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M ır ınL' KİTAFLAE \

Ülkü Yazar. AGATHA C H RJSTlE’rün bir
birinden n e fis  8 hikâyesi, A LTIN  KİTAP
LAR Y A Y Îk E V t’nin POLİS ROMANLAPJ 

S E IÛ ŞÎ’nin ilk  k itabı olarak çıktı.
İ  ■ * L üks küverli 5 TL.
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İkinci Cildimize Başlarken :

SİNEMA 1961, Okuyucularına

Brigitte Bardof’ nun
Harika Ofset Tablosunu 

armağan etmekle şeref duyar.

GELECEK SAYIMIZ! ALIRKEN,

Mecmuamızın İçinde

Brigitte Bardoi’ nun
Renkli tablosunun bulunup bulunmadığına 

dikkat etmenizi bilhassa tavsiye ederiz.

Memleketimizin 
en eski ve en 
olgun mizah 
gazetesidir

i l

A K B A B A
Evinizin bir 
haftalık neş’esidir

■

En kuvvetli mizahi 
yazılar, hikâyeler 
fıkralar en güzel 
karikatürler

AKBABA’da
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ŞÖHRETLER  — Aşkın Saati Gelince film inin bitim ini beklemeden sinemayı terkeden özdem ir Birsel, Sadri Alışık, 
Nevzat Pesen, Neriman Koksal, (Tiyatrosundan sonra gelen) Çolpan İlhan ve Belgin Doruk’u Fotomuz BELLA çıkış 
kapısında karşıladı... Bu neşeli gurup son günlerde birbirlerinden hiç ayrılmamakta, m uhtelif eğlence yerlerinde

beraber görülmektedir..

Sevgili SİNEM A 1961 okuru,

Gelecek 26. sayısında ikinci cildine başlıyacak 
olan dergimizde büyük yeniliklerle karşılaşacağınızı 
müjdelemekle sevinç duyuyoruz.

Gelecek sayınızda tamamiyle değişik bir dergi ile 
karşılaşacaksınız. İ lk  sayfalardan itibaren, hareketli 
bir mizanpaj, şimdiye kadar Türkiye’de yapılmamış 
bir şekilde, aktiialite fotoğraflariyle dolu beş dediko
du sayfası, haftanm  aktüalite ropörtajları, 'Çelecek 
haftaki ilk röportaj Göksel Arsoy - Soley Oben çifti
nin evlilik hayatlarına ait olacaktır- her hafta büyük  
boy renkli tablolar *gelecek hafta  Brigitte Bardot’nun  
nefis bir boy resmi- ve her sayfasında en taze artist 
ropörtajlariyle, Türkiye’nin en m ükem m el sinema 
dergisini zevkle okuyacaksınız. Bu arada şunu âay 
bildirelim ki, okurlarımızın arzusuna uyarak, dergi
mizde sinema ite ilgili olmıyan konulara artık yer 
verm em ek kararındayız. SİNEM A 1961, gelecek sa* 
yısından itibaren, her sayfasiyle Türk Sinemasına ve 
Türk artistlerine ait bir dergi olacaktır.

Dergimizi bu yeni şekliyle daha çok seveceğinizi 
üm it ediyoruz.

Saygılarımızla, 
SİNEMA 1961

’M im    ■ıııııııııiiiıiMit^

1 SİNEMA (
3 MAYIS 1961 İ 
CİLT: 1 — SAYI : 25 |  

FİATI: 150 KURUŞ j 
Sahibi i  

Dr. Turhan BOZKURT |
Yaz t İşleri Md.: s

R ebil YU RD A TA P |
Hazırlayanlar : §

Tolun AY  * Hayri CANER I 
Kudret YÜKSEL  i

1 Yazı Ailesi : Sadri ALIŞIK, Tolun AY, Hayri CANER, I 
İ Ülkü ERAKALIN, Özkan KAYMAK, Cem KURTUL, 1 
|  Oktay OKAN, Yücel ÖZTURAN, Merûl SAYIN , Engin t 
|  SUNAR, özay SUNAR, Zeki TÜKEL Engin ÜNSAL, I 
|  Melih VASSAF, Kudret YÜKSEL, Kaya A. ZEREN. §

İ İdarehane : Cağaloğlu, Servili Mescit Sok. Kurt, |  
|  İş Hanı No. 114. §
1 İlân : Santim i 12¡50 TA,. |

İç  sahifeler dizgi ve bask ı: ERCAN Matbaast. § 
Resimli romanlar baskısı: İNCİ Ofset Basımevi. § 

|  Kapak ve tablo film  ve baskısı: APA Ofset Basımev1 |  
i ö n  kapak : N ilüfer SEZER (Foto : Sinema)
|  Arka kapak : Sophia LOREN (Foto: Sinema-BELLÂ) 1 
|  Renkli Tablo : Gina LOLLOBRİGİDA (Foto: S in e m a )\
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HAFTANIN GALASI...

