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Saygı değer «SİNEMA 1961» 
okurları.

Bir dergide okurların fikir* 
1 erine yer vermenin önemini 
takdir eden SİNEMA 1961, 
sizler için dergide üç sayfa a- 
yırmış bulunmaktadır. SİZİN 
KÖŞENİZ ve POSTA KUTU
SU sİ2İn^jJkirkriiiÎz ve-isteK- 
lerinirs yer vermektedir, ö- 
zsilik taşıyan mektuplarınızı 
SİZİN KÖŞENİZ‘de yayınlar
ken, herhangi bir istek oldu
ğunda, cevabını POSTA KU- 
TUSU’nda vermekteyiz. An
cak .gerek SÎZİN KÖŞENİZ 
ve gerekse POSTA KUTUSU'-

na gelen »ngktuplar çok fazla 
olduğundan, cevaplarımız ve 
mektupların yayınlanması çok 
geei-kîyor.*' Bir ‘ yüzden” okurla
rımızın, elimizde olmıyan ge
cikmeden dolayı bizi affetme
lerini dileriz. Bu arada tek
rar hatırlatmak isteriz ki, i- 
sim. soyadı ve açık adres ta- 
şımıyan mektuplar derhal 
sekreterimiz tarafından imha 
edilmektedir.

i;  Güngör Göllü — İSKEN
DERUN

..„Mektubunuza ve yakm alâ
kanıza teşekkür ederiz. İstek
lerinizin bir kısmı yerine gel
miştir. Diğerleri de sırasiyle 
mümkün olabilecektir. Nilü
fer Aydan - Yılmaz Duru çif
ti turneye çıkmışlar ve dön
müşlerdir. Zeynep Değirmen- 
cioğlıı onbeşe yakın filmde 
oynamıştır. Selâmlar.

ıir Ayten Erol — DÖRTYOL
Arzularınız yerine getiril

miştir. Selâmlar.
Uf İlksel Aktagel — KARS

Ödemeli dergi gönderemc- 
diğimiz için maalesef sizin is
tediğiniz sayıyı postalıyamn- 
dık. Lütfen 150 kuruşluk pos
ta pulu gönderin. Selâmlar.
★ Sezen Aymnç, Nuray Ok

tay — BEYEERBEYİ
Arzularınız zamanla yerine 

getirilecektir. Konumuz hari
ci olduğu için radyo spiker
lerinden bahsedemiyoruz. Se
lâmlar.
★ Dursun Akalın İSTAN

BUL
Müsabakaya iştirak müdde

ti sona erm iştir. Romanınız 
için yaymevlerifte, film hikâ
yeniz için de film şirketleri
ne m üracaat edebilirsiniz. Se
lâmlar.
★ Ünsal Mehmet — LİMA* 

SOL
Mektubunuzu geç cevaplan

dırdığımız için özür dileriz. 
Soruların cevaplarını veriyo
ruz: 1) Artist Müsabakasına 
iştirak müddeti sona ermiş
tir. 2) Yurt dışma fotoğraf 
gönderemiyoruz. Şâvet bede
lini buradaki b ir dostunuz 
vasi ta s iyi e Türk parası olarak 
öderseniz, tabiî mümkün c- 
lur. Selâmlar.

Osman Açıkgöz — ZON
GULDAK

«Radypevi - Ankara» adresi
ne gönderebilirsiniz. Selâm
lar.
★ Orhan Çakmak — DİYAR

BAKIR
Bahsettiğiniz aktrisin ya

kında b ir röportajı yayınla
nacaktır. Kendisi evlidir. Ar
tist olabilmek herşeyden ön
ce kültür ve fizikî üstünlük 
işidir. 18X24 fotoğrafların
bedeli 10 liradır. Selâmlar.
•k Erdura Kardeşler — KA

DIKÖY
Bahsettiğiniz aktörün rö

portajı yakında yayınlanacak. 
Leylâ Sayar'm adresi 14. sa
yıda yayınlandı. Selâmlar.
★ Erdal Durgun ¡ ¡ j  İSKEN

DERUN
Artiştlik fiziki ölçülerin ya

nında, kültür ve kuvvetli eği
tim gerektiren bir sanattır. 
Bununla beraber zayıflık ve 
şişmanlık önemlik değildir. 
Selâmlar.

MEKTUPLA 
MESLEK DERSLERİ

Bu metodla siz de en kısa za
manda boş vakitlerinizde çalışa

rak bir otomobil teknisyeni olabi
lirsiniz.

Bütün otomobil meraklılarının ko
layca takip edeceği kurslarımız ya
şınız, tahsiliniz ne olursa olsun sizi 
bir meslek sahibi edecek, gelirinizi 
arttıracaktır.

Ücreti 100 lir^ olan altı aylık kur
sumuz hiçbir suretle uzatılmıyacak- 
tır.

Derslerimiz bol resim ve şemalarla izah e- 
dilecektir,

Parasız broşürümüzü isteyiniz
ADRES:
Cağaloğlu, Servili Mescit sokak 
Kurt İş Han No. 109 
İSTANBUL
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SİNEMA İ
26 NİSAN 1961 | 
CİLT :1 — SAYI : 21 ]

Fİ ATI: 150 KURUŞ |
Sahibi : i

Dr. Turhan BOZKURT j
Yazı işleri Md.:

Rebiî YURDATAP I
Hazırlayanlar :

Tolun AY  • Hayri CANERI 
Kudret YÜKSEL

I Yazı Ailesi : Sadri ALIŞIK, Tolun AY, Hayri CANER, § 
i  Ülkü ERAKALIN, Özkan KAYMAK, Cem KURTUL, I 
! Oktay OKAN, Yücel ÖZTURAN, Merâl SAYIN, Engin |  
I SUNAR, özay SUNAR* Zeki TÜKEL Engin ÜN SAL, 1 
I Melih VASSAF, Kudret YÜKSEL, Kaya A. ZEREN. |

|  İdarehane : Cağaloğtu, Servili Mescit Sok. Kurt. \ 
|  İş Banı No. 114.
|  ilân : Santimi 12,50 T.L.

tç  sahifeler dizgi ve baskı: ERCAN Matbaası. \ 
Resimli romanlar baskısı: ÎNCÎ Ofset Basımevi. f 

1 Kapak ve tablo film ve baskısı: APA Ofset Basımevi l 
|  ö n  kapak : Rossana SCHÎAFFÎNO t(Foto: Sinema) |  
|  Arka kapak: Çolpan ILHAN (FoST: }>ınemh - fykLLA) §

İNGtLtZ BOMBASI — Yukarıda fotoğrafım gördüğünüz 
yıldız adayı, Ingiltere’nin son bombalarından sayılıyor,\ 
Bu bombayı yakın bir gelecekte Marilyn Monroe'ye ra

kip olarak görürseniz, hiç şaşmayın:

s i n e m a m ,lOBt W

Bu sayıda, dergimizin k ap ağ ın d ak i değişiklikten do
ğan teknik İmkânsızlık bizi, her hafta sîzlere sunduğu* 
muz renkli tablonuzu verememek zorunda bıraktı. Gele
cek hafta vereceğimiz nefis GİNA LOLLBRtGİDA tablo
suyla bu haftaki eksikliği telâfi edeceğimizi ümit edi
yoruz.

Orta sayfamızda bulacağınız «Belgin Doruk Niçin 
GözdePÛ konulu yazı, memleketimizin en çok sevilen bu 
yıldızının on yıllık mücadelesini ve bu mücadeleden ka
zancım incelemektedir.

Diğer sayfalarımızda, haftanın en önemli hâdisesi 
olan Leylâ Sayar - Muzaffer Tema dedikodusu hakkında 
size bir fikir verebilecek enteredan bir yazıyı, İstanbul 
Operası Kulislerinde yapılmış bir ropörtajı, Altan Karın-; 
daş, Selâhattin Yazgan, ve Bozkurt Kuruç’a ait yazı ve 
lopörtajlan, bulacaksınız.

Aynca yine bu sayıda, Oscar Armağanlarının dağıtı* 
lışını, Yeni Çevrilen Filmleri, Sinema Dünyasından Not
lan ve tiyatro haberlerini okuyacaksınız.

Saygılarımızla, 
SİNEMA 1961
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G Ö K SEL A R SO Y  
T ü rk  perdesin in  gözde jö n ü  balayım  ¡geçiriyor. Fotoğraf
ta, n ikâh ından  sonra o tom obiline  b inerken , hayranları 

arasında.

HAFTANIN GALASI 
Haftanın Galası «Yaz Yağ

muru» filmiyle geçen salı sa
bahı Yeni Melek sinemasın
da yapıldı... Sinema muhiti
nin en tanınmış filmleri bu 
galaya davetliydiler. Hem re
jisörlüğünü yapıp, hem ce 
başrollerden birini oynayan 
Orhan Elmas, zaman zaman 
seyircileri kahkahalarla gül
dürdü ve uzun uzun alkışlat
tı... Ayni sinemada açı tebes
süm  ve kahkahalarla seyredi
len ikinci aktör olmuştu Or
han Elmas...

Günün en güzel esprisini 
Memduh On yaptı:

— Filminde benden daha 
kötü oynayan rejisör de var
mış...

«Yaz Yağmuru» filminden 
sonra Orhan Elmas’m  aktör
lükten vazgeçip sadece reji

sörlük yapacağını ümit ediyo
ruz.. Ve, temennimiz de bu...

İKİ AS YOKTU..
Filmin iki as oyuncusu Bel

gin Doruk ile Göksel Arsoy 
galada bulunmadılar... Belgin 
Doruk yeni taşınacağı evinin 
son hazırlıklarını tamamla
makla meşguldü...

BALAYI DÖNÜŞÜ..
Göksel Arsoy ise bir hafta

lık balayında bulunuyordu.. 
Abant ve Bursa’ya giden ya
kışıklı jön halayından döner 
dönmez, büyük bir arzu ile 
filmlerine başladı... Bir taraf
tan Muhterem Nur ile bera
ber oynadığı «Unutamadığım 
Kadın» ı  tamamlamağa çalı
şırken diğer taraftan Belgin 
Doruk ile Atıf Yılmaz’ın re
jisörlüğünde «Kızıl Vazo» ya 
başlıyacak... Bu arada kendi
siyle görüşen yakın dostları

na evliliğin güzel bir şey ol
duğunu, saadet içinde yüzdü
ğünü ve sanatına eskisinden 
daha büyük bir arzu ile dön
düğünü ifade etmiştir.

FİLM ÇEVİRİRKEN...
Acar Film plâtosunun bü

tün projektörleri yanmış, çe
kilecek sahnenin son provası- 
yapılmıştı... Bir oyuncu Muh 
terem Nur’a silâh çekecek, 
ateşliyeceği sırada Orhan 
Giinşiray hızla Muhterem’in 
üzerine atlayacak ve onun 
yaralanmasına mâni olacak
tı... Motor sesiyle kamera iş
lemeğe başladı.. Orhan Gün- 
giray hızla î^uhterem’in üze
rine atladığı an, tanınmış ak
tris kendini yerde buldu ve' 
bir daha ayağa kalkamamış- 
tı... Kuvvetli düşme neticesi 
Muhterem Nur’un ayaklan 
divanın altında kalmış ve e- 
zilmişti... Cam p kadar acı
yordu ki, heyecanla yamna 
koşanlar Muhterem’in bayıl
mış olduğunu gördüler.. Ve 
böylece Muhterem sanat ha
vaîmin ilk kazasım geçirmiş 
oluyordu... Değerli yıldız bir 
müddet yürüyememesinden 
ziyade, filmlerinin varım kal
ması üzüntüsü içinde... Biz- 
ler de, bu büyük kazadan bu

kadar küçük bir neticeyle 
kurtulmasından memnunuz... 
Geçmiş olsun Muhterem Nur.

FİLMCİLERİN GECESİ...
Yeni kurulan Filmciler Der

neğinin gecesi hafta içinde 
Şehir Tiyatrosunda yapıldı. 
Birçok tanınmış film yıldız
lan  We [ses sanatkârlarının 
iştirakiyle yapılan gece, bekle
nen parlaklıkta olmamasına 
rağmen fena da sayılmazdı. 
Bilhassa Radife Erten'in şar
kı ve türküleri zevkle dinle
nen programlardan biriydi...

KİMLER VARDI?
Birçok tanınmış simalann 

bulunduğu bu gecede en dik
kate değer hâdise; sağ ayağı 
sargılar içinde bulunan Muh
terem Nur'un. Efgân E fek an 
ile beraber gelmesiydi... Giz
lice evlendikleri ısrarla söy
lendiği halde, her ikisinin de * 
inkâr ettikleri evlenmeyi bu 
beraberlikleri kısmen bir iti
raf da sayılabilirdi. O kadar 
rahattılar ki, resimlerini çe
ken fotoğrafçılara bile bü
yük bir olgunlukla poz ver
mekten çekinmediler...

UĞRAK...
En modem kamera ve de- 

korlariyle âdeta yeni açılan 
Bellâ Fotoğraf stüdyosu film

MUHTEREM N U R V E  E F K A N  E F E K A N  — «Film ciler  
Gecesi» ttde ilk  defa  beraber görünüp, fo toğrafçılara  poz  

verdiler...

sinematek.tv



yıldızlarının uğrak yeri oldu.. 
Hafta içinde Leylâ Sayar, 
Memduh Ün, Eşref Kolçak, 
Türkân Şoray, Orhan Elmas 
ve Ekrem Bora resimlerini 
çektirmek için gelen yıldızla
rın  arasmdaydılar. Mecmua
mızın fotoğraf servisini hazır
lam akta olan Bellâ'nın sa
hiplerini bu büyük başarıla
rından dolayı candan tebrik 
ederiz..

MEYHANEDEN NOTLAR..

Uğrak deyince Pangaltıda- 
ki Klüp Meyhanesinden bah
setmemek yersiz olur... Bu 
sevimli meyhane de, bu haf
ta  yine tanınmış şöhretlerin 
uğrak yeri olmakta devam 
etti... Müdavimleri arasmda 
Sadri Alışık, Zeki Müren, Ek
rem Bora ve tanınm ış tiyat
ro oyuncuları bulunuyor.

YENİ BİR ANLAŞMA MI?
Bilhassa geçen hafta bir 

masada konuşanları görenler 
sinema sezonunda yeni b ir 
anlaşmanın tohumunun atıl
dığına hükmettiler. Bu sezon 
hangi şirketle çalışacağı me
rakla beklenen büyük şarkıcı 
Zeki Müren, Birsel Film sa
hiplerinden Nüzhet Birsel ve 
Ekrem Bora ile beraber b ir  
m asada oturm uş hararetli b ir  
sohbete dalmışlardı. Bu ko
nuşmanın konusunun yakın
da çıkacağını üm it ediyoruz. 
Böyle ciddt b ir şirketle an
laşması Zeki Müren’in hay
ranlarım  memnun edecektir 
herhalde...

SEVENLER...
Meyhanede başlayan bu ko

nuşma Zeki Müren’in okudu
ğu Kazablanka gazinosuna ka
dar devam etti. Ayni gece ga
zinoda Zeki Müren'i dinlemek 
üzere gelen büyük b ir grup 
daha vardı.. Sezer Sezin, ko
cası Kenan Artım, Ahmet Ta
n k  Tekçe ve eşi... Zeki oku
mağa başladığı zaman er) bü- 
vük ve sürekli alkışlar bu  ma
sadan duyuluyordu. Zeki Mü
ren de her zaman olduğu gi
b i büyük b ir neşeyle okudu 
ve şarkılannın birçoğunu çok 
sevdiği Sezer Sezin’e ithaf et
ti. Bu neşeli gurup gazinodan 
sonra Çayhaneye giderek sa
bahın erken saatlerine kadar 
eğlendi.

