  yALVAR _ 
MA VAR D) * 
MOKJÎkA 
B u n u  i
HÎS5ET _ 
M ED).

sinematek.tv



<At>lQA 
COCAAAAN 
31 ß  SÜßQÜ 
BULUNMAK 
TADlE...

sinematek.tv



O n u  ncr k s û o r  
jÇök S övfyp ru m  
J ^ a v a liı  k j x e a .  
9 «*/.. B « n  
^ C rc r fs la  b îr  
« d e m  t

B m k a l ı m  , <zv<fcf 
m f  h a y ı r  m ı  ?. 
Ö 9  r e n e  ç jzq \ m .

sinematek.tv



P J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J  |

sinema 
dünyasından

NOTLAN
«RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ» 
VE YENİ GALASI

Sinema tarihinin en bü
yük filmlerinden b ir i ' sa
yılan «Rüzgâr Gibi Geçti» 
nin Amerikan sinemaların
da yeniden gösterilmesine 
başlanmıştır.

Rejisör Victor Fleming'in 
yirmi beş yıllık kordelâsı, 
Amerika'nın Atlanta şeh
rinde yapılan b ir galada, 
gösterildikten sonra, filmi 
b ir hafta zarfında 90.000 
Atlanta'lı seyretmiştir. Bi
ne yakın insanın sinema 
salonu dışında kaldığı ilk 
gece, filmdeki «Searlet 
O'Hara» rolünü canlandı
ran Vivien Leigh de göste
ride bulunmuştur. 22 yıl 
önceki rolünü seyreden yıl
dız, «Tanrım, ne kadar de
ğişmişim» demekten ken
dini alamamıştır.

İstatistiklere göre, «Rüz
gâr Gibi Geçti» yi yirmi beş 
yıl içinde 120 milyon kişi 
seyretmiştir.

Filmde baş kadm rolünü 
oynıyan Vivien Leigh’e, 
hâlâ dünyanın hemen her 
köşesinden rriektuplar gel
mektedir. Bu mektupların 
bir özelliği de, zarfların ü- 
zerinde adres olarak sadece 

. «Scharlet O.Hara - Holly-

wood» ibaresi bulunması
dır.
«ÖNEMLİ BİR KİŞİ»

46 yaşındaki İngiliz re- 
jişörü Ken Annakin'in ye
ni filmi bu adi taşıyor. 
Harp zamanına ait b ir ko
medi olan bu kordelâda 
baş rolleri Leslie Philips, 
James Robertson Justice, 
Stanley Baxter oynuyorlar.

Yakında film İngiltere’de 
oynamıya başlıyacak. Bu 
arada rejisör Ken Annakin 
de, yeni b ir film için Afri
ka’ya gidiyor.
«ZAFER MÜKAFATI» 
TEKRAR ÇEVRİLİYOR.

Bundan on yıl öncesi 
çevrilen ve baş rollerinde 
Betty Hutton ile Howard 
Kell’in oynadıkları «Zafer 
Mükâfatı - Annie Get Your 
gun» tekrar filme almıyor. 
Ünlü nişancı Annie Oak- 
ley'in hayatını anlatan film
de, bu  kere Betty Hutton’- 
un rolünü Doris Day’m oy
naması muhtemel. 
BERGMAN'IN 
YENİ FİLMİ

Hâlen Anthony Perkins 
ve Yves Montand’la bir 
film çevirmekte olan ünlü 
yıldız Ingrid Bergman, 
«The Light in the Piazza» 
adlı kordelâda Rossano

ANNE HEYWOOD — Geçen sezon Howard Keel ile be
raber «Korkulu Dalgalar» filminde seyrettiğimiz ve çok 
beğendiğimiz aktörün bir Amerikan - İngiliz filminde 

bas rolü atması muhtemel...

Brazzi ile beraber oynıya- 
caktır.
JEAN RENOİR 
AMERİKA'DA FİLM 
ÇEVİRECEK.

Ünlü Fransız rejisörü 
Jean Renoir, 1947 de yap
tığı «Woman on the Beach -

Plajdaki Kadm» dan sonra 
Amerika'da ilk filmini çe
kecektir. Romancı Richard 
Doughterty'nin «A. Sum
mer World» adlı eserinden 
yapılacak perde adaptas
yonunda, Henry Fonda ile, 
oğlu Peter'in oynamaları

SOPHİA LOREN  — Ünlü yıldız, son filmlerinden «Milyoner Kadın» ın bir bölümünde görünüyor...
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mckte ise.de, bunun ne de
rece inandırıcı olabileceği 
düşünceye değer.