Sezonun büyük reklâmı ya
pılan ve merakla beklenen 
filmlerinden «Açkın Saati Ge
lince» nin galası hafta içinde 
İnci Sinemasında yapıldı... 
Büyük bir kalabalığın seyret
tiği film umumiyetle beğenil
di... Erken saatlerden itiba
ren dolmağa başlayan sinema
nın holünde ilk dikkati çe
kenler, tanınmış film yıldızı 
Neriman Koksal ve Nevzat 
Pesen'di... Neriman Koksal 
etrafım saran kalabalıktan 
memnun, hayranlariyle soh
bet etti. Müteakiben Göksel 
Arsoy’un dâvetlisi olarak ge
len milli güreşçilerimiz bü
yük ilgi gördüler.. Halk, on
ların da etrafım çevirip, soru
lar sormağa başlamıştı... Ev
lendikten sonra eşi Soley ha
nım ile ilk defa galaya gelen 
büyük şöhret Göksel Arsoy, 
salona girdiği an büyük bir 
hayran gurubu etrafını çevre

ledi.» O kadar büyük bir te
zahürattı ki bu, Soley hanım 
kocasını hayranlan arasında 
bırakıp, akrabalarının yanma 
gitmek mecburiyetinde kaldı.

GECENİN BUKETİ...

Galanın tek buketini, kah
raman, ince zevkli güreşçile
rimizin Göksel Arsoy'a tak
dim ettikleri nadide çiçekler 
teşkil etti... Bu o kadar ince 
bir jestti İd, davetli bulunan
ların bazılan hayranlıkla, ba
zdan da bunu düşünemedik
leri için utanarak seyrettiler 
bu güzel anı... Fotoğrafçıların 
flâşlan çakmağa başladı... 
Millî kahraman güreşçilerimiz 
Göksel Arsoy ile poz poz re
simler çektirdiler...

KİMLER VARDI?..

Eşi Çolpan Ilhan'ın tiyatro
da rolü olduğu için galaya 
yalnız gelen Sadri Alışık, Ne
riman Koksal ve Nevzat Pe-

sen ile beraber bir locada o-
turdular... Göksel Arsoy ve 
eşi ilk locada oturuyorlardı... 
Müteakiben galalara gelme
meyi itiyat haline getirmiş 
bulunan Belgin Doruk ve 
müstakbel /eşi özdemir Bir
sel de aytıi locada oturdular. 
Bü Belcin Doruk’un uzun za- 
mandin beri iştirak ettiği ilk 
galaydı... Hususiyeti de öz- 
d'Jinir Birsel ile ilk defa be
raber görünmeleriydi. Yalnız 
antraktan ve finalden evvel 
locadan kaybolma sebebini 
bir türlü anlıyamadı hiç kim
se... Acaba filmini mi beğen
medi diye düşünenler de ol
du.

GALANIN SONRASI...

Galadan sonra iki Buick a- 
rabaya dolan Göksel Arsoy, 
Soley Arsoy, Çolpan İlhan, 
Sadri Alışık, Neriman Kok
sal. Nevzat Pesen, Nüzfeet 
Birsel eşi Neclâ Birsel ve öz
demir Birsel olduğu halde 
Klöp Mini’ye giderek saba
hın erken saatine kadar eğ
lendiler ve dansettiler... Ger
çi bu, gurubun ilk eğlencesi 
değildi. Çok iyi anlaşan ve 
eğlenmesini bilen arkadaşlar
dı bunlar... Geçen cumartesi 
aralarında Belgin Doruk da 
olduğu halde ayni gurup Nüz- 
het Birsel’e akşam yemeğine 
d âvetliydi... Mü teakiben de

önce Klüp Mustafa olmak ü- 
zere Reşat ve Burç'a uğrayan 
bu çiftler neşe içinde eğlen
diler... Galadan sonra özde
mir Birsel, Belgin Doruğu e- 
vinc bıraktı... Belgin, ertesi 
sabah yeni filmine başlıyacağı 
için erken yatmayı tercih et
mişti...

NİHAYET BAŞLADI...

Uzun dedikodulara sebep o- 
lan «özleyiş» filmi, nihayet 
çevrilmeğe başlandı... Başrol
leri oynamak için birçok yıl
dızlar namzet gösterilip, dedi- 
kodulan yapıldıktan sonra ni
hayet gerçek kadro belli ol
du... Beyaz percfenin roman
tik jönlerinden Muzaffer Te
ma, uzun zamandan beri oy
namasını arzu ettiğimiz tatlı 
rollerinden birini «özleyiş» te 
oynuyor... Baş kadın rolün
de de Belgin Donık'u seyre
deceğiz... Diğer rollerde Salih 
Tozan, Nubar Terziyan, Mü
nir özkul. Handan Adalı oy* 
nuyorlar...

TEMANIN TELEFONU...

Geçenlerde yazıhanemize te
lefon eden Tema, filme başla
dığım belirterek «— Mecmua
nızın şahsıma gösterdiği alâ
kaya çok teşekkür ederim.» 
demiştir... «Hakkımdaki en 
gerçek haberleri yazmanıza, 
yalan haberleri doğrulamanı-

K A Ç IŞ  — Ş ö h re tli y ıld ız ım ız  G öksel A rsoy ve  (O kla  g ö ste rilen ) Belgin Doruk, fiim in  b itim in i beklem eden  seyir
cilerin  h ü cu m u n d a n  ka çm a k  için localarım  te r  k e t tiler... Fakat nafile... Sevgiden  kaçılır m ı hiç?.. B inlerce hayran-

ları bu  de fa  o to m o b ille r in in  e tra fın ı kuşa ttıla r ...
i

sinematek.tv



2a memnun oluyorum... Diğer 
mecmualar Leylâ Sayar ile ay
rıldığımızı yazdılar, gerçeği si
zin yazdığınız gibi ayrılmadı- 
ğımızdır... Bu filmde oynamı- 
vacağımı yazdılar, hakikat si
zin yazdığmızdır. Bu kadar 
tezat olmaz ki...»