ÖDENMEYEN BONO..

«Silâhlar Konuşuyor» fil
minde baş rollerden birini oy
nayan Çolpan Ilhan'ın oyu
nuna karşıbk verilen bono 
hâlâ ödenmemiş bulunmakta
dır.. Bu duruma fazlasivle ü- 
zülen Alışık’lar, hiçbir şey 
yapmadan neticeyi beklemek
tedirler.. Diğer taraftan (Ben 

¡Türkiye'ye değil, Avrupa'ya 
film yapıyorum..) diyen İl
han Filmer'in, bu çok büyük 
konuşmadan evvel, bonosunu 
ödemesini beklerdik... Her 
şey b ir yana, biz büyük bir 
iyimserlikle bu  işte b ir  hata 
olduğunu ve Çolpan Ilhan'ın 
bonosunun yakında ödenece
ğini üm it ediyoruz, öyle ya, 
filmde ayni rolü oynayan Ma
n a  Vincent'dan kuvvet alıp 
da (— Ben Çolpan Ilhan'ı de
ğil, Maria Vincent'i oynat
tım...) diyemez ya insan...

AYRILIK...

Alışıklar kısa b ir  aynilin ü- 
züntüsü içindeler... Çolpan İl
han Önümüzdeki hafta içinde 
Kenter'lerle onbeş günlük b ir 
turneye çıkacak. Bu aynlığa 
şimdiden tahammül edemiye- 
ceğini söyleyen Sadri Alışık’a 
şimdiden Allah kavuştursun 
demek düşüyor bize... Allah 

. onların saadetlerini ve sevgi
lerini daim etsin...

BELGİN DORUK GÖKSEL ARSOY

SADRİ ALIŞIK AVNI DİLLİGİL ALİYE ROKA 

ŞAZİYE MORAL ve

ÇOLPAN İLHAN
Reji Nejat SAYDAM 

B U  H A F T A

LÜKS, İNCİ, BULVAR, ve ŞIK SİNEMALARINDA

ÇOLPAN İL H A N  — Değerli a k tr is  «Silâh lar K onuşu
yor» u n  baş ro lünden  dolayı alacağını, ş irk e tte n  hâlâ

alamadı.

HAFTANIN MİSAFİRİ...
Bu sezon bütün ticari işle

rini evinde halletmeyi pren
sip edindiğini yazdığımız 
Nevzat Pesen ve Neriman 
Köksal'm bu haftaki misafiri 
rejisör Nuri Akıncı idi. Ge
çen akşam geç saatlere kadar 
Nuri Akıncı'nın senaryosunu 
dinledi.

FİLM ÇEVİRECEK

Genç şarkıcılanmızdan Gü
ler Gürses, Turgut Demirağ

tarafından çağınlmış, b ir 
filmde iyi b ir  rolde oynatıl
mak üzere prensiplerde an
laşmaya varmışlardır...

YENİ BİR TURNE
Sezon içinde «Felâket 

Kadını», «ölüm Peşimiz
de» ve «Dolandıncılar Şa
hı» adlı kordelâlanm sey
rettiğimiz aktris Nilüfer 
Sezer ile «Çapkın Hırsız» 
da seyrettiğimiz aktör Hü
seyin Peyda, bir Anadolu 
turnesine çıkacaklar.
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ANKARA HABERLERİ

★  Ankara Devlet Ti- 
j yatrosu . sanatçılarından

soprano Müveddet Günbay 
ile Al tan Günbay, gece gez- 

I m elerine son verdiler. Ar- 
[ tık  ciddi b ir  tasarru f yap- 
1 m alarının sebebini de a- 

çıkîadılar. Evlerinden b i r  
hayli eşya satarak  ve borç
lanarak, Ankara'nın en gü
zel yeri olan Kavaklıdere'
de kaloriferli b ir  kat al
m ışlar...

★  Oda Tiyatrosu’nda 
oynanan «Ayn Dünyalar»

UÇAN HOLLANDALI — Ankara’da sahneye konan bu piyesde Devlet Operası sanat- 
çılaru başarı gösterdiler. Fotoğrafta özcan Sevgen ve Orhan Boran.

ve «Hayvanat Bahçesi» pi
yeslerine gelenler, oyun
dan sonra, evlenmeleri gün

m eselesi o lan N edret Gü
venç ve Yıldırım  ö n a l çif
tin in  satıcıdan aldıkları

koz helvayı sokakta çocuk 
gibi neşeyle yiyerek uzak
laştık ların ı gördüler...

BİR y a z  
YAĞMURU (★★>

Oynıvanlar: Belgin Do
ruk, Göksel Arsoy, Ev
rim Fer, Orhan Elmas, 
Atıf Kaptan, Suphi Ka- 
ner, ve Ca vidan Dora. 
Rejisör: Orhan Elmas
İdaresinde çevrilmiş bir 
Be-Ya Film prodüksi
yonu.

h a f t a n ın  f ğ m la M ^

Geçen hafta iviniyet'den 
söz ederken, «Türk Sinema- 
sı'nın bilgi, para veya pro
jeksiyon makinesine olduğu 
kadar iyiniyete de ihtiyacı 
var...» demiştim.

j BlR YAZ YAĞMURU  — Orhan Elm as'ın bu film inin  bir 
I bölümünde A tıf Kaptan, Faik Coşkun, Göksel Arsoy vs 

Belgin Doruk.

îyiniyet hakkında düşün
celerimde herhangi bir deği
şiklik olmadı. Orhan Elm as
ın «Bir Yaz Yağmuru» nda- 
ki iyiniyeti de benim, Türk 
Sineması'nın gelişmesi için 
şart koştuğumdan farklısı 
değildi, îyi bir sinema dili 
ile beraber yürüyebilen iyi 
niyet, herhalde sinemamızı 
çağdaş seviyeye en kısa za
manda eriştirebilecek unsur
dur.

Ama ne yazık ki, «Kanlı 
Firar» dan sonra bir süre 
film çevirmeyen Orhan El
mas, «Bir Yaz Yağmuru» n- 
da, iyiniyeti ile beraber bir 
sinema düi kullanamadı. Bir 
temadan yoksun .hikâyesi, u- 
zun. yersiz ve yetersiz diya
loglarla, mantık hatalarına 
rastlanan, bağlantıları zayıf 
bir senaryo haline gelmişti.

Senaryo yönünden elindeki 
ilk avantajı kaybeden Orhan 
Elmas, kamera gücüyle bel
ki birşeyler 'yapabilir, «Bir 
Yaz Yağmuru» nu başarısız
lıktan kurtarabilirdi. Bunu 
yapamayıp, düzenlediği gö
rüntülerle de başan sağlıya- 
maymca, film tamamen ba-

şıbozuk, ne dediği anlaşıl
mayan, hareketsiz, kupkuru 
birşey olmuş, çıkmış.

Buna rağmen, Orhan El- 
mas'ın filmi, sezon içinde 
seyrettiğimiz Türk filmleri 
ne bir göz atacak olursak, 
b ir kalemde ‘silinecek kor- 
delâlatdan değil.

Herşeyden Önce, «Bir Yaz 
Yağmuru» bir takım sosyal 
gerçeklere el atması bakı
mından oném kazamyor. A- 
ile arası münasebetlerin do
ğurduğu acı gerçekler, vazi
fe duygusu, sakat bir insa
nın yaşayışında karşısına çı
kan güçlükler, başıbozuk 
gençlik..

Ama bütün bunların hep
siyle değil, yalnız birisiyle 
başlıbaşına bir film yapmak 
kabilken, Orhan Elmas Tıiç 
birisini tam manasiyle inceli- 
yememiş.

Ali Uğur'un fotografían 
üç-dört bölümde vasatın 
çok üstüne çıktı. Diğer bö
lümler de çoğu zaman vasa
tın altına düşen bir çalışma1 
yapmıştı. J

Oyuncu kadrosunda, Cavi-1 
dan Dora «Vamp-girl» rolüy
le başan sağladı. Filmin en 
iyisiydi. Göksel Arsoy, elinde 
çantası ve şapkasiyle dolaşı
yordu. Belgin Doruk rahat 
bir oyunla kadri doldurdu.

6
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Haydi bakalım. Arabanın 
«ereffne biraz dolaşalım  
Anlatacaklarım da var.

Buna ne 
dersin?

kervanı bırakı
yor musunuz?

Ever. Fakat onu adamları, 
ma hediye edeceğim . 
Onlar da kazanSinfor.* 
D aha iyi değil mi böyle :

Siliyorsun büyük btr fllm  çev irm ek  İs. 
■fiyordum. AAonte- k a rlo ‘d a  bir s tüdyo  
kiralad ım  . R lm  d irek tö rü  , s e n a ry o  
h az ır... ¿Aktörler d e  bekliyorlar»..

Ben de yanlann
öa çatışırım... Hayır- M asko tum dan  ayrıl m a J  N edir 

yı d ü şü n m ü y o ru m . S onra fit- A' ■* "nı— 
m m  ism in i D ilm iyorsun-. V 1 M acera adası „ Senaryosu, 

nu senin hikâyenden aldım  
Başrol de sen in , anladın m».
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Leylâ Sayar, “Gerçek 
dedikodular daima 
lehimdedir.,, diyor.

m k

H H H

Sinema muhitinde günün 
belli başlı dedikodularından 
biri, ha ttâ  birincisinin Muzaf
fer Tema - Leylâ Sayar mu
amması olduğu muhakkak... 
Daha birkaç ay evveline ka
dar:

— Leylâ ile Muzaffer çıl
gınlar gibi sevişiyorlar...

Duymadınız mı?.. Leylâ 
ile Muzaffer evlenmişler...

— Ben hayatımda böyle 
aşk görmedim... Onları ölüm 
bile ayıramaz... gibi dediko
dular hemen hemen herke
sin ağzındayken; son günle
rin  söylentilerinden biri de 
onlann ayrılacakları oldu...

Bu çeşit aşklann, nekadar 
devam edeceği ve ne derece 
hakikat olduğunu evvelden 
sezen SİNEMA ekibi, bu  de
dikodulardan uzak kalmayı 
tercih etmişti... H a tta | b ir 
hafta evvelinden beri ayrıl
dıkları söylenene kadar...

— Muzaffer çok iyi b ir a r 
kadaş dedi.. Onunla beraber 
olmak, konuşmak, dertleri
mize ortak olmak çok hoşu
ma gidiyor... Söylentilere 
bakmayın siz... Şu an, bera
ber olduğumuza göre onu 
çok seviyorum ve çok mes- 
udum demektir, öyle 'değil 
mi?.,.

— Ya evleneceğiniz, haki
kat değil mi?

Bu defa Muzaffer Tema, 
her zamanki ciddi haliyle ce
vap verdi:

— Artist hiç b ir zaman ev» 
lenmemelidir dedi. Bizler bir
birimizden evvel halkın ma-
(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

11

^Leylâ Sayar’ın son zaman- I 
lardaki tutumunu, gerçek 
bir dost olarak tenkit eden 
bir gazeteci olarak, onu zi
yarete gittim... Upuzun, so
nu gelmeyen merdivenleri 
çıkıpta Leylâ Sayar ile Mu
zaffer Tema'yı yanyana gö
rünce 'yorgunluktan değil, 
hayretten kalbim duracaktı 
nerdeyse... Gayri ihtiyar! du
daklarımdan :

— Siz ayrılmamış mıydı
nız?.. kelimeleri döküldü.

Her ikisi gülerek birbirle
rine bakıp, şaşırmış, gibiye 
diler.., Leylâ'nın zevkli salo
nuna geçtik. Günün dediko
dularına ve sohbetimize baş
ladık...

— Demek siz ayrılmadınız? 
Bütün söylentiler yalan öy
le mi?., diyerek ilk sualimi 
sordum.

Leylâ, Muzaffer’in yüzüne 
baktı ve tebessüm ederek:

N m m KM P
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İ lıyız. Halk kendisine ait ol- 
1 duğuna inandığı şeylerin, 
! başkasının olmasına asla ta- 
I hammül edemez... Şimdilik 
1 evlenmeyi katiyen düşünmü-
1 yoruz...
2 Bu sırada salona Leylâ Sa- 
§ yar'rn annesi Handan hanım 
f girdi.. Leylâ Sayar kadar gür 
i zel, onun kadar cazibeli ve 
I onun kadar tatlı bakışlı bir 
I hanım...
I ■ — Siz bu konuşmalara bak- 
| mavm dedi. Daha bu sabah 
İ kığımın evlenmesi için koy- 
I nuna muska taktım... İnan- 
j mazsanız koynuna bakın... 
i Kahkahalarla gülüştük... 

Son günlerde Leylâ Sayar*- 
m dansetmesi aleyhine yüz

lerce mektup alıyorduk. O- 
kuyuculanmız, Leylâ Sayar* 
m dansetmesi mevzuunun ne 
dereceye kadar gerçek oldu
ğunu öğrenmek istiyorlardı.. 
Sordum:

— Leylâ hanım dedim.. Son 
günlerdeki dedikodulara ne 
diyorsunuz? Hakikaten dan- 
sedecek misiniz?..

Bir an durakladı. Düşün
dü ve derli toplu bir ifâde ile 
ağır ağır konuşmağa başla
dı:

— Gerçek dedikodular da
ima lehimdedir dedi. Bunlar 
beni hiç bir zaman iizmitı 
yor.. Hakiki aktristlerin da
ima dedikoduları blmalı...

Bir an durakladı ve hemen 
ilâve etti:

— Ben otuz yaşında kadın 
değilim ki...

Merakla şaka olsun diye 
atıldım:

— Ya kaç yaşındasın?..
— 21...
Genç ve güzel kadın ge

ne durdu, gene düşündü, 
sonra devam etti:
— Zaman zaman dansetmem 

mevzuunda çıkan dedikodu
lar beni hakikaten üzüyor de
di.. Şu piyasada üç kişi var
mışız, öyle söylüyorlar.. Muh
terem Nur, Belgin Doruk ve 
ben... Onlar niçin dansetmi- 
yorlar ve soyunmuyorlar di
ye soruyorlar bana.. Onlar 
tabü ki, soyunamazlar. Han
gisinde soyünacak vücut 
var?.. Muhterem mi soyuna
cak?.. Belgin Doruk mu dan- 
sedecek?..

Beyoğlu'nda, Ağa Camiin 
hemen arkasında bir iş ha
nı vardır. Bu iş hanının bü
tün yazıhaneleri film şir
ketleri tarafından tutulmuş 
tur.

Gayet modem, kaloriferli, 
telefonlu, geniş yazıhaneler
de And Film, Be-Ya Film, 
Uğur Film gibi Türk Sine- 
ması’nm önemli 'yapım şir
ketleri de yer alır.

Birinci katın sol taraflım
daki yazıhanelerin hepsi Be- 
ya Film şirketi tarafından 
işgal edilmektedir. Koridor
dan doğru yürüyün, sağdaki 
odalardan en sondakine gi
rince, orta boylu, sempatik 
bir işletme müdürüyle karşı
laşırsınız: Selâhattin Yazgan.