Bütün mesele bu kadarla 
kalsa, o da iyi. Ama asrı
mızın popüler yıldızı Bri- 
gitte Bardot’nun villâya 
getirdiği yeni flörtü Jacqui 
Dussart, hepsinin üzerine 
tuz biber ekiyor. Yabancı 
basının, Brigitte Bardot'- 
nun «İlkbahar flörtü» ola
rak adlandırdıkları bu ti
yatro aktörü genç, şöhretli 
yıldızın yeni bir eğlencesi 
olmaktan pek ileri gidece
ğe benzemiyor.

St.j Tropez’deki bu şaha
ne villâda günler çok ça
buk ve oldukça eğlenceli 
geçmektedir.

GÖKSEL ARSOY
«AŞKIN SAATİ GELİNCE» filminde

BİRSEL FİLM

Villâya çok yakın olan 
Tahiti plâjında daha çok 
Roger Vadim ve yeni arka- 
.daşı Catherine Denueve 
görülüyorlar. Vadim, yeni 
talebesi ile başbaşa kal
maktan oldukça fazla hoş
lanıyor. Ve tabii, Anette 
Stroyberg de bu hâdisele
re karşı hiç de kayıtsız de
ğil. Ama muhakkak ki, Ro
ger Vadim’i kıskanmıyor. 
Zira bundan iki - üç ay ön
cesi, Roma'da «Et Mourir 
de Plaisir» çekilirken, genç 
kadın Mel Ferrer ile mer
cimeği fırına vermiş, çev
resindekilere hiç aldınş bi
le etmemişti. Filmin reji* 
sörlüğünü yapan Roger Va
dim de o zaman buna se
yirci kalmamış mıydı?

Şöhretli Fransız rejisö
rü, yeni talebesi, arkadaşı 
ve sevgilisiyle -artık ne de
mek lâzım geliyorsa- Tahi
ti Plâjınm sıcak kumların
da güneş banyosu yapar
larken, Brigitte Bardot ve 
yeni flörtü de, Villâ'nın yu
karı taraflarında veya vil
lânın içinde başbaşa gün
ler geçiriyorlar.

Fakat, bu beş Fransız'ın

CATHERİNE DENEUVE VE REJİSÖRÜ — Fransız Sinemasının meşhur rejisörü 
Vadim, Brigitte Bardot ve Anette Stoyberg’den sonra yeni bir yıldız yaratıyor.

künlüğüne eğilen filmler 
yapmakla ün salmışlardır - 
Brigitte Bardot’nun St. Tra
pezdeki bu villâsında san
ki bir harem hayatı yaşa
maktadır.

5  S nlü Fransız yıldızı 
I Brigitte Bardot'nun 

St. Tropez'deki şaha
ne villâsında son günlerde 
cidden garip sahnelere şa
hit olunmaktadır.

Fransız «Yeni Dalga» re
jisörlerinden ve Brigitte 
Bardot’nun eski kocası Ro
ger Vadim, -ki «Yeni Dal
ga» rejisörleri Fransa’da 
ve dünyadaki ahlâk düş-

ST.flTROPEZ’DE BİR TATİL
Brigitte Bardot’nun villâsında dört enteresan 

misafir istirahat ediyorlar...

Fransız sineması’na bir 
Brigitte Bardot hediye e- 
den meşhur soyunan kadın 
yetiştiricisinin yanında, 
Catherine Deneuve adlı lâ
tif bir hâtûn var. Vadim’in 
dediğine göre, bu hâtûn is
tikbâlin Brigitte Bardot'su 
olabilirmiş. Anlaşılan üs- 
tad onu da kendine has 
metodlariyle yetiştirecek. 
Yalnız, kimsenin akıl erdi
remediği bir mesele, Va- 
dim’in bu villada nasıl is
tirahat edebildiğidir.

öyle ya, ilk kansı Brigit
te Bardot’dan' başka, Va
dim’in yanında şimdiki ka
rısı Anette Stroyberg var... 
Bir de yeni yıldız adayı 
Catherine Deneuve, etti mi 
üç kadın?

Her ne kadar Roger Va
dim, ilk kansı Brigitte Bar
dot için, «Biz çok büyük ve 
samimi iki arkadaşız,» de-
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ROGER VADİM VE TALEBESİ — Fransız «Yeni Dalga» 
rejisörlerinden ve Brigitte Bardot’nun eski kocast Roger 
Vadim, B. B., Anette Stroyberg ve yeni buluşu Catherine 
Deneuve ile St. Tropez’deki villâda şahane bir hayat sü

rüyorlar...

St. Tropez'deki tatilleri 
her şeyden önce Fransız 
Sineması'nın «Yeni Dalga» 
yapımcıları için oldukça 
ilgi çekici bir konu olsa ge
rek... I

Bununla beraber Roger 
Vadim'in bu kere de başarı 
sağlıyarak Fransız sinema- 
sı'nla ve dolayısiyle sinema

dünyasına yeni bir Brigitte 
Bardot yahut Anette Stroy
berg hediye etmesi muh
temeldir.