FESTİVALLER BİRLEŞTİ..

İstanbul Belediyesiyle Ga
zeteciler Cemiyetinin ayrı ay
rı tertip ettikleri Film Festi
vali araya giren bazı patron
lar ve şahısların çalışmalariy- 
le birleştirildi. Festival Bele
diye tarafından yapılacak, Ga
zeteciler Cemiyeti de özel Ar
mağan verecektir. Festivale 
girecek filmler arasında «Ay
şecik Şeytan Çekici», «Kırık 
Çanaklar», «Gecelerin ötesi», 
«ölüm Peşimizde», Namus 
Uğruna», «Suçlu» ve «Denize 
İnen Sokak» adlı kordelala
rm bulunduğunu kuvvetle 
tahmin ediyoruz. SİNEMA 
1961 yazarlarının birleşerek 
hazırladıkları (Festivalde Kim 
ler Kazanacak?) başlıklı yazı
yı gelecek sayımızda takdim 
edeceğiz.

«DOLANDIRICILAR ŞAHI» 
KONYA'DA...

Adı «Dolandırıcılar Şahı» |_ 
kalan Orhan Giinşiray, filmiy
le birlikte geçtiğimiz hafta i- 
çinde Konya'ya galaya gide
rek dönmüştür. KonyalIların 
sevgi ve takdirleriyle karşıla
şan ve çok memnun dönen 
Günşiray, Güven Film namı
na, Atıf Yılmaz'm rejisörlü
ğünde Neriman Koksal ile 
birlikte «Belâlı Torun» filmi
ni çevirmeğe başlamıştır... Ay
ni şirket ve rejisör ayni za
manda Göksel Arsoy ve Bel
gin Doruk ile «Kızıl Vazo» yu

GÖKSEL VE B U K E T  — Galaya, G öksel A rsoy'un  m isa fir i o la ra k  ge len  M illi gü reşç i
lerim iz; ço k  sevd ik leri G öksel Ar so y ’a  b ir  ç içek  h ed iye  e tm e k  in ce liğ in i d e  g ö s te rd i

ler... R esm im iz, A rsoy’u, g ü reşç ile r im iz  arasın da  gösteriyor...

da çevirmeğe devam etmek
tedir...

REKOR...
Belgin Doruk bu sezon hiç 

boş durmıyacağa benziyor. 
Halen «Kızıl Vazo» ve «özlen 
yiş» i çeviren Belgin, As Film, 
Pesen Film, Erman Film, Bir
sel Film'le anlaşma yapmış 
bulunmaktadır... Bu kadaı* 
çalışmaya bravo doğrusu... 
Belgin Doruk'un en büyük ar
zusu bir araba sahibi olmak
tı. Bu sene arzusunun haki
kat olacağına inanıyoruz. Ba
zı yakın dostlan da, bir vizon

alacaklarım iddia ediyorlar... 
Bu kadar çalışmadan sonra i- 
kisini de alır herhalde... Hay
di başarılar Belgin Doruk... 
Allah kolaylık versin...

ANKARA YOLCULARI...
«Altın Kalpler» filminin ga

lasında bulunmak üzere Zey
nep Değirmencioğlu, Evrim 
Fer. Ahmet Mekin, Erdoğan 
Tünaş gurubu geçen hafta An
kara'ya giderek beş sinemada 
birden oynamağa başlayan 
filmlerinin bütün galalarında 
bulundular... Halkın büyük 
sevgi ve alâkaları onlan son

derece mütehassis etm iş...
Geçen hafta Ankara'ya gi

den yolcular arasında Sezer 
Sezin de vardı. Ama, galaya 
değil, kayınvalidesinin yanın
da bulunan biricik kızım gör
meğe gitti Sezer Sezin... Uzun 
zamandan beri Ankara'da bu
lunan kızım çok özlediğini 
söyleyen değerli yıldız, çocuk 
sevgisinin hiçbir şeye benze
mediğini söylemektedir.

YENİ ANLAŞMA...
Sezer Sezin deyince aklımı

za geldi... Evet yeni bir ha
ber... Sezer Sezin ve Kenan

Erich M. Remarque’ın
en ünlü romanı

Ç I K T I  ...
Kitapçınızdan İsrarla Hüti

isteyiniz . -

T o p ta n  S a tış  Y e r i *
ALTIN  KİTAPLAR |7ILTln)iğ

Y A Y IN E V İ V «uma İ  )
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ş a f a k t a  

B U L U Ş A L I M

GÜLİSTAN GÜZEY 
KENAN PARS

LÜKS ve İNCİ Sinemalarında

Artun çiftinin yakın dostlan 
olan Memduh Un, müşterek 
bir film yapmağa karar ver* 
diler. Sezen Sezin'in evvelce 
satın aldığı senaryoyu çok 
bedenen Memduh ün, ortak 
yapacakları bu filmde Eşref 
Kolçak., Fatma Girik, Salih 
Tozan İle Zühal Üstüntaş'ı 
oynatmayı düşünüyor.

BİTMEYEN BALAYI...

Bolu ve Abant'ta balayım 
geçiren Göksel Arsoy hayatın
dan o kadar memnun ki, gön 
düğü ve gezdiği nefis yerleri 
arkadaşlarına anlata anlata 
bitiremiyor... (Bizim Türkiye- 
de o kadar güzel yerler var 
ki, Avrupa'ya taş çıkartır) di- 
yen Göksel Arsoy birkaç re
jisörü de, Anadolu’da film çe
virmeğe ikna etti...