★

— Kızınızın bugünkü tutu
mundan memnun değil misi
niz?..

Tatlı yeşil gözleriyle kızı
nı süzdü ve konuştu:

— Dansetmesinden katiyen 
memnun değilim dedi. Kı
zımla sadece film yıldızı Ley-

/  ]â Sayar olarak iftihar et
mek isterdim...

Biz de annesiyle ayni fikir
deydik. Bizler de binlerce 
hayranı gibi Leylâ Sayar’la 
film yıldızı Leylâ Sayar ola
rak iftihar etmek isterdik...

Sflljpg
i
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ğu sahibidir. Prensip sahibi

Bir çok işletme müdürle
rinin aksine, sinemanın muh
telif branşlarında uzun yıl
lar çalışan ve mesleğinin he* 
men her meselesinde yetkili 
olan Selâhattin Yazgan, ay
ni zamanda Türk perdesi
nin en eski karakter aktör
lerinden biridir.

★

43 yaşındaki aktörün sa
natla ilgilenmesi 1936 yılları
na rastlar. Rejisör Ertuğrul 
Muhsin'in «Aynoroz Kadısı» 
adlı kordelâsında bir koro- 
pozisyon oynıyarâk sinema 
ile ilgilenen Selâhattin Yaz
gan, iki yıl sonra da tiyat
roya el atmıştır. 1938 yılın
da amatör olarak Eyüp Halk
evi temsillerinde oynamağa 
başlamış ve tiyatroda ilk 

, oyununu da, Nurullah b il
gen’in «Deliler Doktoru» ad
lı piyesinde vermiştir. Daha 
sonra Ses Tiyatrosu'na gir
miş ve b ir ara, zamanın po
püler seyyar tiyatro ekiple- 
tıyle turnelere çıkmıştır.

★
Sinema konusunda ileri 

düşünüşlere sahip olan ak
tör, sinemamn toplum üze
rine korkunç tesirleri bulu* 
nan bir sanat olduğuna inan
maktadır. istism ar edilmedi
ği takdirde sinemamn toplu
ma iyivi, doğrüyu ve yararlı
yı etkileyebileceğini söyle
mektedir. Pek fazla ifrata 
kaçmamak ve estetiği olmak 
şartiyle, sinemada çıplaklı* 
ğm aleyhinde değildir.

★
Türk Sineması'nda geniş 

çanta bir değişiklik bir in
kılâp yapılması gerektiğini 
sövliyen Yazgan, ortaya ko- 

. nan eserlerin hemen vüzc^e 
doksan sekizinin avnı oldu
ğunu ve sadece oyuncuların 
ver değiştirdiğini söylerken, 
sinemamızda çalışmalarım

başarılı bulduğu rejisörleri 
şöyle sıralamaktadır: Mem>- 
duh ün, Metin Erksan, LÜt- 
fi Akad, Atıf Yılmaz, Osman 
Seden, Orhan Elmas.

Selâhattih Yazgan sinema 
seyircimiz için, «Ne gösterir
sen kabul ediyor ve alışıyor.» 
demektedir. Otuz yıl Öncesi 
operet ve komedilere alıştı
rılan seyircinin bir ara piya
sayı istilâ eden arap filmle
rinin tesiri 'altında kalının
ca, seyircilin koyu melod
ramlara alıştığını ve -Türk 
Sineması'nm da bundan çok 
zarar ettiğini ilâve eden ak
tör, sezon içinde gördüğü 
yerli filmlerden «Gecelerin 
Ötesi», «Kırık Çanaklar» ve 
«Bir yaz Yağmuru» nu be
ğendiğini söylemektedir.

★

oluşunu beğenir. Beğenme
diği huyu ise, çok aceleci o- 
lûşudur. Bunun da çok za
rarlarım görmüştür. Hattâ 
midesine ve dişlerine bile... 
Yalancılıktan nefret eder. 
En çok sevdiği üç insan, ço-

lyi giyinmesini sever. Geniş I 
bir elbise koleksiyonu var- 1 
dır. Siyasi konularda konuş- I 
m ak, müzik dinlemek, ara- 1 
sıra içki içmek hoşlandığı I 
şeylerdendir. Şimdiye kadar |  
altmışa yakın filmde oyna- I 
mıştır.

özel hayatmda gayet sâkin 
bir yaşayış süren Selâhattin

SELÂH ATTİN  YAZGAN  — Suavi Tedü’nün rejisörlüğünü yaptığı «Yaprak D öküm ü» I 
adlı kordelâda Suna Pekuysal ve Muallâ Kaynak ile...
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ÇOLPAN İLHAN

Türk Sineması'nın değerli oyuncusu 
niçin az film  çeviriyor acaba?

ÇOLPAN İLHAN
NİÇİN AZ FİLM ÇEVİRİYOR?

Pek sevdiğim mecmuanızda, biz oku
yucularınızı düşünerek açmış olduğu* 
nuz «SÎZİN KÖŞENİZ» beni sonsuz de
recede memnun etti. Demek ki artık, 
bizim de bir diyeceğimiz olduğu zaman, 
serbestçe yazıp çizebilecek ve sahip ol
duğumuz fikri müdafaa edebileceğiz... 
Ne kadar iyi bir şey bu...

Bu mektubumda, havram olduğum 
aktris Çolpan Ilhan'dan bahsetmek isti
yorum. Türk Sineması'nın bu değerli 
sanatçısı son zamanlarda az film çevi
ren aktrisler arasına girdi. Bunun sebe
bini öğrenmek için, daha önceki yılla
ra dikkat ettim. 1957 yılında «Kamelya- 
lı Kadın» adlı filmle Türk Sineması'nın 
içine giren değerli oyuncumuz, o yıl 
bir de «Ak Altın» da oynıyarak sezonu 
kapatmış. 1958'de de öyle. «Bir Şoförün 
Gizli Defteri»r «Yaşamak Hakkımdır» 
ve «Şeytan Mayası» olmak üzere üç 
film. «Zümrüt», «Yalnızlar Rıhtımı» ve 
«Kalpaklılar»... Derken, 1960'da bir 
film: «Cumbadan Rumbaya». Bu sene 
de, «Aşkın Saati Gelince» ve «Silâhlar 
Konuşuyor.»

Halbuki, Çolpan İlhan yılda on-onbeş 
film çeviren aktrislerimizden daha mı 
aşağı bir oyuncu? Hiç de değil... Bilâ
kis, bugünkü Türk Sineması'nda Çol
pan İlhan, gerek fizik ve gerekse oyun 
sanatı yönünden, birçoklariyle kıyas e- 
dilemiyecek bir üstünlüğe sahiptir. Şu 
halde?

Tabii, bütün mesele burada ya... Bir 
sinema oyuncusu çok film çevirmekle 
hiçbir zaman değerini ortaya koyamaz 
ki. Görüyoruz. Yılda on-onbeş film çe
virenler kamera karşısmda ne yaptık
larını bilmezlerken, Çolpan İlhan gibi
leri, her filmlerinde bir kişilik yaratma
yı başarıyorlar...

Benim anladığım sinema oyunculuğu 
da bu zaten...

Güler Ergin - ŞEHİR

BİZİM MÜSABAKA
1 M art 1961 tarihli mecmuanızın 

Posta Kutusu sütununda Ttıran îb- 
rim 'e verdiğiniz cevapta aynen şöy

le diyorsunuz: «Müsabakaya gir
mek için güzelliğin ve üstün b ir fi
zikî yapının rolü olmıyacağım, be
yaz perdedeki artistlere dikkat ede
rek anlıyabilirsiniz. Güzellerin ya
nında, çirkin olduğu halde sanat 
kabiliyetleri sebebiyle son derece 
m eşhur olan artistlere sık sık rast- 
lıyabilirsimiz.»

Aynı mecmuanın 34. sayfasındaki 
«müsabakanın şekli» başlıklı yazıda 
ise «Gelen namzet resimleri müdde
tin sonunda, ilk jüri tarafından ele
meye tabi tutulacak» denilmektedir.

Bu iki ifade arasında tam  b ir te
zat vardır. Şövleki, ilk ifadede gü
zelliğin kıymeti olmadığını söyledi
ğiniz halde, ikinci ifadede ilk tasni 
fin resimlerden yapılacağı belirtil 
mektedir.

Bu takdirde, benim aklıma gelen 
ilk fikir resmi güzel olanların ilk tu
ru  atlıyacaklardır. Ve tâbiri caizse, 
çirkin olanlar, daha doğrusu jürinin 
gözü tutm adıkları elenecekler. Belki 
aksini söyliyecek ve iddia edecek
siniz. Güzelliğin kıymeti yok, diye
ceksiniz. O zaman şu soruyu cevap
landırmanızı rica edeceğim. Jüri ilk 
tasnifi neye, hangi mesnede daya
narak yapacaktır? Yoksa jü ri âza- 
la n  b ir insanın resmine bakınca, o 
şahsın istidatlı olup olmadığını an
lı yacak kadar kabiliyetli mi?

Tarlan Samancı 
Halit Paşa Caddesi, 
Eyüp.
İSTANBUL

SİNEMA 1961 — Tabii biz fikri
mizde tsrar edeceğiz• Zira bu bir 
güzellik müsabakası değil, artist 
müsabakasıdır. İ lk  jürinin âzalari 
da, fotoğraflardan fizyonomi, fotoje
ni ve tipleri seçebilecek kadar bilgili
dirler. Ayrıca, müsabakayı hazırlar
ken tesbit ettiğimiz hususlar -ki bun
lar prensip olarak gizli kalacaktır- 
bizi hiç bir zaman yanıltmtyacak ka
dar sağlam ve emindir. Yakın alâka
nıza müteşekkiriz. Selâmlar.
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FOTOĞRAF VE 
ÖTESÎ...

ŞİNpMA 1961 mecmua
sında dikkatimi çeken bir 
nokta var. Bakm anlata
yım : Kendisini birçok de
falar gördüğüm ve oyunu
nu  seyrettiğim genç ve gü
zel yıldızlarımızdan Peri 
Han'ın hakikî b ir hayranı
yım. Fakat ilk sayısından 
itibaren devamlı olarak al
dığım SİNEMA 1961 mec
muasında bu güzel yıldı
zın çıkan resimleri aslın
dan çok farklı. Yakından 
gördüğüm ve pek çok gü
zel olduğunu kabul ettiğim  
Peri Han'ın fotoğrafları a- 
caba niçin güzel çıkmıyor?

Yıldızı görmiyen arka
daşlarıma, kendisini met
hettiğim zaman mecmua
daki resimleri göstererek, 
pek hoş değil, diyorlar... 
Halbuki ısrarla söyliyebili- 
rim  ki, Peri Han fotoğraf
larından çok farklı...

Mira KINOLEUSAN  
HEYBELİADA

SİNEMA 1961 — Peri 
Han’ın fotoğraflarından 
daha güzel olduğu bir ger
çektir. Ama bu fotoğrafçı
nın veya mecmuamızın su
çu değil, Peri Han’ın foto
jeni bakımından, objekti
fe hoş görünememesinden• 
dir. Bunun yanında, fotoğ
rafları aşıtlarından çok da
ha iyi çıkan artistlerimizi 
misâl gösterebiliriz.

SVNA SELEN - ESEN GÖRKMEN - S  Al M E BEKBAY  
Alış veriş için : SUNA SELEN

MÜKEMMEL BÎR GÜN

Geçenlerde bir yabancı si
nema mecmuaşında entere
san bir yazı okudum. Okuyu
culardan biri günlük yaşayı
şını, film yıldızlarından bi
riyle beraber geçirdiğini ta
hayyül ederek bir liste çı
karmış. Ben de ona benze
terek bizim yıldızlara ait bir 
liste yapıyorum. Acaba ben
zetebilecek miyim?

Benim için mükemmel bir 
gün:

Eğer imkânım olsaydı. İs
tanbul'a gelir ve günümü şu 
artistlerle geçirirdim.

MUZAFFER NEBtOĞLU üe 
sabah kahvaltımı yapar,

AYHAN IŞIK ile yüzmeğe 
gider,

BELGİN DORUK ile öğ
le yemeğini yer,

SUNA SELEN ile alışverişe 
çıkar,

GÖKSEL ARSOY ile akşam 
yemeğini yer,
ve geçirdiğim şahane günün 
neşesi içinde evime done«
Tim .

Şermln AKYOL 
BALIKESİR

AYHAN IŞIK
BAŞARI YOLUNDA

Sinemamızın değerli şöh
reti Ayhan Işık «Olilm Peşi
mizde» yi bitirdikten sonra; 
«Postacı» ya başlıyacaktır. 
Belki de başka film şirket

leriyle anlaşmalar yapar. Her 
sene en az, en kaliteli ve 
gözde filmlerde oynıyan Ay
han Işık, bu sene diğer ak
törler gibi fazla * film çevir
mek kararında herhalde.,.. 
Tabü ya, böyle memleketimi
zin kıymetli yıldızı, idealin
den fışkıran zekâyı ispat et
tirmesi için elbette fazla ça
lışacaktır. İspat etti ve bun

dan önce de, en gözde aktÖ 
Unvanını aldı.

Bu mertebeyi ömrünün S* 
nuna kadar, tıpkı Clark Gat 
le gibi muhafaza edip, dah 
fazla yükselmeğe ve Türk 
nemasını diğer memleketler 
arasında iyi bir seviyeyi 
yaklaştıracağına eminim.

Yılmaz ÖZTAS 
İSKENDERUN

-ur. m

MUZAFFER NEBİOĞLU 

Kahvaltılık!...
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HANDAN TUĞBAY VE METE'UĞUR — Değerli sanatçılar, korodaki arkadaşları ve Istanb'ul Operasının gözbe
beği Japon kızları arasında...

T1 epe başı Tiyatrosunun 
her önünden geçişim
de, kapının iki tarafın

daki rengârenk afişlere ba
kar «Mihayet bizim de bir 
Operamız var* diye öğünü- 
iiim. Bir yıl içinde bir re
pertuar Operası kurmak, mu 
hakkak zorlu 'bir iş. «Tod* 
ca» ile başlayan çalışma, 

J«Madame Butterfly», «Konj- 
jsolos*. «Sevil Berberi» ile 
idevam ediyor ve -Ankara 
Operasının bazı sanatçıları 
işi baltalamazlarsa- yakında

O P E R A S I
K tl l¡ * L E R l« D E

«La Traviata» ile sezonu bi-

PERDE AÇILIYOR — Modanı Butterfly’ın başlamasına 
pn dakika kala, sanatkârlar aynada son makyajlarım  

yapıyorlar.
İS

Röportaj : Meral SAYIN

tirecek İster misiniz sevgili 
okuyucularım, bu gece si- 

¿zinle birlikte İstanbul Şehir 
Operası'nın kulislerini feiyaf- 
ret edelim. İçeri girmedeii 
önce, kapıdaki afişlere bak
mak lâzım, bu gece «Mada- 
me Butterfly» var.

Bazı temsillerde âdeta ses
sizliğe bürünen. Dram tiyat
rosu kulisleri Opera olduğu 
günler âdeta bir bayram yeri 
manzarası arzeder. Bu defa 
bakıyorum, âdeta bir Japon 
bayramı var. Birbirinden gü
zel, çekik gözlü kızlar sırt
larında rengârenk kimonola
rı ile, oradan oraya koşuyor
lar. Tanıdık simaları arıyor, 
gözlerim ama, Japon kızlan 
kıyafetinde ve makyajında 
onlan tanımak çok güç. İçle
rinde hangisi Butterfly aca
ba? Şehir Operasının güzel 
sesli ve güzel yüzlü soprano
su Merâl Karaoğlu yanımıza, 
yaklaşıyor:

— Bu gece Butterfly benim; 
diyor.