Hattâ ve hattâ işin ucun
da, genç rejisörün Anette 
Stroyberg’den ayrılıp Cat
herine Deneuve ile evlen
mesi mevzuubahis olsa bi
le...

BELGİN DORUK
«AŞKIN SAATİ GELİNCE» filminde 

BİRSEL FİLM

n j j j f

UİltıûcB
BU ARTİST KİM?

Hâlen Şehir Tiyatro
sunun değerli oyuncu
larından birine ait olan 
bu fotoğrafın sahibini 
tanımanız için, aşağıda
ki filmlerden herhangi 
birinin kadın oyuncu
sunu hatırlamanız ge- 
«Üç Kurşun», «Aşk Bes- 
rekecek. «Son Gece*, 
teleri», «Uçurum».

GEÇEN HAFTAKİ 
BULMACALARIN 

CEVAPLARI
BU FİLMİ
HATIRLADINIZ MI?

Aşağıdaki fotoğraf, 
rejisör Muzaffer Aslan'
ın bir filminden alın
mıştır. Filmde Fikret 
Hakan, Leylâ Sayar, Al- 
tan Karındaş, Hulûsi 
Kent m en oynamakta
dırlar.

Şâyet bu filmin adım 
hatırlıyamıyorsanız a- 
şağıda dağınık olarak 
serpiştirilen harfleri 
düzenleyiniz.

(1 - K - A)
(L - M - R - T)
(R - D - I - E)

1
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} MÜSABAKAMIZ
i

Mecmuamızın Türk sine
masına hizmet amaciyle 
tertiplediği «ARTİST MÜ
SABAKASI» na müracaat 
10 Nisan Pazar akşamı so
na ermiştir.

★

Okurlarımızın geniş alâ
ka gösterdikleri «ARTİST 
MÜSABAKASI» na dört 
bin kişi iştirak etmiş ve 
yapılan ilk eleme sonucun
da 800 artist adayı seçil
miştir. Bunlar «BÜYÜK 
JÜRÎ» nin tasnifine, girme
ğe hak kazanmjşlarijjr.

★

Bu sayımızda «BÜYÜK 
JÜRÎ» nin değerli âzaları
nın adlarını bildiriyoruz. 
30 Nisan 1961 tarihinde top
lanacak .olan BÜYÜK JÜ
RÎ» yeni bir eleme yapa-

NİHAYETLENDl
rak müsabakanın finalistle
rini seçecektir.n

«BÜYÜK JÜRÎ» aşağıda 
adlan yazılı rejisör, pro
düktör ve operatörlerden 
müteşekkildir:
Memduh ÜN (Rejisör, pro

düktör, aktör)
Çetin KARAMANBEY (Re

jisör, prodüktör)
Metin ERKSAN (Rejisör) 
Sadri ALIŞIK (Aktör) 
Orhan ELMAS (Rejisör, 

aktör)
Hürrem ERMAN ( Prodük- 

.  tör)
Murat KÖSEOGLU (Pro

düktör)
Hulki SANER (Rejisör) 
Osman F. SEDEN (Pro

düktör, rejisör)
Atıf Yılmaz BATIBEKÎ 

(Prodüktör, rejisör)

muhafaza 
etmek için,

1. Sira : Neclâ Yılmazlar, Mustafa TUNÇ
2. Stra Yasan Baysal, Mine Şengüzel.
3. Sıra : özgül özbozkurt, Nejat Güngör.

ARTİSTİK RESİMLER |Ç ÎN  MÜRACAAT 

EDECEĞİNİZ TEK ADRES :

73eâûd
FOTOĞRAF STÜ DYO SU ' dur

ADRES : istiklâl Caddesi, Ankara 
tş  Han, Kat: 3 
Telefon : 495043

BEYOĞLU I
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O rhan GÜNŞİRAY (A ktör,N usrct İKBAL (ProdükvÖr)
prodük tö r)

Sohban KOLOGLU (Deko
ra tö r)

Halil REFİĞ (R ejisör) 
Nevzat PESEN (Prodük

tör, re jisö r)
„ Nedim OTYAM ..(Prodük

tö r 've fon. müziği ya
pıcısı)

Muzaffer ARSLAN (Pro
düktör, rejisör)

N ejat SAYDAM (R e jisö r) ' . 
Naci DURU (P rodüktör) 
Süreyya DURU ( Prodük- • 

tö r)
N eja t DURU (P rodüktör);.'’ 
Ihsan İPEKÇİ ( Prodüktör) ' 
Yuvakim  FİLMERÎDİS fO- 

peratör, p rodük tö r) .