Evlilikten memnun musun 
sualini soran bir arkadaşımı
za genç aktör şu cevabı ver
miş :

— Memnun musun ne de
mek birader, yaşamanın ne 
demek olduğunu şimdi anla
dım...

Evet kıymetli okuyucular. 
Göksel Arsoy hayatından o 
kadar memnun ki, bakın söz
lerini nasıl tamamladı:

— îçim içime sığmıyor... 
Çalışmak, durmadan film çe
virmek istiyorum... Beni se
venleri ve mesleğimi o  kadar 
çok seviyorum ki...

TEŞEKKÜR...

Film çevirirken ayağından 
kaza geçiren Muhterem Nur, 
artık iyileşmiştir ve çalışma
larına başlamıştır. Geçenler
de yazıhanemize telefon eden 
çok değerli yıldız, şu satırla
rın yazılmasını istemiştir:

— Mecmuanızın hastalığım 
esnasında göstermiş olduğu 
alâkaya teşekkür ederim. Bu 
arada geçek havranlanm, ge
rek tanıdıklarım ve gerekse 
şirketlerin telefon, telgraf ve 
bizzat göstermiş olduklan a- 
lâka beni son derece mem
nun etti. Çok sevdiğim mec
muanız vasıtasiyle, teşekkür
lerimi iletmenizi rica ederim.

AYRILDILAR MI?..

Kısa bir zaman evvel ayrı
lıp tekrar barıştıklarım yaz
dığımız Suzan Yakar ve Ad-
I

rian $enses çiftinin aralannâ 
bazan karakedi giriyor işte... 
Kara mı, ak mı henilz belli 
değU ama, Adnan Şenses’i ge
çen hafta içinde yine Boğaz’- 
da görmüşler, yanında genç 
bir ses sanatkârı hanım, al
tında da Suzan Ya kar'm he
diye ettiği araba... Resimleri
ni çeken bir fotoğrafçıya da 
rahat rahat pozlar vermişler... 
Suzan Yakar bu yazıyı oku
duktan sonra, aralarına gire
cek olan kedi ak değil, her 
halde kara olacak...

MESUT BİR EVLENME...
Çok yakın bir tarihte sîzle

re mesut bir evlenme haberi 
vereceğimizi kuvvetle tahmin 
ediyoruz... Tanınmış bir sine
ma yıldızımıza ait olacak o- 
lan bu evlenme, şimdilik giz
li tutulmak isteniyor.. Biz de 
bunun yerinde olacağına i- 
n an dik... Sosyetede büyük bir 
yeri olan damat beyin, hazır
lıkları hararetle devam edi
yor. (öyle bir düğün yapaca
ğız ki, eşi benzeri olmıyacak.) 
diyorlar. Bu büyük evlenme
nin tafsilâtını birkaç hafta i- 
çinde vereceğimizi kuvvetle 
tahmin ediyoruz...

BİR CEVAP...

Geçtiğimiz haftalarda Ev
rim Fer ile Fikret Hakan'ın 
beraberce görüldüklerim yaz
mıştık... Genç film yıldızı Ev
rim Fer, şu satırların aynen 
yazılmasını rica etmiştir:

— Fikret bey ile aramızda 
ileri gitmiş bir arkadaşlık ka
tiyen mevcut değildir... Ken
disini bir sanatkâr ve bir ar
kadaş olarak eskiden beri tak
dir ederim ve ediyorum da... 
Bu durumu kıymetli seyirci
lerime açıklamanızı ve şimdi
lik mesleğimden başka hiçbir 
şeyi düşünmediğimi bilmele
rini isterim... Hürmet ve sev
giler...

ÇINAR DAĞILDI...
Uğur, Yakut, Birsel, Duru, 

Atlas, Murat, Ergenekon Film 
Şirketlerinin çevirdiği filmle
ri müştereken işletmek üzere 
üç sene evvel kurulan «Çınar» 
Füm İşletmesi 1 Mayıs tari
hinden itibaren dağılmıştır.

KAÇAN KAMERA...
Rejisör Memduh Ün'ün ba

şarılarında büyük rolü olan

Foto Direktörü Turgut ören, 
ortağı bulunduğu Erman Film 
Stdyosundan da ayrılarak bir 
sene müddetle film çekmek 
üzere BE - YA Kimle anlaş
mıştır. Memduh Ün'ün bu se
zon hangi kameramanla çalı
şacağı ilgi ile beklenmektedir. 

KÜÇÜK SAH NE DE 
B İR  DANSÖR  
Sokak Kızı Irm a) kom e

di m üzikalinin dans pro
valarında en iy i danseden  
kim  biliyor m usunuz? İz

zet G ünayL  Küçük Sah- 
ne’nin bu yakışıklı aktörü, 
sahneye intisap  etm eden  
önce, b ir süre, b ir dans 
dershanesinde; dans hoca
lığ ı yapm ış. Güzel danset
m esinin  sırrı bu o lsa  ge
rek.. N işan lısı Sem ine  
Sun'a sorarsanız, îzzet'in  
dansa kendini bukadar 
verm esinden şikâyetçi.... 
«Akşamları bir yere gide
miyoruz. Külçe gibi eve  
geliyor» diyor.
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İ MACBfitA ADASI* pIlmInîn Ilk oamnei e c ı ÇEvOtLMevc 
UK*»ÇC<B. UkÜVM'UA COTTEFİOl«  9CCZA0E9CC STtlDVOVA 

f  M fr ıF f ıln t  it» • ■

/  SÇW AQA*T MABtfcîsf , OHIASJ} Ş6HÎfit 
/  90eVBTeslN\N tU&Of (BBiMHiMOiyuB 

TANWlQMAKlA ÎQE 0ASlAM!STr8

M a a r a  j 4 d a s ı

HB2KES SON 
PCRECE M EM NUN, 
FAKAT ÜÜAN BİB. 
HAVLÎ PÜŞÜNCELIOIC.