öyle ya, birçok Butterfly*- 
lar var İstanbul Operasında«

Sezon başında Beynelmilel 
şöhretimiz Leylâ Gencer bu 
rolü oynamış, ondan sonra 
Güner Arpağ, Merâl Kara
oğlu, Diana Jamieson ve Sel- 
ma Ay kan bahtsız Japon kı
zını münavebe ile oynamış
lardı. Sel ma Aykan'ı sanat
ve Basın âlemi çok iyi tanır. 
Eskiden «Selma Emiroğlu» 
adı ile karikatürlerini zevk
le seyrederdik. Hatta bir a- 
ra Küçük Sahne'de «Çayha
ne» oynıyacağı zamanlar, 
yine bir Japon kızı olan Lo
tus Blosson rolünü oymya- 
cağı rivayetleri dolaşmıştı 
ortalıkta.

Suzuki rolünde bu gece S. 
Leal oynıyacak. İki gece ön
ce «Sevil Berberi» nin son 
perdesinde sesine hayran ol
duğumuz değerli sanatçı ba
şına parukasmı takıyor ve 
makyajının son retuşlanm 
yapıyor.

İstanbul Operası'nın sevim
li tenoru A. Topuz'u bir kö
şede kendi tlbiselerile görün
ce . «Neden hazırlanmadığım 
soruyorum.

—* Bu gece Pinkerton'u
ben oynamıyorum, diyor ve 
Gecenin Amerikan Bahriye»- 
lisini gösteriyor. İhsan Ün- 
lüer'in adım, Opera'dan de
ğil de başka bir yerden duy
muş gibiyim. İzah ediyor. 
147’lerden bir Doktormuş. De
mek ki elinde Opera gibi bir 
sanatı ve güzel bir sesi olun
ca insan, mesleğinden apay
r ı başka sahalarda da iş bu
labiliyor ve kendini göstere- 
•biliyormuş.
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Bu uzun boylu, yakışıklı, 
saçlanna kır düşmüş adamı 
tanıyacak gibiyim. Kendini 
takdim ediyor: «Butterfly- 
daki Amerika Konsolosu 
Sharples...» Sonra gülerek 
ilâve ediyor: «Beni tanıma
dın mı Merâl?» Tanımaz o* 
lur muyum, Mete 'Uğur... 
Polatlı'da Yedek Subay Oku
lundan arkadaşım, sarılıyo
ruz. Mete'nin sesinin çok 
güzel olduğunu bilirdim, her 
sabah yatakhanede onun ar- 
ya.lan ile uyanırdık ama, 
doğrusunu söyliyeyim, gü
nün birinde onu İstanbul 
Operası'nda görünce bayağı 
şaşırdım. Arkadaşım olduğu 
için iltimas yaptığımı san
mayın, ama göreceksiniz Me
te, çok yakın bir gelecekte 
memleketimizin en ünlü Ba
ritonları arasına girecek.

Ankara'nın havasından mı, 
suyundan mı bilinmez. Dev
let Operası koristlerinin hep
si toplu ve şişmandır. Şu an
da İstanbul Operasnm ko- 
ristlerine bakıyorum da hep
sini filiz gibi ince, zarif gö
rünce, bunu bir defa daha 
görüyorum. Meselâ şu fent* 
gârenk kostümleri içinde, 
gözlerinin ' içi gülen, fidan 
gibi genç kızı tanıyalım: adı 
«Handan Kutay» mış. Kon
servatuarda ve İtalya KüD- 
tür heyetinde Şan çalışmış, 
en sevdiği opera «Butterfly». 
İşte Sevine lzat. Konserva
tuardan mezun, müzik öğret
menliği yapıyormuş aynı za
manda. Erdem Siyavuşgil..'. 
Nedense İstanbul Opera«', üe 
b ir türlü bağdaşamıyan ünlü 
tenkitçimiz Siyavuşgü ile bir 
akrabalığı var mı, bilmiyo
rum ama, o da Konservatuar 
talebesi ve koroya Çıkıyor.

Şu köşede bir grup daha 
var. Elinde şemsiyeleri ve 
yelpazeleri, birbirlerinden 
güzel ve tatlı Japon kızlan.: 
Mine ûzgen. Yıldız Farhi, 
Tendü Vefa, Nur Atasagun 
ve Sülün Kurucuoğlu... On
ların arasmda kendimi âde
ta Japonya'da sanıyorum. 
Birden yambaşımda, başı a~ 
çık, saçlanm bir peruk içine- 
hapsetmiş, yıivarlak yüzlü 
bir Erkek beliriyor: Beni 
tanımadınız mı? diyor. B. 
Kuyumcu'yu nasıl tanıma

yız? Buttcrfly'da kızları Ame
rikalılara satan muhabbet tel
lâlı Goro, o değil mi? Tosca- 
da Spoletta, Konsolos’da Si
hirbaz, Sevil Berberi'nde 
Kont Almaviva rollerini oy
namış. Nurhan Rüçhan'ın a- 
caip makyajmı görünce şaşı
rıyoruz, Komiser rolünü ya* 
pıyormuş, Sevil Berberi'nde- 
ki başarısı Ankara.ya kadar 
ulaştı. Güzin Tatlıgil sevimli 
bir gençkız, .Tosça ve But- 
terfly'da Soloları var. Bu 
gece onun rolünü uzun boyu, 
mağrur hal ile Türkân Yolaç 
oynuyor. İşte bir solist da
ha.. J . Çarkçı, Tosça, But
terfly ve Rigoletto’da oyna
yan bu değerli sanatçı ilk 
^:fa 1955'd& İstanbul'da tesi
sine çalışılan Operada «İl 
Trevatore» de oynamış, İn 
büyük arzusu «Boris Godu- 
nov» da oynamak...

Şimdi biraz da bu gecenin 
Cho San'ını dinliyelim. Me
râl Karaoğlu Konservatuar 
talebesi, güzel, şipşirin bir 
genç kız.v. önce Momo'dan 
sonra da Zavaroş'dan ders 
almış ve Şehir Operasında 
bu rolünden başka «Tosça» 
da oynamış. Kadıköy'de otu
ru r  ve Opera geceleri, arka
daşları ^le birlikte Kadıkö- 
yün yanm vapurundadır. 
Sahi, sizler Opera artistleri
nin çoğunun Kadıköy'de o- 
turduğunu bilmiyorsunuz, 
değil mi? Merâl Karaoğlu, 
Mete Uğur, Bale'den ¿üzel 
Evin İlgar, Güher Arpağ, 
Handan Tuğbay, Türkân Yo
laç, Ömer Sezer, Selma Ay- 
kan, Topuz hep Kadıköylü- 
dürler. Hani müsait olsa, bir 
gün sts yüzünden vapur bü
tün gece yolda kalsa bir O- 
peramn bir perdesini sizlere 
hemen orada çıkanverirler. 
Ziller çalıyor, perde açılmak 
üzere.. Handan Tuğbay ve 
Sayın Kenber nihayet mak
yajlarını yapabildi ve objek
tifimize gelebildiler. Hulki 
Saner, Diana Jamieson, Iclâl 
Ar, Attilâ Manizade bu gece 
yoklar... Operanm kibar ve 
nazik sahne müdürü Asım 
Güngör’e bu röportaj için 
teşekkür edip ayrılırken, Or
kestra Puccini'nin nefis uver
türüne başlıyor.

MERAL KARAOĞLU  — Bu gecenin Butterfly 't

HANDAN KUTAY  — İstanbul Opera korosunun en genç, 
en güzel yıldızlarından ...

JAPON K IZLARI — Operamızın genç koristlen  biraz 
sonra elleri yelpazeli birer Japon dilberi olacaklar...
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DEĞERLİ YILD IZ  — Son yılların en gözde ve popüler
yıllar süren çalışr ime

1951 yılı içindeydi. Zamanın popüler bir si
nema mecmuası bir artist müsabakası açıyor 
ve müsabaka sonuçlandığında üç finalist, 
Türk Sineması’nın gelecek için ümitlendiği 
kişiler olarak ortaya çıkıyorlardı. Henüz on- 
altı yaşında genç bir kız Belgin Doruk, genç 
bir Akademi talebesi Ayhan Işık ve Mahir 
özerdem...

★
Aradan geçen yıllar her üçü için de iyi dü

şüncelere sahip olanları haksız çıkartmadı. 
Gerek Ayhan Işık ve gerekse Belgin Doruk, 
zamanla Türk Perdesi'nin gelmiş - geçmiş en 
büyük şöhretleri arasına girdiler. Mahir özer
dem ise, bir ara onlarla yanyana giderken, 
herhalde Ayhan ve Belgin'in süratlerine ayak 
uyduramadığından olacak, onlar kadar sevilen 
ve şöhret sahibi bir yıldız olamadı.

★

İlk zamanlarda çevirdiği filmlerle, o yılla
rın popüler yıldızları arasına hemen girmeyi 
başaran Ayhan Işık, Amerika'ya, gidene kadar 
Türk Sineması'nın en gözde aktörü sayılıyor
du. Amerika dönüsü, memlekette yeni yeni 
aktörler, yeni yeni yıldızlar buldu karşısında. 
Durumu biraz sarsılmıştı genç aktörün. Kı
sa bir duraklama devresinden sonra, son fil
mi, rejisör Memduh Ün’ün «ölüm Peşimiz
de», Ayhan Işık'ın kaybolmağa yüz tutan şöh
retini kendisine tekrar kazandırdı. Ve şimdi 
genç aktör, kaybettiği hayranlarını kendisine 
tekrar bağlıyabilecek bir durumdadır.

★

Müsabaka'mn tek aktrisi Belgin Doruk ise, 
o yıllarda çevirdiği «Çakırcalının Definesi», 
«Kanlı Çiftlik» ve «Köroğlu» adlı kordelâlar-

la Ayhan Işık'ın saüpığı 
hip olamadı. Geçessllar 
ler onu her an birazifeiha 
viyetine yaklaştınyflfc. 1 
ettiği Türkiye Güzeffic M 
Doruk» adını biraz Mıa yı 
men sonra Ayhan im a be 
düren Şehir» ona şif « t  y» 
adım daha attırdı. 1 feki 
«Son Beste» de, Belif Doı 
laştı rıyordu...

İP
m  i,
il. v<

1959 yılı Belgin DSİ 
bir dönüm noktası 41 
ber oynadıkları GökiaArsı 
LU» filminde Türk Şfeıem; 
iki yıldızı oldular..
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yıli ÎBdgin Doruk, bu Unvanı hiç de kolay elde edemedi, 
lışm îmek ve tecrübe bunu sağladı...

Uzuıı

nfîözde
n sayUıgı büyük şöhrete sa- 
eçenjill&r ve çevirdiği film- 
biraı ı̂ha «büyük şöhret» hü- 
tınyoftı. 1953 yılında iştirak 
Güzdük Müsabakası «Belgin 
raz Hjhi yaydı, genişletti. He- 
n Işfl» beraber oynadığı «öl* 
ta şöl fet yolunda başanlı bir 
rdı. I |eki Müren'le oynadığı 
BelfİDoruk'u hedefine yak-

n Ddik içi 
ısı «p. Ve

için şöhret yolunda 
o yıl içinde bera- 

SökşjjArsoy ile, «SAMANYO- 
irk ineması’nın en şöhretli

«Samnayolu» filmi, o zamana kadar katı 
melodramlarla uğraşan Türk Sineması'nı ro
mantizme sürüklerken, Belgin Doruk da, da
ha ne kadar süreceği bilinmiyen bu roman
tizm devrinin en önemli iki kahramanından 
biri oldu.

★
Prodüktörüne bir hayli para kazandıran ve 

gişe rekorları kıran «Samanyolu» filminden 
sonra, Göksel Arsoy - Belgin Doruk çifti ye
ni romantik filmlerde beraber oynadılar. Re
jisör Dr. A. Alyanak’ın «Satın Alman Adam» 
adlı kordelâsmdan sonra, rejisör Aydın Ar- 
akon’un «Kahpe» si, rejisör Orhan Elmas’m 
«Bir Yaz Yağmuru» nda oynıyan bu çiftin 
son olarak beraber oynadıkları «Aşkın Saati 
Gelince» yi de, yine bu sezon içinde seyrede
ceğiz. Rejisör Nejat Saydam'm yönettiği bu 
kordelâda oynıyan iki büyük şöhret yakında 
yeni bir romancının eserinden yapılacak adap
tasyonda karşı karşıya gelecekler. Peride Ce- 
lâl'in «Kızıl Vazo» adlı eserini değerli rejisör
lerimizden Atıf Yılmaz Batıbeki yönetecek.

★

Hemen hemen dünyanın her yerinde, sine
ma yıldızlan şöhretlerinin devamı için bir ta
kım çarelere başvurur, hayranlarının takdi
rini kaybetmemek isterler. Bizde ise, seyirci
nin ve bilhassa sinema yıldızlarını taparcası
na seven hayranlann sinema anlayışları çok 
değişiktir. Sansasyon yaratan olaylan daima 
değişik yönlerden yorumlarlar. Onun için 
Türk sinema yıldızları kendilerinden bahset
tirmek uğruna bir takım olaylar yaratmak 
istemezler. Çoğu zaman yanlış anlaşılmaktan 
korkarlar (L ü tfen  sahifeyi çeviriniz)

*
Ü
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SE V İL E N  YILD IZ  — Türk Sinem a seyircisi arasında büyük bir hayran 
« j  kütlesine sahip bulunan Belgin Doruk, 1951 yılında bir sinem a dergisinin 

açtığı müsabakada birincilik kazanarak sinemaya girdi. İ lk  film i «Çakır- 
calinin Definesi» adlı kordelâdır.

BÜYÜK ŞÖHRET  — 1959 yılı Bel- 
gin Doruk için şöhret yolunda bir 
dönüm  noktası oldu. Göksel Arsoy 
ile oynad ıkları«SAMANYOLU» film i 
bunu sağladı... B u  film , Belgin ve 
Göksel için büyük bir boşan yoluydu  
20

Bir süre için yurd dışına çıkan ak
tör ve aktrislerimiz, sinema dünyamız
dan uzaklaşınca döndüklerinde hayran
larının ümit edilmedik şekilde azaldık
larını görürler. Ayhan Işık, Nilüfer Ay
dan, Muzaffer Tema ve Yılmaz Duru 
bunun acı örnekleri olmuşlardır.

★
Şu halde, Türkiye'de sinema yıldızlı

ğı ve bilhassa yıldızların şöhretlerini u- 
zun bir süre muhafaza etmeleri zordur, 
demek lâzım gelir...

Son on yıldır, şöhretlerini azami şe
kilde muhafaza eden ve son bir-kaç yıl
dır da arttıran iki değerli aktrisimiz 
Belgin Doruk ve Muhterem Nur, özel
likle Türk Sineması'nda kendilerine yer 
ediniyorlar.

★

Belgin Doruk son yılların en sevilen, 
en gözde yüdızlanndan biri olmasını 
niye borçludur? Bugün Türk Sinema- 
sı’nda Belgin Doruk niçin gözdedir?