Nüzhet BİRSEL (Prodük
tö r)

Turgut ÖREN (O peratör) 
K riton İLlADlS (O pera tö r) 

★

ARTİST NAMZETLERİNE-
İlk  elemeyi kazandıkları 

halde, adreslerine yazdığımız 
mektupları geri gelCn aşağı
daki Kimleri yazılı namzet
lerin, çök acele olarak açık 
adreslerini bize bildirmeleri 
gerekmektedir. Listede adım 
okuyan namzetlerin adresle
rini göndermesini rica ederiz.

Şşban KUMCU, Halil SOY- 
HAN, Cengiz GÜREL, Hacı 
SIR, Yılmaz AKTUG, Mus

tafa HATİPGĞLL', Muhsin 
ŞAHİN, Aydın DİŞLİ, Salih 
DEMİR, Haşan ÇAKIR, E- 
yüp DOKUZ, Erol BAYKAL, 
Şevki ŞENTÜRK, Hüseyin 
ATAK, S. Ati ÇINAR, Aytun 
ERSOV, M. Salih GÜRLE, 

‘ Salih ANADÖL, Suphi AL> 
TlN İŞ / M urat AYDIN, Saba
hattin  KODANLI, Avni TO
PUZ, Necati KOZAN, Hüse
yin KUCAK, Niyazi KARA- 
HAN, Zeki EKRENp İsmail 
KÜTÜKÇÜ, Metımer KIZIL
CA, Doğan ÇÇABUK; Öasan 
MENTEŞE, Süleyman YIL
DIZ, Rahmi NALBANT, Ali 
BUDUMLU, Necmî ŞENGÜL, 
Halit TOPÇAN, Neiat DE- 
MİRTAŞ, Hamdi AKSEN,

MEKTUPLA 
MESLEK DERSLERİ

Bu metadia siz de en kısa za
manda boş vakitlerinizde çahşa- 

rak bir otomobil teknisyeni olabi- 
^  lirsiniz.

Süiurî otomobil meraklılarının ko
layca takip edeceği kurslarımız ya- 

r' şmız, tahsiliniz ne olursa olsun sîzi
bir meslek sahibi edecek, gelirinizi 
arttıracaktır.

Ücreti 10Ö lira olan altı ayhk kur
sumuz hiçbir suretle uzatılmıyacak- 
tir.

Derslerimiz bol resim ve şemalârla izah e- 
dilecsktir. '

Parasız b ro ş ü rü r r* ü z ü  isteyiniz
a d r e s  >
Cağaloglu, Servili Mescit sokak 
Kurt İş  Han No, 109 
İSTANBUL

Mr-,

C»!*1 VI LXáAZ, lıüM jin
KORSAN, İsmail ŞENOL, İs
mail AMAN, A. Kadir Çİ
ÇEK, A. Kadir BÜYÜKGÜN, 
Ali Osman GÜMÜŞ, Önder 
KÖKEL,. Ahmet ÜREMEZ 
Semflı Sakin, Talât DOĞAN« 
Zeki KOCA, İsa BAŞLAYICI, 
Turgut YAZICI, Çetin DÖN
MEZ, Muhittin GÖNLÜŞEN, 
Gültekfn PEMBLGÜL, Na
zım BEYATA, Mehmet GÜ
NEŞ, H. İbrahim  DELİÇO- 
BAN. Mustafa BOŞAR, Os
man YAZAR, Şeref YILMAZ, 
N urettin FİDAN, Mustafa O- 
DABAŞI, Ali Haydar UMU- 
GÜL, Tuncay ERDOĞAN, 
Faik ERKÜL. Tuncay KES- 
KİNF.L, Mehmet AKAY, Sa
mi PEKBAŞ, Abdullah TU
RAN, Kemal YURTSEVEN, 
Yusuf BAŞDİNKÇİ, Hamdi 
EREN, Halil EFE, Ergün 
KAYABAŞI, Hamdi BÜYÜK- 
KELEŞ, Haşan Ali ERTE- 
KİN. Doğan NAMLI, İsmet 
KAÇMAZ, Mehmet AKAY, 
Enver AKBULUT.

Y I L D I Z  

ADRESLERİ
'k  SA C K  LEMMON

Colombia Piel u res Corp. 
İ43S No. Govver St., 
Holhrwood (28J, Calif.,

’yÜSA.

★ ANETTE STROYBERG 
Ünjfra n e e . Fijıu,
77, Ad enite P e s  Champs 
Elysées. -
Paris 8 me. v 
FRANGE.

★ FİK RET HAKAN 
Vali Konağı Cad. 
Âkgirrnsnb Sokak
No. 7 Kât, 3 
Nişantaşı,
İSTANBUL...

★ YILMAZ DÜRÜ
Hacı Em in • Efendi Sk.
No 30 Kat : 4 

‘ N işantaşı, '*
İs t a n b u l ;

★ YUL BRYNNER
20 İh  Céntury Fox FiJra. 
102Öİ W. Pico Blvd.

* Bevetfy Hiiîs, Calif, 
USA
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