İNTİKAM
HlSLEO! ASLA S Ö N 

M EM İŞTİR, R ^R A  KAZANINCA 
DEÖHAL İNTİKA M  ALMiyA KOŞACAKTIR
M adem  intikam  
yorsun .m ah kem eye  
b aşvursana A A srtk o m « y a v a ç

Va f isk 
elersin?

N e

D alm a d ü şü n ce lisin  U ttan. 
Halbuki eonin yaşın d akîter 
ço k n eşeli o lm alıd ırlar.
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/  Fakat* b îr
/  9 ün b ah ar  
/  se n in  tçtr» ete 

j  g e le c e k  y e  mç 
/  su t o lacak sın . ]

f 'j  ya^Li 
/  AN«aBMMIN

B övte
KONUŞ -  

MAS)
ÜÜAN'ı İ

B ÎP  HAVLİ k 
f /  D ü ş ü n  _ i l  
/  D û f iO û . I I

/  O KADAB. M | 
I d a l m i ş t j k î * «  

OO^YA H
GÎC2EN M J
ç o c u ğ u  m S 

BîL£ % / m $  
g ö r m e d i .  / 8

VArrîten bilgiye 9©re 
M anara’ ya t«n x lye n  bfr çp h ıs 
Salvad o r \Atlarosa ad ı altında  
dotBŞiyorm uş.. K O STEFiQ U E ~— ■
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h a la tın  te h lık e d a y
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BİR REJİSÖRE
İKİ FİLM..;
Güven Film Şirketi, Türle 

Sineması'nm sayılı rejisörle* i 
finden Atıf Yılmaz'a iki film 
birden yaptırmaktadır. İki 
filmin çalışmalanna da baş* 
livan değerli rejisörümüz, 
haftayı hummalı bir faaliyet 
içinde geçirmiştir.

Yukavim Filmeridis'in bu 
yeni filmlerinde, aktör Semih 
Sezerli Ar direktörlük ve pro
düksiyon âmirliği yapmakta* 
dır. Her iki kordelânm ope
ratörü de Manasi Filmeridis.

«Tütün Zamanı», «Ala Ge
yik» ve «Bu Vatanın Çocuk
ları» adlı filmlerin değerli ak
törü Yılmaz Güney, Güven 
Film'in bu yeni kordelâlan-

nın her ikisinde de oynıyarak, 
tekrar Türk Sineması’na dön
mektedir. Uzun bir süre, sine
mamızda senarist, reji asista
nı olarak çalışan Güney'in 
her iki filmdeki kompozisyo
nunun da son derece ilgi çe
kici olduğu belirtilmektedir, 

ı Vedat Türkali'nin senaryo
sunu yazdığı «Kızıl Vazo» nun 
oyuncu kadrosu şöyledir: Bel
gin Doruk, Göksel Arsoy, Yıl
maz Güney, Şaziye Moral, 
Mümtaz Ener, Ahmet Tank 
Tekçe, Hüseyin Baradan, Bil
ge Zobu, Yusuf Çağatay.

«Tatlı Belâ», —diğer adiyle 
«Belâlı Torun»— filminin o- 
yunculan da şöyledir; Orhan 
Günşiray, Neriman Koksal, 
Turgut özatay, ^Yılmaz Gü-

N E R İM A N  K Ö K SA L  B u  sezon  «D evlerin ö fk e s i» v e ı 
«Şahane K adın* ad lı kordelâlarda se yre ttiğ im iz  değerli:l 

aktris , A t ı f  Y ılm a z  ın  «Tatlı B elâ»sm da oynuyor.

★
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M E L E K L E R  ŞA H ÎD ÎM D İR  — G öhsel A rsoy ye ö ı tü r k  
Serengil, S u h a  D oğan'ın film in in  b ir  bö lüm ündeler.

ney, Ayfer Feray, Ahmet Ta
nk Tekçe, Suphi Kaner, Nec
det Tosun, Salih Tozan, Sa
mi Hazinses, Oya Tan, Sabi* 
ha îzer.

BİTTİ, OYNUYOR.
Rejisör Suha Doğan'm bir 

buçuk ay kadar öncesi başla
dığı, «Cebelüttank Casusu» 
adlı kordelânm adaptasyonu 
«Melek Şahidimdir» in çe
kim, montaj ve dublaj işleri 
süratle tamamlanmış ve bu 
kordelânm İzmir sinemalann- 
da gösterilmesine başlanmış
tır. Bilindiği gibi, bu fiİmj- 
de başrolleri Göksel Arsoy, 
Muallâ Kaynak, Türkân Şo- 
ray, öztürk Serengil, Hulûsi 
Kentmen, Şaziye Moral, Özde
mir Han ve Atıf Kaptan oyna
maktadırlar.