Soruların cevabım vermek için, de
ğerli yıldızın uzun yıllar süren çalışma
larım ele almak gerekiyor. Bugün pi

yasada bulunan birçok aktrisin yanın
da kamera yakınlığı ve rol kabiliyeti 
bakımından büyük UStünlU&Ç s&htg Qİ* 
ması, sorulann ilk cevaplaması olarak 
verilebilir.

Diğer yandan Belgin Doruk’un fizikî 
yönünden üstünlüğü ve bilhassa fevka

lâde sempatik fizyonomisi başarı yolun
da ilerlemesine başlıca âmil olmuştur.

Bir gerçeği daha itiraf etmek gere
kir ki, Belgin Doruk'un bir büyük a- 
vantajı da, sinemayı ve artistliği iyi 
bilmesi, tam bir film yıldızı gibi ha
reket etmesidir.

Bir de değerli aktrisin çok genç yaş
ta sinemayla ilgilenmesini ve elliye ya
kın film çevirmenin verdiği üstün ye
teneği söz konusu etmek gerekir..

Herhalde, şu sıra içinde bulunduğu
muz romantizm devrinden kurtulduğu
muzda Belgin Doruk gerçek değerini 
ortaya koyabilecek ve belki de şöhreti 
yanında bir oyun sanatına sahip olabi
lecektir...

tonpUık 
nhkrin Hta

kfTtpUM fMİHH||— •

KREM PUF PUDRASI 
mutu t«usiMi|Ttı 

^  taun.«
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İK İ  DAMLA GÖZYAŞI — Yüksel F ilm ’in son kordelâsı 
«İki Damla Gözyaşı» nda Efgan E fekan, Fatma Girik, 
M elâhat İçli, B ülent Oran, Nezihe Becerikli oynuyorlar. 

Filmin rejisörü N eja t Saydam...

NİHAYET BİTTİ
Rejisör Metin Erksan'm u» 

zun bir süre önce çekim işi
ne başlamış «Mahalle Arka
daşları» adlı kordelâsı niha
yet geçtiğimiz hafta içinde 
tamamlandı. Filmin montaj 
ve dublaj işleri tamamlan
dıktan sonra, Trakya ve A- 
nadolu sinemalarında göste
rilmesine başlanacaktır. İs
tanbul seyircisi ise, filmi an
cak gelecek sezonda seyrede
bilecek ,Bu filmde oynıyan- 
larl Efgan Efekan, Suna Se
len Kadir Savun, Suphi Ka
mer, Semih Serezli, Erol Taş, 
Suzan Avcı, Senih Orkan...

ÖLÜM FİLM ÇEKİYOR

Acar Film'in bu yıl çevir
meğe başladığı ilk filmi, «ö- 
lüm Film Çekiyor», b ir aylık 
bir çalışma devresinden son
ra çekim işi sona ermiştir. 
Aktör Orhan Günşiray ile 
aktris Muhterem Nur'un 
ilk  defa karşıkarşıya oynar 
«ltklan bu kordelâda Gönül 
Beyhan, Muallâ Kavur, Ah
m et Tank Tekçe, Kemal Be

kir ve Nubar Terziyan da oy
nuyorlar...

YENİ BİR FİLM
Cumhur Film'in «ölüm Ka

yalıkları» adlı yeni kordelâ- 
sınm çekim işi başlamıştır. 
Genç rejisörlerimizden Fik
ret ‘.Uçak'ın yönettiği ’filntf* 
de, hayati Hamzaoğlu, Saba- 
hat Uğur, Orhan Anbumu, 
Semih Sezerli, Hüseyin Ba- 
radan, Asım Nipton, Danyal 
Topatan, Talât Güryuva, Os
man Türkoğlu ve Erol Taş 
oynamaktadırlar. Eroin ka
çakçılığından suçlu bir gen
cin, bir köye sürgün edildi
ğinde başından geçen aşk 
macerasını öyküleyen filmin 
senaryosusunu Fikret Uçak 
yazmıştır. Operatör Yılmaz 
Gürbüz'dür.

NEJAT SAYDAM’IN
YENİ FİLMİ
«Aşkın Saati Gelince» adlı 

kordelâyı tamamlıyan genç 
rejisör Nejat Saydam, Yük
sel Film hesabına yeni bir 
filme başlamıştır. Senaryo
sunu Nejat Saydam ile Bü

lent Oran’m müştereken yaz
dıkları bu :film «İki Damla 
Gözyaşı» adını taşıyor.

Yüksel Film'in tbu korden 
lâsı aşk, macera ve komedi 
unsurlariyle geliştirilen bir 
melodramdır. Fon müzikle
rinin şarkıcı ve bestekâr İs
met Nedim tarafından özel 
olarak hazırlandığı bu kor
delâda, filmin baş erkek o- 
yuncusu Efgan Efekan şar
kı söyliyecektir. Operatörlü
ğünü Ali Yaver’in yaptığı 
filmde, Fatma Girik, Melâ«- 
lıat İçli, Bülent Oran, Nezi
he Becerikli, Gazanfer öz- 
can, Senih Orkan, Asım Nip
ton ve Rengin Arda oynuyor
lar.

«AŞKIN SAATİ GELİNCE»
BU SEZONDA OYNUYOR
Birsel Film'in rejisör Ne

ja t Saydam'a hazırlattığı, 
«Aşkın Saati Gelince» adlı 
film, bu ayın sonunda sine 
malarımızda gösterilecek, Baş 
rollerinde Belgin Doruk,, 
Göksel Arsoy, Çolpan İlhan, 
Sadri Alışık, Avni Dilliğil, A- 
liye Rona, Şaziye Moral'in 
oynadıkları bu filmde tatlı 
bir aşk hikâyesi var.

ATIF YILMAZ
FAALİYETTE

Bu Sezon içinde «Suçlu», 
«ölüm Perdesi», «Ayşecik 
Şeytan Çekici» ve «Dolanncı- 
lar Şahı» adlı kordelâianm 
seyrettiğimiz rejisör - prodük
tör Atıf Yiimaz Batıbeki iki 
yeni filme birden başlamış 
bulunmak tadır.

Güven Film hesabına çevir
diği bu filmlerde Atıf Yıl- 
maz'm oyuncu kadroları şu 
şekildedir: Peride Celâl'in ro
manından yapılan adaptas
yon «Kızıl Vazo» da. Göksel 
Arsoy, Belgin Doruk oynar
larken, «Tatlı Belâ» da Orhan 
Günşiray, Neriman Koksal ve 
Turgut özatay oynuyorlar...

«BOŞ YUVA»
«ölüm Peşimizde» adlı kor- 

delânm başanlı rejisör ve ak
törü Memduh Ün,Lâle Film 
hesabma Haziran ayı içinde 
yeni bir filme başlıyacaktır.

ünlü romancımız Kerime 
Nadir’in «Boş Yuva» adlı e- 
serini perdeye aktaracak re
jisör Memduh Ün, kordelâ- 
smda Göksel Arsoy, Leylâ 
Sayar, Fatma Girik ve Reha 
Yurdakul Üe oynuyorlar.

21

ÖLÜM FİLM  ÇEKİYO R  — Acar F ilm ’in yeni kordelâstn- 
da aktör Orhan Günşiray ile aktris M uhterem  N ur ilk  

ilk  defa karşı karşıya geliyorlar.
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BİR «GERGEDAN» GELDİ

Bu sezon Ankara’da büyük 
basan, ¿kazanan loneseo’nun 
«Gergedan» ı sonunda İstan
bul» geldi ve Şan Sineması 
sahnesine bir haftalık misa
fir oldu. Ankaralı sanatkâr
lar, {oyundan önce Kulis’te 

„epey heyecanlıydılar. Filhar 
kika «Gergedan» i Ankara'da 
defalarca oynamışlardı ama, 
İstanbul'da değişik bir seyir
cinin karşısına çıkmaları on
ları bayağı heyecanlandırı
yordu. Umum müdür ye pi
yesin rejisörü Cüneyt Gök- 
çer, sahne arkasında arka
daşlarına son talimatı verir
ken, - kızıl saçlı aktris Tom- 
ris Oğuzalp elindeki kedi'yi 
tâ Ankara'dan getirdiklerini 
söylüyordu. Baş rolü oyna
yan Kerim Afşar, sahnede 
oradan oraya dolaşıyor, fısıl
tı ile rolünü tekrarlıyordu. 
Eh., kolay değildi, bir geçe 
önce Ankara'da «Büyük Jüs- 
tin ven» rolüne çılanış, ertesi 
gece İstanbul’da «Gergedan»

m Berenger’ini oynıyacaktı. 
Şan sinemasının koca salo
nu, son birkaç sırası hariç 
-lebalep dolmuştu. Site Ti
yatrosundan Yıldız Kenter 
ve Şükran Güngör, eski arka
daşlarını görmeye gelmişler, 
Şehir Tiyatrosundan Feri
dun Karakaya, eşi ve Aslan 
Altın ön sıralan işgal etmiş
lerdi. Küçük Sahne'nin eski 
aktristlerinden ‘Şükran A- 
kın, Şair Nevzat Üstün'le ev
lendikten sonra, sahneden 
çekildi ama, «Gergedan» gibi 
(güzel oyunlar gelince, koş
maktan kendini alamıyor. 
Şehir Tiyatrosunun genç re
jisörlerinden Asaf ÇiğUtepe 
yanında bu senenin başarılı 
genç aktristlerinden Sibel 
Göksel, ilgiyle piyesi takip 
ediyorlar. Son zamanlarda 
tiyatromuza «Tarla Kuşu» 
gibi nefis bir çeviri sunan 
Asude Zeybekoğlu, Gerge- 
dan’m en dikkatli seyircüe- 
rinden... İlk perde sonunda 
piyesin alkışlanmaması, sah

ne arkasındakileri şaşırtıyor 
ama, son perde, kopan al
kışlar bunu telâfi ediyor... 
Eh., ne de olsa İonesco bu.. 
İlk anda seyirciyi Şoke edi
yor ve seyrettikçe bir şeyler 
anlıvor, yada anladığımızı sa
nıyoruz.

YOKLAR DAĞINDAKİ NAR

Mümtaz Zeki Taşkın adını 
sadece AnkaralIlar mı tanı
yor, sanırsınız?.. İstanbul’un 
küçük seyircileri bu velûd 
yazanınızın piyeslerini alâka 
ile takip ederler ve çok be
ğenirler... Bu yakınlarda M. 
Zeki Taşkın’ı İstanbul Ço
cuk Tiyatrosunda bir piyesi 
sahneye kondu. Adı «Yok
lar Dağındaki Nar»... Ferih 
Egemen iki senedir Çocuk 
Tiyatrosu ile ilgisini kesmiş
ti, ama «Yoklar Dağındaki 
Nar» ı okuyunca çok beğen
di ve sahneye koymaya razı 
oldu. Şimdi Çarşamba ve Cu
martesi günleri Küçük seyir- 
cüer ve daha çok büyük se

yirciler- Yeni Tiyatronun sa
lonunu dolduruyorlar ve bu 
neşeli çocuk operetinde Bir
sen Kaplangi’yi, Çin dansla
rından hayran kaldıklan De
niz Uyguner'i, hasret kaldık
ları Ferih Egemen’i, Şehir 
Tiyatrosunun genç istidatla- 
nndan Baki Turanlı, Gülen 
Kıpçak, Orhan Kayhan, A- 
liye Tülek, Uğur Kıvılcım 
ve arkadaşlannı doyasıya al
kışlıyorlar.

TOMBULCA BİR
ROSİNA

«Sevil Berberi» nin ikinci 
perdesinde Rosina'nın sorusu 
üzerine Figaro genç kıza «Ak
rabasının bir kız'a âşık oldu
ğunu» söyler. Rosina «Bu kız 
nerdedir?», «Nasıl bir kız
dır?», «Güzel midir?» diye so
rar. Figaro rolündeki Fikret 
Kutnay «Burada, çok yakı
nımda, güzel, tombulca bir 
genç kız» der. Devlet Opera
sı misafir sanatkârlanmn, cu
martesi akşamı Dram Tiyat
rosundaki temsilinde bu 
«Tombulca...» sözü, salonda 
tebessümlere sebep olmuştu. 
Oyunu istisna edilirse Ferhan 
Onad'm inkâr edilemiyecek 
nefis bir sesi vardı ama Fi- 
garo'nun söylediği gibi hayli 
tombuldu. İstanbullular ise 
kendi operalannda Az ra Gün, 
Diana Jamieson, Güher Ar- 
pağ, Leylâ Gencer, Meral Ko- 
caoğlu, Sel m a Ay kan tipinde 
filiz gibi sopranolar görüyor
lar. bu yüzden Ferhan Onad'ı 
yadırgıyorlardı. Ve «Sevil Ber
beri» nin Ankaralı sanatçıla- 
n n  iştirakiyle yapılan temsi
linde en beğenilen, en çok al
kışlanan kimdi biliyor musu
nuz?.. İstanbul Operasının sa- 
natkârlanndan Attilâ Mani- 
zade... Genç sanatkâr, İstan
bul Operasfna yardıma gelen 
Ankara Operacılanna, gerek 
sesi, gerek oyunu ile yardım 
ediyordu.

NASIL KURTULMALI?..

Gençlik Tiyatrosunda geçen 
hafta prömiyeri yapılan lo- 
neseo'nun oyununun adı «A-

«S
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UİR GERGEDAN GELDİ — Devlet Tiyatrosu sanatçıları gergedan karşısında,
hayret ve  korku içindeleri...
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medee» yada başka bir deyiş
le «Nasıl Kurtulmalı?).» Genç
lik Tiyatrosunun 'temsilinin 
ilk gecesinde bulunanlar genç 
rejisör Yurdaer Ersan'ın îo- 
neseo’yu çok iyi anladığını ve 
bütünüyle başanlı bir oyun 
çıkardığım görerek şevindi
ler. Genç sanatkârlar arasında 
Amedee rolünde Güneş Uğur
lu ile kansı Madlein’de Tanju 
Gül başanlı oyunlariyle dik
kati çektiler. Son perdede Gü
neş'in sahnede uçtuğunu gö
renler önemli bîr illüsyon o- 
layı ile karşılaştıklarına hük
mettiler. Gençlik Tiyatrosu
nun genç sanatkârlanna ger
çekten bir sihirbaz'm eli değ
miş, hepsi hünerlerini göster
me fırsatını bulabilmişlerdi. 
Postacı’da Cünevt Türel, İkin
ci Amedee ve Madlen'de Halit 
Akça tene ile Nuran Oktar, 
Patron'da Vasıf Öngören, Po
lislerde Giray Güçlü ve Gü- 
ner Namlı, Penceredekiler*de 
Handan Türkel ve Onur Uy
sal, İkinci Asker’de Aras ö- 
nen. bilhassa Amerikan aske- 
ri’nde Ergun özcan ile Bar 
kızı Mado'da Emel Gözne çok 
beğenilmişler, perde oyun so
nunda alkışlar içinde tekrar 
tekrar açtınlmıştı. Doğrusunu 
söylemek lâzımgelirse «Ak- 
bank» iyi bir kültür hizmeti 
yapıyor ve Gençlik Tiyatro
sunu himaye ediyor, öteki 
Bankalarımız da bu savaşa 
katılsa Tiyatromuz ve Kültü
rümüz çok daha ilerleyebilir.