İKİ .YENİ FİLMİN 
ÇEVRİLMESİNE 
BAŞLANIYOR 
Be-Ya Film Şirketinin «0- 

tobüs Yolcuları» adlı senar
yosu tasdikten gelmiştir. Ya
kında çevrilmesine başlana
cak bu filmin rejisörlüğünü 
Ertem Göreç vapacaktır. Ay
han Işık, Tijen Par, Avni Dil- 
ligil, Kadir Savun, Suphi Ka-

ner ve Suna Pekuysal'm oy-.f 
nıyacaklan bu kordelânm ae- i 
naryosunu Vedat Türkali yaz-jfl 
mıştır. Diğer taraftan Işıkf; 
Film de, senaryosunu Lâle O-l-, 
raloğlu'nun yazdığı ve reji-B 
sörlüğünü Dr. A. Alyanak'ıng 
yapacağı yeni bir filme baş»E 
lamak üzeredir. Aktris Tür*k 
kân Şoray'm ilk defa ata bİ-gj, 
neceği bu kordelâ için, ken-® 
dişine binicilik dersleri veril-jj 
mektedir. Filmin başrollerin-! 
de, Fikret Hakan, Türkân Şo-% 
ray. Ahmet Tank Tekçe ve f. 
Salih Tozan oynıyacaklardır. 9

NEJAT SAYDAMIN
ÜÇÜNCÜ FİLMİ

Genç rejisörüm üz N ejat £ 
-Saydam  bu y ıl yapacağı |  
üçüncü film i m uhtem elen!  
AND film  hesabına çevire- J 
çektir. Haziran ayı iç in d e!  
çekeceği üçüncü kordelâr: ■ 
n ın  senaryosunun Bülent a 
yazm ıştır. «Şeytanın Ksfgtjl 
cı> adlı kordelâda Fikret £ 
Hakan, m uhtem elen Leylâ; 
Sayar, Fatm a Girik, Senih 
Orkan, Sem ih Sezerli ve Ş; 
Bülent Oran oynıyacaklar-İ 
dır.
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ARMAĞAN KAZAN D IRAN  P İY E S  — Y tM tz ve M ü şfik  K e n te r  K a rd eşle r , ken d ilerin e arm ağan  kazan d ıran  «SALIN -
LIN CA KTA İK İ  Kİ Şİ» p iyes in in  b ir  sah n esin deler...

GEÇEN YILIN EN İYİ ARTİSTLERİ OLARAK 
«İLHAN İSKENDER» ARMAĞANINI - 

KAZANDILAR 
—  YAZAN : MELİH VASSAF —

Genç adam, sahneye çıktığı 
an, ortalığı bir sessizlik kap
ladı. herkes susmuş, ne söy- 
Iiyeceğini bekliyordu. Elinde
ki kâğıda göz atan genç, «Ev
velki yıl aramızdan ayrılan 
değerli arkadaşımız İlhan İs
kender'in adına yapılan yarış
mada, geçen yılın en beğeni
len sanatçıları olarak (Salın
cakta İki Kişi) piyesindeki 
rolleriyle Yddız Kenter ve 
Müşfik Kenter seçilmişlerdir. 
Şimdi kendilerinden rica e- 
diyoruz, sahneye kadar teşrif 
edip geçen yılın sanatçıların
dan armağanlarını alsınlar»

dedi.
Siyah açık gece elbisesi için

de Yıldız Kenter, bir manolya

kadar ince ve zarif, ayağa 
kalktığı an, ortalığı hir alkış 
tufanı kaplamıştı. Kardeşi 
Müşfik Kenter, Tiyatromuzun 
son yıllarda kazandığı bu bü
yük aktör yerinden kalkıp 
sahneye yürüdüğünde alkış, 
sojf haddini buldu. Her iki sa
natçı sahneye çıktılar ve ge
çen yılın en başarılı aktörü 
Ulvi Uraz ile en başarılı akt
risi Nedret Güvenç —Ankara- 
da bulunduğu için— onun ye
rine Haldun Dormen'den ar* 
mağanlanm aldılar. Alkış da
kikalarca devam etti. Ta ki i- 
ki büyük oyuncu yerlerine o- 
turuncava kadar...

Yıldız Kenter, yerine otur
muştu. Başlayan piyesi sey
retmeğe çalışıyordu. Ama na
file, çok heyecanlıydı... Eski, 
çok eski ünlere kadar giden 
hafızası, bir süre için onu 
seyrettiği piyesten ayırıyordu. 
Ankara'nın Cebeci sinde otu
ran minicik bir kızdı o  za
manlar... Aynı apartımanda 
ikamet eden bir Agâh ağabey
leri vardı... Küçük yıldız bu 
Agâh ağabeye hayrandı. Çün

kü o  Devlet Tiyatrosunun 
aktörlerinden Agâh Hün’dü. 
Onun gibi olmak, tiyatroya 
intisap etmek Yıldız’ın en bü
yük arzusuydu. Ailesi bu hu
susta ona müsaade verebilir
di. Çünkü büyük annesi ve 
büyük babası vaktiyle İngil
tere’de Shakespeare oynamak
la ün salmış birer sahne sa
natkârı idiler. İhtimal, Tfl- 
yatro aşkım onlardan tevarüs 
etm işti Yıldız Kenter...

Güzel bir sonbahar günü, 
Agâh ağabeysinin elinden tu
tup. Devlet Konservatuarının 
Tiyatro imtihanlarına gittiği 
gün hayatının en mesut gü
nüydü. Hele imtihan heyeti
nin karşısında başarı göste  
rip, Konservatuara giriş imti
hanım kazandığında bu saa
deti iki katlı oldu. Hocaları 
bu minicik kızda büvük bir 
istidat görmüşlerdi. Netekim, 
onlan yanıltmadı Yıldız!... 
Ve beş senede bitirilmesi lâ
zım gelen Tiyatro bölümünü 
bir sın ıf atlıyarak dört sen e  
de bitirdi.

Mezun olduğu yıl, Shakes- 
peare'in «Onikinci Gece» ko
m edisinde önemli bir rol ver
diler ona... Kontes Olivia o l
m uştu. Etrafında Devlet Ti
yatrosunun en büyük oyuncu
ları vardı. Cüneyt Gökçer’ler, 
Ulvi Uraz’lar, Melek Ökte’ler, 
Muazzez Kurdoğullan, Nuri 
Altıok'lar ve Ertuğrul llgin- 
ler!... Fakat o, Sahnede çok 
yeni olmasına rağmen bu şöh
retlerin yanında hiç de aksa
madı, bilâkis güzel bir oyun 
çıkararak dikkati çekti. «On
ikinci Gece» den sonra birçok

sinematek.tv



oyunlar oynadı. «Penbe Evin 
Kaderi», «Faust», «Altı Şahıs 
Yazarını Arıyor», «Peer Gynt», 
«Antigone», «Yalancı», «Kıs
kançlar», «Hile ve Sevgi», «Ü- 
lii Kraliçe» ve «Ramak Kal* 
dı»...

İlk büyük başarısını Sut
tan Vane’in «Öteye Doğru» pi
yesinde elde etm işti ama, An
karalIlar Yıldız Kemer'i en ; 
çok «Miras» piyesindeki Ca- 
therin Sloper rolünde tamdı
lar ve baştacı ettiler. Sene 
19511... Aynı yıl «Miras» m  fil
mi gelmişti Ankaraya... Olivia 
de Havilland gibi ünlü bir A- 
merikan artisti oynuyordu. I- 
kisini mukayese edenler Yıl- 
diz Kenter'in, kıyaslanamıya- 
cak derecede üstün olduğunu 
söylediler. Bu sıralarda ilk ve 
tek filminin teklifim almıştı 
genç aktris.. «Vatan İçin» a- 
dındaki bu filmde Cahid Ir- 
gad ile birlikte oynamış, çok 
beğenilmişti. «Miras» dan son
ra Devlet Tiyatrosunda artık 
başroller almağa başlamıştı. 
Emil Zola'nın «Gelin - Terez 
Raken» i, Anouilh'un «Şato
ya Davet» ve daha birçok o- 
yunlar!. Sonra bir yıl süren 
bir Amerikan yolculuğu... A- 
m eıika'da Tiyatro üzerine e- 
tüdler. Dönüşte Ankara'da ilk 
rolü «Finten» olmuştu. «Yağ
murcu» nun Lizzy Currv'si, 
«Misafir» in kadını, «Çöl Fa
resi» nin Susie Sachs'ı, «öf
ke» nin Alison’u  ve Devlet 
Tiyatrosundan aynlıp lstan- 
bula Karaca Tiyatroya geliş. 
«Salıncakta İki Kişi» ile baş
layan İstanbul oyunları... Ar
kasından yine «Çöl Faresi» ve 
diğer oyunlar!.. Bu sezon ba
şında Karaca'dan aynlıp Si
te’nin başına geçiş... «Evdeki 
Yabancı», «Antigone», «Yarin. 
Cumartesi» ve son olarak yi
ne «öfke»...

Bütün bunlar bir sinema şe
ridi gibi gözlerinin önünden, 
geçmişti, solundaki kardeşi
ne baktı, o  da yan  dalgın,- 
geçmiş günleri.düşünüyor ol
malıydı.. Cebeci'deki Sanbaş 
apar t imanında geçen haylaz
lık günlerini... Mülkive Bas
ketbol Takımının Şahane o~ 
vuncusunu, daha pek küçük
ken oynadığı «Küçük Şehir» 
piyesindeki ilk ufak rolünü.. 
Sonra ailesinin ve kardeşi
nin teşvikiyle Devlet Kon

servatuar Tiyatro bölümüne 
girmişti. Okulu iyi derece ile 
bitirmiş ve «Oğuz Ata» pi
yesinde Altun Han rolünde 
ilk  defa Devlet Tiyatrosunda 
sahneye çıkmıştı. «Dünkü
Çocuk» komedisindeki Paul 
Verall, bir türlü ısınamadığı 
ve o  sıralarda Baha'sının ö- 
lümü dolayısivle hakkiyle 
oynayamadığı «İki Başlı 
Kartal'ın Stanislas'ı.. Ama 
«Finten» deki Lord Dick ro
lüyle onu telâfi etmişti. Hele 
«Yağmurcu» nun «Deli Do
lu, muzip Jimmy Curry'sin- 
<de bir anda Ankara'nın sev- 
¡gilisi oluvermişti. «ÇÖpça* 
ttan» daki Ambrose'yi hatır
lamak bile istemiyordu, he
le «Günah Gecesi» ndeki 
Vecdi?.. Bereket o  sıralarda 
«Çemberler» de iyi bir rol al
mıştı. Bir sanatkâr verimli 

•verimsiz, kendine verilen her 
ttarz rolü kabul etmeliydi 
«onca...