AMERİKAN TİYATROSU 
ANKARA’DA

Amerika'nın ünlü Tiyatro 
heyetlerinden «The Theéter 
Guild American Repertory 
Company» çıktığı yakın doğu 
turnesinde memleketimize de 
uğradı ve Ankara'da üç eser 
temsil etti. İçlerinde Ameri
kan Tiyatrosunun en değerli 
oyuncularından Helen Hayes, 
Leif Erickson, June Havoc, 
Helen Menken, Nancy Cole- 
man, Dorothy Sands, James 
Broderick'in bulunduğu trup 
Thomton Wilder’in «Dişimi
zin Zan», Tenessee Williams’- 
m «Cam Kınklan» ve William 
Gibson'un «Mucize Yaratan»

piyeslerini oynamış ve çok 
beğenilmiştir. Gönül isterdi 
ki Amerikalılar istanbula da 
urasmlar ve temsillerini bu
rada tekrar etsinler, ilk iki 
oyunun şehrimizde evvelce 
oynanmış olması, arada bir 
mukayese yapılması bakımın- 
dan da enteresan olurdu.

OPERADA BÎR 
FİYASKO

Geçen Cumartesi akşamı 
İstanbul Operası, sanat ha
yatının en kötü günlerin
den birini yaşadı. «Sevil 
Berberi» ni Ankaralı misa
fir sanatkârlardan seyret
meye gelenler, karşılarında 
sesi çıkmayan b ir Kont Al- 
maviya ve Effemine tavır
lı b ir Figaro görünce hay
retler içinde kaldılar. Do
ğan Onat, gerçekten şim
diye kadar seyrettiğimiz 
tenörlann en sessizi, başa
rısızıydı. İlk perdedeki ar
yasından sonra, tek b ir al
kış almaması herhalde ken
disini sinirlendirmiş ola
caktı, Öteki perdelerdeki 
hırçınlığı bâriz b ir şekilde 
belli oluyordu. Figaro'da 
Fikret Kutnay'ı dinleyenler

F ERHAN ONAT — Güzel sesli, tombulca bir soprano...

İstanbul Operasının parlak 
ve dolgun sesli Mete Uğur
unu hatırlam aktan kendi
lerini alamadılar. İşin en

teresan tarafı, ilk perdenin 
sonunda. Fuayede herkesin 
A. Topuz ve Mete Uğur'u 
tebrik etmesiydi.

YOKLAR DAĞINDAKİ NAR — Operetinde Birsen Kaplangı, Deniz Uyguner,
Ferih Egemen...
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CEPHEDE P İK N İK  — B o zku rt K uruç D evlet T iya trosu ’nun  değerli oyuncusu , ilk  başarısında Ş e re f G ürsoy, M a d 
de Tanır ve Şahap A ka lın ’la  beraber...

BÎR GÜNDE ÜÇ AYRI PİYESTE OYNIYAN SANATÇI

Devlet Tiyatrosunun sezon 
başında Oda Tiyatrosu ile Ü- 
çüncii Tıyatro’da oynanan üç 
piyesine gidenler, her üç pi
yeste başrolü oynayan genç 
b ir aktörün başarısını uzun 
uzun anlatıyorlardı. Üç piyes* 
te  aynı günde oynamak mu
hakkak ki her sanatkârın har
cı değildi. Bozkurt Kuruç O- 
da Tiyatrosunda saat 18'de 
temsiline başlanan «Cephede 
Piknik» de Düşman Askeri o- 
hıyor, ayni Sahne'de saat 19 
da oynanan «Midasm Kulak
ları» nda Berberi canlandın* 
yor. Orada rolü biter bitmez 
üçüncü Tiyatro'ya koşarak

ibsen'in «Hortlaklar» dramın
daki Oswald'ı oynuyor. An
kara Tiyatrolan 830’da baş
ladığına göre Kuruç, Oda Ti
yatrosunun 8’de biten temsi
linden gece oynıyacağı oyu
na giderken belki yemek ye
meğe vakit bulamıyor bile... 
Bu yorucu çalışma ona çok

zevkli geliyor. Biraz da onu 
dinlemek istemez misiniz?

— 1935 yılının 5 Aralığında 
Ankara'da doğmuşum» diyor 
Bozkurt. Tiyatroya gelişim 
Kader'in b ir  lûtfüdur. Çocuk* 
luğum, birçoklanm ız gibi, kö
mürlüklerde Karagöz oynat
makla geçti. Tabi! bu  arada 
bol bol Sinema'ya da gittim 
ve Tiyatro'ya m erak sardım. 
Ama günün birinde ak tör o- 
lacağım aklımdan dahi geç
memişti. Daha doğrusu bu
nun için cesaretim  yoktu. O- 
pera binasının her önünden 
geçişimde tuhaf b ir  korku si
nerdi içime... Birkaç defa bu
raya bakarken gözyaşlanmı 
tutam ayın ağladığımı hatırlı
yorum. Demek ki Tiyatroya 
sevdalanmıştım.

— Bu sevda sizi Tiyatroya 
sürükledi tabiî.. Aileniz bu 
işe ne dedi?

— Ailem, Tiyatrocu olma
mı, Konservatuar'dan mezun 
olduğum güne kadar tasvip 
etmedi. H attâ Konservatua* 
nn-giriş im tihanına gizlice gi
dip kazandığım gün. Okulun 
kapısında yediğim tokadın a- 
cısmı hâlâ unutamam.

— Konservatuara girişiniz? 
Orada ovnadıSmız roller?

— Devlet Konservatuanna 
1954 • 55 ders vılında sinmiş
tim. Sırasivle Osear Wilde’m 
«Salome». Sofokle«’in «Anti- 
gone». «Oidipus Kolonos'ta» 
trajedilerinde ufak rollerde 
oynadım ilk sene.. Daha son- 
ra lan  Shakesneare'in «Bir 
Yaz Gecesi Rüyası» nda Tis-

be, H auptm ann’m «Elga» dra
mında Dimitri, Othello’da la- 
go, «Hamlet» te  Cladius, Sa- 
royan'm  «İndekiler» piyesin
de Kral, Erich Maria Memar- 
gue'ın «Son İstasyon» unda 
Ross rollerini oynadım.

— Konservatuarda unuta
madığınız hâtıralarınız var 
mı?

— İki hâtıram ı unutamam. 
Birincisi.. (Çocukça b ir  heye
canla gülümsedi). Konserva
tu a rd a  iki flörtüm  vardı ve 
bunların birbirlerinden ha
berleri olmaması için neler 
çekerdim yarabbi.. İkinci hâ
tıram , Hocam Cüneyt Gök- 
çer'in Mimik dersinde «Cürüm 
ve Ceza» daki Roskolnikof va
zifesini yaparken kendimi kay 
bedip kafamı yere vurmam.. 
Elimde kalan b ir  tutam  saç, 
hâlâ gözlerimin önünde.
, — Mezuniyetiniz ve Devlet 

Tiyatrosuna girişiniz?
— 1959 - 60 yılında, yani ge

çen sene. Konservatuan bi
tirdim . Okulda son senemde 
üç büyük rol oynamıştım, 
bunlar demin saydığım «Ot- 
hello», «İndekiler» ve «Son 
Durak» taki rollerimdi. Son 
sınıfta bunlardan başka, Dev
let Tiyatrosunda ilk rolümü 
«Kral Oidipus» da Koro, son
ra  da III. Korobaşı olarak 
yantım. Rejisör Takis Muze- 
nidis’ten cok şeyler öğren
m iştim  o günler... Mezun ol
duktan sonra bu sezon ba
şında, ilk olarak «Midasın 
Kulaklan» nda Berber'i ve 
«Cephede Piknik» te Zepo’yu
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oynadım. O rollerim afişten 
inmeden lbscn'in «Hortlak
lar» m da önemli bir role, Os- 
wald'e çıktım. Bu ilk iiç ro- 
lümU de aynı gecede oynamak 
şanslılığına eriştim. Her üç 
rolümü, ayn ayrı yönleriyle, 
birbirinden çok seviyorum ve 

'tefrik yapamıyorum. Çünkü 
bana üç ayn karakter canlan* 
dırma imkânlarını sağladılar. 
Devlet Tiyatrosunda başım
dan geçen enteresan bir olay 
«Kral Oidipus» da başıma * 
geldi. Okulda dersler ve pro
valardan sonra. Haftada dört 
gün de Büyük Tiyatroya gi
diyorduk. Oidipus temsilinde 
bir gece, oyunun tam heye
canlı bir anında gözlerimde 
yıldızların uçuştuğunu farket- 
tim.. Bir an ne olduğunu an
layamadım. Kendime geldi
ğimde Kulis’te yatar buldum 
kendimi. Etrafımdakiler te 
lâşlı idiler. Ne olduğunu an- 
lıyamıyordum. Repliğim gel
mişti, sözümü söylemem lâ
zımdı. Piyesi mahvetmiştim, 
hocamdan korkuyordum. Yat
tığım yerden kalkmak iste
dim, bırakmadılar, ölmeli i- 
dim o an.. Gerçekten ölme
liydim.. Daha sonra beni 
makyaj odasma götürdüler. 
İğneler, falan.. Bir ara gözü
mü açtığımda hocam Cüneyt

Gökçer'i gördüm yanımda. 
«Aldırma» diyordu bana. 
«Böyle şeyler olur» Epeyce 
hazin bir hikâye.. Şimdi rüya 
gibi geliyor bana.

— Oynamayı arzuladığınız 
roller?

— Oynamayı arzuladığım 
roller, en iyi oynadığım rol
lerdir.

— Boş zamanlarınızda ne 
yaparsınız?

— Uyurum.
— Beyaz perdede oynamak 

ister misiniz?
— Tabii... Bunu kim iste

mez... Hem bunu bir bakım
dan ne için merak ediyorum 
biliyor musunuz? Oyun oy
narken seyirci olarak kendi
mi hiç görmedim. Sinema’da 
oynarsam sonradan sinemaya 
gidip seyredebilirim.

— Beğendiğiniz sanatkârlar, 
bizden yabancılardan? Sonra, 
beğendiğiniz yazarlar kimler
dir?

«— Beğendiğim sanatkârlar 
bizden hocam Cüneyt Gökçer, 
Yıldız Kenter, Şahap Akalın, 
Handan Uran... Yabancılar
dan Laurence Olivier ve A- 
lec Guines... Yazarlara gelin
ce Shakespeare ve Dosto
yevsky... Bizden Güngör Dil
men, gene Güngör Dilmen ve 
gene Güngör Dilmen.

HORTLAKLAR  — B u piyesde Macide T anırla  dram sa
natın ın  zirvesinde B ozkurt...
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OPERA TENKİTLERİ

FERHAN V E  DOĞAN O NATLAR

SEVİL BERBER!
(İSTANBUL)

İstanbul Şehir Operasın
da Rossini’nin 3 perdelik 
Opera Komiği. Türkçesi 
ve Sahneye koyan: Ay dm 
Gün. Orkestra şefi: Sergio 
Massaron (Misafir) — De
mirbaşı Altuğ, Dekor: Şa- 
dan Bezeyiş — Yalçın E- 
mlroğlu, Kostüm: Selma 
Ay kan. Kareografi: Rezzan 
Abiclinoğlu. Oynayanlar: 
Rosina (Azra Gün), Kont 
Almavlya (A. Topuz), Bar- 
tolo (Attila Manizade), Fi* 
garo (Mete Uğur), Basillo 
(Nurhan Rüçhan), Fiorello 
(Ömer Sezer), Berta (S. 
Leal), Ambrlgo (S. Ansen), 
Asker (S. Yürür), (B. 
Mardin). İlk temsil 16 Şu
bat 1961.

Kuruluşu henüz bir se

neyi geçmediği halde İs
tanbul Şehir Operası, se
zonun dördüncü operasını 
sanatseverlere sunuyor 
Bezeyiş ve Emiroğlu'nun 
esere uyan renkli güzel de- 
korlan içinde Aydın Gün, 
titizlik ve başanyla sahne
ye koymuş, Rosina rolün
de Azra Gün tipi ve gü
zel sesiyle, istenileni veri
yor. İlk günlerde Almavi- 
va'da çok zayıf bir icra çı
karan A. Topuz son tem
sillerde muvaffak bîr oyun 
çıkanyor, sesi de düzel
miş. Figaro rolünde Mete 
Uğur için söylenecek söz, 
sadece takdirdir. Bariton 
sesi, kuvvetli komedi ka- 
büiyetiyle birçok Figaro'- 
lann üstüne çıktı Uğur. 
Nurhan Rüçhan Basilio'da 
çok başanlı, S. Leal’in son 
perdesi kuvvetli.

SEVİL BERBERİ 
İstanbul Operasında An 

kara Devlet Tiyatrosu mi
safir sanatkârları temsili 
Sahneye koyan: Vedat
Gür ten. Dekor: Turgut
Zaim. Orkestra şefi (A. 
Gamozzo), Oynayanlar:
Rosina (Ferhan Onat), 
Almaviva (Doğan Onad), 

Ankaralı sanatkârların 
İstanbul'da «Sevil Berbe
ri» ni oynamaları ilk an
da îstanbullulan üzmüştü. 
Fakat bu kadar zayıf bir 
ekiple icra edilen opera 
komik, İstanbul'un genç 
Operasiyle Ankara’nın es
ki Operası arasında bir

mukayese imkânı verdiği 
ve İstanbullular bu kıyas
lamadan ba$an ile çıktık- 
lan  için, ilgiye değer. Ve
dat Gürten’in rejisi bir 
kelime ile fecaatti ve de
ğerli Rejisörün eski gün
lerini hatırlamamıza vesi
le oldu. Doğan Onad’ın ar
tık sesinin kalmadığını 
Kont Almaviva’da anladık. 
Ferhan Onad sesiyle ka
zandığı eşsiş başanvı Ro- 
sina'ya uymayan tipi ve 
oyunu ile gölgeliyordu., Fi
garo rolünde Fikret Kut- 
nav'ı dinledikten sonra, 
Şehir Operamızın Barito
nu ile iftihşr ettik.

ARZA GÜN, A. TOPUZ — Sevil Berberi'nde... §
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ODA TİYATROSUNU YENİDEN AÇMAK 
NİYETİNDE

En büyük arzusu Opera sa
natkârı olmaktı. Fakat birgiin
Konservatuarın Tiyatro Resi
talinde Muhsin Ertuğrul onu 
görünce...

Uzun zamandanberi ne Sah- 
ne'de ne de beyaz perdede 
görememiştik onu... Adeta öz
lemiştik. Uzun zaman dediğim 
şöyle birkaç ay birşey... Al- 
tan K anndaş’a öylesine alış
mıştık ki bu birkaç ay, bize 
birkaç yıl gibi geldi. Sezon 
başında Aksaray’da Küçük 
Opera'da b ir «Altı Tiyatrosu» 
kuran, muhitin ve patronun 
ilgisizliği yüzünden bunu ma
alesef devam ettiremiyen de
ğerli aktris Al tan Karındaş 
son zamanlarda nerelerdeydi, 
ne yapıyordu? Okuyucuları
mın da bu hususları merak e- 
deceğini düşünerek kendisini 
aradım  ve Teşvikiye’deki evin
de buldum.

Sanat hayatından kısa b ir 
zaman da olsa ayrı kalmak, 
güzel gözlü aktriste iyi gel
miş. Üzerinde dinlenmiş in
sanların tazeliği ve zerafeti 
var. H er zamanki gibi şık ve 
neşeli karşüadı beni... Sur
dan burdan konuşmaya baş
ladık. Ama iki eski dost, iki 
eski arkadaş değildik bugün.. 
Bir gazeteci Ue b ir aktris 
hüviyetinde idik, önce röpor
tajımızı yapmak, sonra yine 
iki arkadaş olarak çene çal
mak üzere suallerimi sırala
dım:

—- Doğumunu ve sanat ha
yatım hatırlar mısın Altan?

— Sana günü ile söyliyeyim 
5 Nisan 1928 tarihinde İstan
bul'da dünyaya gelmişim. 
Haldun Dormen'le aynı gün 
ve aynı senede!.. Babamı bi
lirsin, M ahmut Karındaş, 
Meddah denecek derecede ka
biliyetli, sesi ve komedi yö
nü olan b ir insandı. Ben de 
herhalde babamın bu  taraf* 
lannı almış olacağım ki, daha 
küçük yaşta maskaralıklar 
yapar, tiyatro oynamaya ça
lışırdım. Ama doğrusunu söy
liyeyim mi, en büyük arzum 
bir Opera artisti olmaktı. Se
sim Soprano idi ve beş sene 
Konservatuar’da Bayan Ren 
Gelenbevi'den şan dersleri al

mıştım. Aynca Muhittin Sa- 
dak’ın Koro’sunda da çalış
mıştım.

— Sonra Opera'dan Tiyat
roya geçişin nasıl oldu?

— O sıralarda İstanbul Kon 
servatuannda Tivatro dersle
ri başlamıştı. Biz Şan Bölü
mü talebeleri Ercüment Beh- 
zad Lâv'm Tivatro derslerine 
de devama başladık. Lâle O- 
ralo&lu, Zerrin Aroad falan1 
beraberdik. O yıl sonunda 
Dram Tivatrosu sahnesinde 
b îr  resital verivorduk. Bpn 
Shakesneare'în «Venedik T a- 
ciri» kom edisinde Laneelot 
Gobo rolünü ve ' «Ruv pias» 
dan h irn a sa ü  ovnadım. Muh
sin ErtuSnıT benî trörmüs. be
ğenmiş. Ertesi sezon acılan 
Küçük Sahne kadrosunda bul
dum hnvîece kendimi... Gali
ba 19M - 52 sezonu idi. fKan- 
lı TWîWin» nivesînde ilk defa 
profesyonel sahneve çıktım. 
Bundan sonra «Karışık Ts», 
«Karakolda». «Aşağıdan Yu
karı» piveslerinde oynadım . 
«Arnsı Ambarı» komedisinde 
Nevin Akkava’nm Dublörü i- 
dim, onun rolünü aldım.

—- Sanat hayatına Küçük 
Sahne’de başlam ışsın, yine 
orda mı devam ettirdin?

— Hayır, Küçük Sahne’de 
b ir tezon çalıştıktan sonra 
1952 - 53 sezonunda İstanbul 
Şehir Tiyatrosuna geçtim. 
İlk  rolüm  «Yavru Kartal» pi
yesindeki Prenses Gregroviç 
idi. Bu ufak rolümde beğen
m iş olacaklar ki o sırada sah
neye konacak olan Jagues De- 
val’in  «Bu Akşam Semerkant- 
ta» piyesinde başrolü verdi
ler, rahmetli Talât Artemeİle 
birlikte oynamşıtık. Sonra 
WUder’in «Herşeye Rağmen» 
piyesinde yine ufak b ir  rol, 
onun arkasından Elm er Ri- 
ce'ın «Sokakta» dramında 
yine b ir başro l! Sezon sonuna 
doğru Komedi kısmında «Şur- 
dan Şuraya Gitmem» adında
ki b ir  komedide oynadığım 
önemli rolümü benim gibi 
münekkitler de sevmişlerdi. 
O yaz Gülhane’de «Bir Yaz 
Gecesi Rüyası» nı oynadım. 
Kışın, yani Şehir Tiyatrosun-
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da ikinci sezonumda »Sen Öi Ben Yayıyâyun» 
ve «Rüya Gibi» piyeslerinde rol aldım. Sonra 
«Figaro'nun Düğünü», «Tanndaft} Ziyafeti» 
«Kahvehane»!.. Revainn'in «Yine mİ Çocuk» 
piyesinin provalarına hazırlanıyorduk ki bir 
anlaşmazlık yüzünden tiyatrodan ayrıldım.

— Tiyatro’yu sevdiğine göre -herhalde büs
bütün ayrılmadın?

— İnsan bir kere kulisin havasım alınca 
ordan büsbütün ayrılamıyor. Ertesi sene .O- 
da Tiyatrosu kurulmuştu. Arkadaşım Mücap 
Ofluoğlu'nun dâveti üzerine Oda Tiyatrosu'na 
girdim ve «öteki» komedisinde sahneye çık
tım. Ertesi sezon biliyorsun «Tapılacak Ka
dın» ve «Tersine Dönen Şemsiye» yi oynadım.

v.«Tapılacak Kadın» m uzun süre afişte 
kaldığını, Al tan Karın daş'ın bu piyesteki ro
lünde çok beğenildiğini biliyordum. Ve Oda 
Tiyatrosu yanınca onu bir daha görememek 
düşüncesi ne kadar üzmüştü beni.,. Bunu 
kendisine söyledijgiıh zaman;

— Zaten Oda Tiyatrosu yanmadan ordan 
ayrılmıştım, dedi. Olaylar beni üzmüştü, bir 
daha .tiyatro yapmıyacağımı söylememe rağ- \ 
men, biliyordun bu sezon başında Aksaray'da 
Küçük Opera'da Altı Tiyatrosu kurdum. A- 
gâh ffün‘ün sahneye koyduğu «Küçük Kulü
be» eğer mulutini bulsaydı, Beyoglunda oy
nan saydı uzun süre afişte kalabilirdi. Rek- 
lâmsızhk ve saafin müsait olmaması ytizün 
den tutmadı. Gelecek yıl, Beyoglunda İstiklâl 
Caddesi üzerinde bulduğum 200 kişilik bir O-
da Tiyatrosunda küçük bir kadroyla temsil* 
ier vereceğim inşallah... Kadromu şimdiden 
tesbit etmiş durumdayım.

— En beğendiğin rolün hangisi?
(Sonu deva msayfasında)
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*BEN» SEVİYOR 
SEVMİVOtt
DNE sa b a h
SABAM MAUD
b a h ç e d e
DOLAŞIYORDU.

Monîka O ejan 'ın  zenginliğine 
de ğ e r  verm ex  o  /.. ^
O n u n  k a r ıs ı  
o lacağ ım  . Ne

£jüzel 'S ey ... i w / >  M

B u  qecQ ^eleca 
Hakikati söylîyç 
02k v« evlen
m em ize hiçbir 
enğeı olmadığı 

nı anlataca .  
ûım on».«.

X  E v e t , ,
gidiyo ru m . >. # j  |

Ariık d a ya  nam ı -  p s^ ğ ğ p  
nacağım. D a y a n a ./ 

cağım ı s a n ./  
n İ K  mi5 hm. /
K V t%  //  c q « r
0 1 %   / y -  ■ I ş a to d a  kız

I lar beni 
T J w  j . /  a ra r la rsa

v  i /  Oğlunun
1 1 /  n e re y e  j

W  M  i  Qlt«6lnîJ  Bılrnediğlnf 
/  söyle-*

7 M onika'ya  
■P f i  /  karşı rıaeJk 

.S flB fl' /  i  davran blU
M 9 f l  i  / /  h assa...

ja k
OA
GİTME
VE
HATIB.
LANI.
MDR.
P U ..,

C© k
d e ğ iş t in  
oöium. o
<îaî adam ın fcıeını 
ben a mı a m a  n et edr 
yorau n  ?..

B îr  ç o c u k  
babasının 

vaptıiclannda n 
m esul o lm a z . 

Nasıl böyle 
düşünür v e  

v  onu suçlandı, 
rırsın baba?

A gath e ' ^ Ş 5  
ye v e  koca I 
sına teşek kü r  
et... Bana 
itaa t ettiler. 
Monîka' ya  
d a  ^ 5
0 ittığlm
Sakın
bildirme 11  ^
olmaz.
mı ?..
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Allahaısmarladık. Dlk’f 
kızlar» ver

ı( a&rm  
M o n lk a ’y ı
rah atsız

« t m i m .
BÎC2
KAÇ . 
SAAT 
SO N SA  
OAK. 
TREN D E 
VAWX- 
YALN1Z 
GÖZLE
RİNİ 
k A P A C . 
PÛŞ£U 
N U E .

Babasına
d a  "milyonlarınıza 
rağmccn kızın ız  
bani Sûvlyor, b a n  -  
s e  S l2 d a n  n e fr e t  
e d iy o r u m  / A 
d iy e m iy o r u m .

JA K 'IN  GÖZLERİ 
YASLIDIR. S E V -
G lü s M  d ü ş ü  -•
NJÜC2 . kTALB\ 
O N U N  SÖ ZLERİ 
İLE "TİTRER.

TREN
3 AK'i HER ~  
AN MAUD'DAN 
BİRAZ PAHA 
AVI RMAKTADJ R .

AVNI
GÜN
AKŞAM»
Ü ZER İ
MALİD
VERİNDE
DURA
MAZ
VE
OAkM 
ARANM * 
VA
GİDER.

Ona crtdfp Maud 
Neqr2t olduûumu 

söyiem el fyf m . 
Dudaktan nda  
başka bîr M a 
Işîrn d o la ş.  

m asın artık... m

O nu QÖr. 
mczUyim.
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' BARAUD 
i MAUD*. 

UN . 
GSLDlQl- i 
K|( GÖÇ
MÜŞTÜ®.

Acaba ne îsstîyecak ?.. 
3ak'ı ariyaca k olursa  
onu Dik' loc avunmaya

Jâk'ın babası yâln ız. Ona oğlu c$bî 
banim  ö« fakir bir kız olduğumu 
Söylemenin ->am zsm a n ı. Baİk» d aja kzonamai kopaqlrrti Ja k evlan m em e yard

eth e d iy e dem ş t r e d e r

H m |  _
OCNÇ kızı HAYRETLER
JÇÎIMOC D*MLEJ2. O A k ’I N E  
1CAQAC2 SEVO kSîN f ANLAM IŞTIK

Lütfen ba* 
na yandım 
odintz.-. İ

BM»

Vkzık. 3ak  d a  steî 
h e rh a ld e  a n lıy a c a k tı .  
A m a o  ^ im d f  ç o k  
u z a k la rd a  bu lunuyor.

GrVH m î? 
Nle zam an  
oelecek  

peki/?.

Gitti diyorum , oitti /„
- . Btr daha da dönrrüyacak , 
ÖOnl üzm ek ıStem ozdim . 

köpağıni da sana bu 
B M  raktı -*

BEDBAHT 
kIZ OLUP 
BftBNÎ H EMENİ 
a n livam am iştir .

Benim le alay etm iyorsunuz ya  -  
Nereye olttiğlnî
S ö y l e t ^  Hayır , söylam adf.

İnanın bana... Onu 
unutm aya çalıksanız 
daha tyf olur...

DEVAMI VASİ1S-3
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SCHAFFÎNO — bu güztl
fHE GREAT ÎMPOSTOR — Üniversal - International'in bu yeni film inde Tony İtalyan yıldızını da Hotly- 
turtis baş rolde oynuyor. Diğer oyuncular: , Edmond O’Brien, Garry Merril ve Joan wood’u n  kapacağı ısrarlı*}

Blackman... söyleniyor.
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RÎTA MORENO 
İNTİHARA KALKIŞTI 
Genç yıldızlardan Rita Mo- 

reno, Hollywood'da Marlon 
Brando'rtun evinde intihara 
teşebbüs ederek, fazla mik
tarda uyku hapı almıştır. 
Hastahaneye kaldırılan aktri
sin sıhhi durumu iyiye doğ
ru gitmektedir. İntihar sebe
bi öğrenilememiştir.

ÜNLÜ KOMEDYENLER 
Zayıfı çok sâkin, şişmanı i- 

se gayet kibar ve tatlıydı. 1- 
kisi birleştiler Laurel - Hardy 
çifti olarak bütün dünyayı 
güldürdüler. Şişmanı 1957 yı
lında öldü.- Zayıfı ise, hâlen 
70 yaşında ve karisiyle' San
ta Monica'da mesut bir ha
yat yaşamaktadır.

HİNT FİLM 
ARMAĞANLARI 
Hindistan hükümeti 1960 

yılının Devlet Armağanlarını 
kazanan filmleri açıklamıştır.

Yılın en başarılı filmi seçi
len «Anuradha» ile en başa
rılı dokümanter filmi seçilen 
«Kangra ile Kulu» Başkanın

Altın Madalya Armağanlarını 
kazanmışlardır.

Yılın en beğenilen çocuk 
filmi olarak da «Phool Aur 
Kaliyan», en iyi öğretici film 
«Pond Culture* de Altın Ma
dalya almışlardır. 

CHURCHİLL'İN 
GENÇLİĞİ
«Tepedeki Oda» filminin ya

kışıklı genci Laurence Har- 
vey, Paramount Şirketinin 
Avrupa'da çevireceği yeni bir 
filmde, ünlü İngiliz siyaset a- 
damı Sir Winston Churchill'in 
gençliğini canlandıracaktır.

Filmin diğer rollerini de 
Avrupalı oyuncuların alması 
kararlaş tınlmıştır.
YENİ BİR FİLM 

Üniversia - International 
Stüdyolarında romantik 
bir aşk hikâyesi perdeye 
aktarılıyor. Filmin baş rol
lerinde Gary Grant, De- 
borah Kerr, Robert Mit- 
chum ve Jean Simmons 1 
oynuyorlar. «The Grass Is 
Green», filmin adı. Yâni 
«Çimen Yeşildir».

Ş m

[GARY COOPER 
I  KANSER
I  Şöhretli yıldız Gary Coo- 
gber'in hasta olduğu hafta i- 
feinde radyo ve ajanslarca bil- 
Idirilmiştiı*. Alman haberlere

GARY COOPER 
Biri daha mı?

»öre, uzun boylu aktör ağır 
bastadır. Cooper ailesine gö* 
be, değerli yıldızın hastalığı 
K anser olup, vücudunun muh- 
lelif yerlerine yayılmıştır.
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JONES VE USTİNON — Yılın en başarılı yardımcı karakter artisti Shirley 
Jones ve yılın en başarılı yardımcı karakter aktörü Peter Ustinov.

Geçtiğimiz hafta içinde 17 Nisan pa
zartesi akşamı. Sinema Dünyası'nm en 
büyük armağanlarından biri, büyük 
merasimle sahiplerine dağıtıldı...

•İ*
Bir buçuk ay öncesine kadar ölümle 

savaşan Elizabeth Taylor, «Butterfield 
8» isimli filmdeki başarılı oyunuyla Yı
lın En Başarılı Aktrisi armağanım al
dı.

AKADEMİ ARMAĞANLARI — 1960 yılı Oscar heykelciklerinin sahipleri, 
armağanlarını aldıkları gece fotoğrafçılara poz veriyorlar. Soldan sağa: 

Peter Ustinov, Shirley Jones, Elizabeth Taylor ve Bur t  Lancçster.
32

«Elmer Gantry» filmindeki oyunuyla 
Yılın En Başarılı Aktörü seçilen Burt 
Dancaster is«, armağanı' kazandığını i- 
şitince, hemen yanında bulunan karısı
na sarıldı ve öptü. Sahneye lağır adım
larla gelen yıldız, kısa bir konuşma 
yaptı:

— O kadar mesudum ki, bana oy 
vermiyen üyelere dahi çok çok teşek
kür etmek istiyorum...

★

Yılın Başarılı -Rilmi olarak sejilen 
«Garsonyer», beş sanatçısına Oscar Ar
mağanı kazandırmıştır. Filmin rejisörü, 
prodüktörü ve senaristi olarak, Billy

LİZ TAYLOR, BURT LANCASTER, SHİRLEY JONES VE 
PETER USTİNOV 1960’IN EN BAŞARILI YILDIZLARI; 

«GARSONİYER» İSE EN BAŞARILI FİLMİ SEÇİLDİ...

Elizabeth Taylor, gecenin takdimcisi 
aktör Yul Brynner tarafından adının 
okunduğunu duuynca heyecanla iki eli
ni ağzına kapadı. Sonra yanında otu
ran kocası Eddie Fisher'e döndü ve o-

nun yardımı ile yerinden kalkabildi. 
Londra'da geçirdiği zatürrie yüzünden 
Liz hâlâ toparlanamamıştı. Bitkin ve 
halsiz görünüyordu. Armağanını almak 
için sahneye doğru yürürken, ağır a- 
dımlar atıyor ve sendeliyordu. 2500 ki
şinin toplandığı salonun sahnesinde, 
bütün Amerika'ya yaym yapan televiz
yon kameralarının önünde durduğu za
man, titreyen bir sesle konuştu:

Minnetlerimi nasıl ifade edebilece
ğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ede
rim...

★
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Wilder üç armağan birden almıştır. 
«Garsonyer» filmini sezon içinde sine
malarımızda seyretmiştik. Filmin baş 
aktörü Jack Lemmon ve Shirley Mac 
Laine de Oscar'a aday olarak gösteril
melerine rağmen, kazanamamışlardır.

★
Yardımcı Oscar’ların tevziinde, Shir

ley Jones ve Peter Ustinov armağan ka
zanmışlardır. Shirley Jones, «Either 
Gantry» filmindeki kompozisyonu ile 
Yılın En Başarılı Yardımcı Karakter 
Aktrisi unvanım kazamrken, İngiliz Pe
ter Ustinov da, «Spartacus» filmindeki 
oyunuyla, Yılın En Başarılı Yardımcı 
Karakter Aktörüne verilen armağanı aU 
iniştir.

★

ELIZABETH TAYLOR
Genç yıldız şimdiye kadar dört defa 

Oscar'a aday gösterilmiş fakat kazana
mamıştı.

1932 yılının 27 Şubat günü Londra’da 
dünyaya gelen aktris, ilk filmini 1943 
yılında Amerika’da çevirmiştir. «Lassie 
Come Home - Korkusuz Lessie» adlı 
kordelâda oynıyan Liz, daha sonra «Ja
ne Eyre», «Vatan Haini», «Millî Marş» 
ve «Aşksız Yıllar» da oynıyarak sine
mada kendine bir yer edindi. 1950’den 
sonra rol aldığı filmler onu sanat ve 
şöhretin zirvesine çıkaracak gibiydi. 
Bilhassa, «İnsanlık Suçu», «Rapsodi», 
«Son Hâtıralar», «Devlerin Aşkı», «Kız
gın Damdaki Kedi», «Bir Yaz Macera
sı» ve kendisine Oscar Armağanı kazan
dıran «Butterfield 8» gibi kordelâlarda 
fevkalâde başarılı kompozisyonlar ya

ratan Elizabeth Taylor, sinemamı) ger
çek bir oyuncusu olduğunu göstermiş
tir. ★

BURT LANCASTER
En Başarılı Aktör Oscar'ını alan 

Burt Lancaster, 1913 yılının 11 Kasım 
günü New York City'de doğdu. New 
York Universitesi'nde eğitimini ta
mamladıktan sonra, hayata atıldı. Bir 
süre sirklerde akrobat olarak çalıştı. 
İkinci Dünya Savaşında Afrika ve Av
rupa'da hizmet gördü: 1946 yılında çe
virdiği «Katiller - Ihe Killeirs» adlı kor- 
delâyla sinema oyunculuğuna başladı.

Sinemada oynadığı ilk sıralarda, 
düzme macera filmlerinde roller alan 
Lancaster, böylesine filmlerde dahi bir 
aktör hüviyeti olduğunu göstermiştir. 
1956 yılında oynadığı «Dövme Gül» ve 
daha sonraki filmleri, «Yağmurcu«. 
«Ayrı Masalar»’onun sanat yöni ıü yü
celiğini gösterdi.

★

BILLY WILDER:
Bu yıl Oscar Armağanlan’ndan üçü 

almayı başaran değerli rejisör, pro
düktör ve senarist Billy Wilder, 1906 
yılının 22 Haziran'ında Viyana'da dün
yaya gelmiştir. Viyana ve Berlin'de ga
zetecilik ve sinema yazarlığı yapan 
Wilder, sinemada fiilen ilk çalışmasını, 
1929 yılında Robert Siodmak'm bir fil
minin senaryosunu yazarak yaptı. 1933 
yılında Fransa'ya giderek orada da bir 
filmin senaryosunu hazırladı. Aynı yıl 
içinde Hollywpod'a geçti. 1924 yılma 
kadar muhtelif filmlerin senaryosunu 
hazırladı. 1942'de «The Major and the

B ÎL L Y  WILDER  — Usta rejisör 
ü çarmağant birden alarak sanatı- 

n tn  yüceliğini ispai etti.

Manor - Vüyük ve Küçük» adlı filmle 
rejisörlüğe başladı.

1945 yılında «Yaratılan Adam» filmi 
için en iyi rejisör ve senaryo Oscar'la- 
nnı, 1950'de «Sunset Boulevard» için en 
iyi film hikâyesi ve senaryo Oscar'ını al
mıştır.

Başarılı reji çalışmaları gösterdiği 
filmlerden, bilhassa «Kamp 17», «Sab- 
rina», «Yaz Bekârı», «öğleden Sonra 
Aşk», «Beklenmiyen Şahit», «Bazıları 
Sıcak Sever» Wilder’in şöhretini art
tırmışlardır.

G ARSONYER  — B u  sezon sinemalarımızda seyrettiğim iz «Garsonyer - The 
A partm ent» 1960 yılının en başarılı film i seçildi. Yukarıda film in  bir bölü' 

m ünde Jack Lem m on ve Shirley Machaine...

Tereddütsüz
bir

tecrübe
f

a  Yüzde yOz netle®
KREMLİ

BRİYANTİN

kullenm z.
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YILDIZ ADRESLERİ
★ PERİ HAN

Feriköy, Şahap Sokak 
No. 27/5.
İSTANBUL.

★ NURAY USLU

Tepebaşt, Tozkoparan 
Camadan Sokak No. 
25/9 - Beyoğlu, 
İSTANBUL.

★ NİLÜFER SEZER

Altınbakkal, Bûbil So
kak No. 55/ * Harbiye, 
ŞEHİR.

★ AGNA MAGNANİ

Unitalia Film 
Via Veneto 108,
Roma,
İT  ALÎ A.

★ MONTGOMERY CLÎFT 

United Artists,
1041 N. Formosa Ave., 
Hollywood (46), Calip., 
U SA .

A K B A B A
MEMLEKETİMİZİN EN ESKİ VE EN OLGUN 

MİZAH GAZETESİDİR.

İS

A K  B A B A
EVİNİZİN BİR HAFTALIK NEŞ’ESİDİR. 

EN KUVVETLİ MİZÂHİ YAZILAR,

■
HİKÂYELER, FIKRALAR,
EN GÜZEL KARİKATÜRLER...

A K B A B A ’ d a

ARTİSTİK RESİMLER İÇİN MÜRACAAT 

EDECEĞİNİZ TEK ADRES :

T S a H H â

FOTOĞRAF STÜDYOSU ’ dur
ADRES : İstiklâl Caddesi, Ankara 

İş Han, Kat: 3 
Telefon : 495043

BEYOĞLU

A R A P l S l N t Z  
H U Z U Q

¡gmhmí
VAKTİNİZİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN HER AYİN 
İLK HAFTASI BİR RUH VE MADDE OKUYUNUZ.
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Altan Karındaş
(27. Sahifeden devam)

— «Bu Akşam Semerkantta» piyesindeki ro
lüm.. Mamafih hepsini severek, benimseyerek 
oynanm. Rol ayırt etmem.

— Şimdi de sinemadaki oyunlarına gele
lim?...

— îlk defa 1952’de «Yavuz Sultan Selim Ağ
lıyor» piyesinde Heyecan, Lâle hep beraber 
oynamıştık. Sonra «Paydos» da Hadi Hün'le, 
«Kara Davut» ta Cüneyt GÖkçer'le, «Vahşi 
Bir Kız Sevdim» de Ayhan Işık'la, «Ölmüş 
Bir Kadının Evrakı MetrükeSi» nde Sezer Se
zin ve Kenan Artun’la, «Yol Palas Cinayeti» n- 
le Abdurrahman Palay’la, oynadım. Muzaf
fer Arslan'la bir film şirketi kurduk ve «Gü
nah Yolcuları», «Kahpenin Aşkı», «Anası Gi
bi» filmlerini çevirdik. Son olarak «Dertli Ir
mak» da Fikret Hakan ve Leylâ Sayarla oy
nadım. «Vahşi Bir Kız Sevdim», «Anası Gibi» 
ve «Dertli Irmak» daıti rollerim sinemada en 
sevdiğim rolleri Fakat birşey söyliyeyim mi, 
film çevirmek benim için çok yorucu. Hem, 
tiyatroda oynayan bir insan için füm çok 
zevksiz ve randunansız... Tiyatroda da çok 
yorulursun ama neticeyi de hemen alırsın.

— Sinemamızın kalkınması hakkında dü
şüncelerin nedir?

— önce devlet yardımı şart... Sonra ufak 
şirketler birleşip teknik imkânlarını dışardan 
tedarik edip dış piyasa için filmler yapma
lı...

Tiyatro'dan Yıldız ve Müşfik Kenter’leri, 
Sinemadan A. Işık, T. Seyfioğlu, Orhan Gün-j 
şiray, Leylâ Sayar'ı beğeniyor. Hepsinden faz-i 
la da Zeynep Değirmencioğlu'nu... «Onunla; 
çok rahat çalışılıyor» diyor. «24 saatlik öm-j 
riin kalsa ne yaparsın?» sualine «Telâştan nej 
yapacağımı bilemem» diyor...

t
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Ârîist Müsabakamız Bitti...
Mecmuamızın Türk sinema* 

sına hizmet amacivle tertip
lediği «ARTİST MÜSABAKA
SI» na müracaat 10 Nisan pa
zar akşamı sona ermiştir, 

Okurlarımızın geniş alâka 
gösterdikleri «ARTİST MÜ* 
SAB AKASI» na dört bin kişi 
iştirak etmiş ve yapılan ilk 
eleme Sonucunda 800 artist 
adayı seçilmiştir. Bunlar «BÜ
YÜK JÜRİ» nin tasnifini gir
meğe hak kazanmışlardır.

Bu sayımızda «BÜYÜK JÜ
Rİ» nin değerli âzalarının ad
larını bildiriyoruz. 30 Nisan 
1961*- tarihinde, toplanacak c- 
lan «BÜYÜK JÜRİ» yeni bir 
eleme yaparak müsabakanın 
finalistlerini seçecektir.

«BÜYÜK JÜRİ» aşağıda ad
ları yazılı rejisör, prodüktör 
ve operatörlerden müteşek
kildir:
Memduh ÜN (Rejisör, pro

düktör, ak tor J-'
Çetin KARAMANBEY (Reji

sör, prodüktör) ■- 
Metin ERKSAN (Rejisör) 
Sadri ALIŞIK (Aktör)
Orhan ELMAS (Rejisör, ak

tör)
Hjir»*em ERMAN (Prodüktör) 
Mîirat KÖSF.OĞLl) |Prodük

tör)
Hulki SANER (Rejisör) 
Osman F. SEDEN (Prodük

tör, rejisör)
| t f  Yılmaz BATIBEKİ (Pro

düktör, rejisör)
Orhan GÜNŞİRAY (Aktör, 

prodüktör)
Sohban KOLOĞLU (Dekora

tör)
Halit REFlĞ i Rejisör)
Nevzat PESEN (Prodüktör, 

rejisör)
Nedim OTYAM (Prodüktör 

ve fon müziği yapıcısı) 
Muzaffer ARSLAN (Prodük

tör, rejisör)
Nejat SAYDAM (Rejisör) 
Naci DURU (Prodüktör) 
Süreyya DURU (Prodüktör)

Nejat DURU (Prodüktör) 
thsan İPEKÇİ (Prodüktör) 
Yukavim FİLMERİDİS (Ope

ratör, prodüktör)
Nusret İKBAL (Prodüktör) 
Nüzhet BİRSEL (Prodüktör) 
Turgut ÖREN (Operatör) 
Kriton ILİADİS (Operatör) 
ARTİST
NAMZETLERİNE

İlk  elemeyi kazandıkları 
halde, adreslerine yazdık
larım ız m ektupları geri ge
len aşağıdaki isim leri ya
zılı nam zetlerin, çok ace
le olarak  açık adreslerini 
bize bildirm eleri gerek
m ektedir. L istede adını o- 
kuyan nam zetlerin adres
lerini gönderm elerini rica 
ederiz.

1) Tornris BÜazt —'
ŞEHİR

2) Teom an Derya
ERZURUM

3) Süveyda ö z le tin
ŞEH İR

4) Hakkı Ytldırım
HATAY

5) Kurt Berkman
ANKARA

6) Tâiip Selim - BURSA
7) Cahit Derya

MERSİN
8) Tülin Tok - ŞEHİR
9) Duygu Göktürk

ANKAR\ 
İ0) Ömer Güneş - ŞEHİR
11) Tahsin Kutlu - ŞEHİR
12) Osman Kale ~ ŞEHİR
13) Önder Akm - ÖDEMİŞ

M üIltM  NOT :

tik  elemeyi kazananlara 
yazdığımız mektuplarda, 
kendilerinden boy fotoğ-t 
raflarını istem iştik . Bazı 
nambetlcrin geç kalması ii- 
zerinc bu müddeti 10 Ma
yıs 1961 gününe kadar ıı- 
zatıyorıız. tik  elemeyi ka
zananların bu tarihe ka ■ 
fotoğraflarım bize gönder* 
melerini rica ederiz-

O  Hong-Kong’un kenar mahallelerinde başlıyan ıstıraplarla dolu bir aşkın unutulmaz hikâyesi. 
Q  William Holden ile Nancy Kwan’m başrolle rini oynadıkları nefis filmin harika romanı.

Altın Kitaplar Yayınevi9 ’nin «Meşhur Romanlar Serisi» nde çıktı

Yazan : Rishard MASON Çeviren : Özay SUNAR
Toptan Satış Yeri: Cağaloğlıı, Servili Mescit Sok. Kurt İş Hanı No: 114

Toptan Tevzi Yeri : Altın Kitaplar Yayınevi — Cağaloğlıı, Servili Mescit Sok. Kurt İş Hanı No. 114

a m n
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