«Çöl Faresi» nin Baron Ul- 
T İ d ı ' i  değişik ve enteresan 
bir kompozisyon olmuştu 
M üşfik Kenter için!.. Bütün 
.Ankara gazeteleri ondan bah
settiler, göklere çıkardılar, 
«Onikinci Gece» deki Soyta- 
:n ve «öfke» deki Jimmy, 
.Müşfik'in Ankara'daki son 
rrollerî oldu. Ama öyle bir 

, V eda idi ki bu, aradan yıl
la r  geçse Ankaralılar Os- 
Ibom'un piyesindeki öfkeli 
genci unutamıyacaklardı. îs -  

< ttaabul'da Karaca'da ilk ro
lünde «Salıncakta İki Kişi»

K E N T E R  K A R D E ŞL E R  — Ş eh rim izd e  ço k  beğen ilen  ve  
defa larca  oyn an an  «Ö fke» p iyesin i, İ zm ir  tu rn esin de  oy- 

n ıyacaklar.

de bütün rollerinin zirvesine 
çıktı ve armağan kazandı. 
«Çöl' Faresi», «Şarkının So
nu», «Tahta Çanaklar», bu  
sezon Site Tiyatrosunda «Ev
deki Yabancı», «Kapıcı», 
Antigone», «Yarın Cumar

tesi» ndeki değişik, zorlu 
rolleri... Ve sinemadaki \ilk 
başansı «Dişi Kurt»!...

İki kardeş önce ellerinde

ki armağan'a, sonra birbirle
rine baktılar ve gülümsedi- 
er. Çalışmışlar, yorulmuş* 
lar ama sonunda muvaffak 
olmuşlardı. Büyük anne ve 
Büyük babalarına lâyık bi
rer torun olduklannı da is- 
bat etmişlerdi. Yılın en iyi 
oyunculan seçilmek.. Bir 
sanatkâr için bundan büyük 
mükâfat olabilir mivdi?..

PROVALARDA —  «Y arın  C u m artesi»  a d lı oyu n un  p ro v a la r ın d a  M ü şfik  K e n ter , Ş ü kran  
G üngör, Y ıld ız  Kenter v e  Ç olpan  İlhan . ı

IX
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O sene Eminönü Halkevinde bir Bale 
Resitali veriliyor «Bir Orman Masalı» 
adındaki Bale’nin Tamamı ve «Antika
cının Dükkânı» Bale-Pandomimi oyna
nıyordu. Bir sürü balerin içinde, Mu- 
allâ yanaklan heyecandan kıpkırmızı 
olmuş,. güzelliği ve kabiliyetiyle nazarı 
dikkati çekti. Kursu bitirdiği zaman, 
Klâsik Bir Bale Ekibinde, sanatını ge
liştirmek ve Sahneye çıkmak istiyordu. 
Fakat ne yazık ki bizde Klâsik Bale 
yoktu. Bu yüzden Ses Tiyatrosundaki 
Modem Bale’ye girmeye mecbur oldu. 
Ama o zamanlar Ses Tiyatrosu Bale'si 
şimdiki gibi değildi. Birbirinden güzel 
ve istidatlı genç kız ve delikanlılar, de
ğerli bir Bale öğretmeninin idaresinde 
birbirinden güzel operetlerde oynuyor
lardı. Zamanımızın Eşref Kolçak'ı, Yıl
maz Duru’su, Nevin Aypar’ı, İsmet 
Görken’i, Mehmet özekit'i o zamanlar 
Ses Tiyatrosu Balesi’nin en kabiliyetli 
elemanları idiler. Muallâ Kaynak da bu 
Bale’de büyüdü, gelişti, serpildi, çok 
güzel bir genç kız oldu.

Bale'de iyi bir isim yapmıştı ama ak-

GÜZEL YILDIZ — Türk sitıem ası’- 
n m  gözde y ıld ız lan  arasında adı ge
çen Muallâ Kaynak, bu  sezon  «K ırık  
Çanaklar», «M elekler Ş ah id im dir»> 
•İzm ir  A teşler iç in d e» adlı kordelfa 

lorda oynadı.

GENÇ AKTRtST, BALE VE TİYATRODAN SONRA 
SİNEMAMIZIN DA GÖZDESİ OLDU.

Genç kızın gözleri dolu dolu olmuş
tu. Bu kadar zaman, birçok patronlar
la çalışmış, Tiyatronun Müdüründen 
hademesine kadar, Stüdyoların kapıcı
larından prodüktörlerine kadar kendi
sini sevdirmiş, saydırmış iyi kalpli, te
miz bir insandı. Halbuki şimdi?.. Ma
demki bu mesleğe girmişti her türlü 
insanla karşılaşması mümkündü ve 
böyle şeylere kendisini alıştırmalıydı. 
Daldığı koltukta zihni çok, çok eski za
manlara gitti. On sene kadar önce za- 
hif nahif minicik bir küçük kızdı. Ca- 
ğaloğlunda Erkek Lisesinin karşısında 
oturuyorlardı. Liseye devam eden tale
beler gözlerini bu evin penceresinden 
ayırmazlar, pencerede kâkülleri alrnna 
dökülen minik kızın, günün birinde 
sahne ve perdemizin en meşhur artist
lerinden biri olacağım sanki o zaman
dan bilirlerdi. Tanıdıkları annesine, kü
çük Muallâ'mn Bale Çalışmalarına baş
lamasını, vücudunun Bale’ye çok mü
sait olduğunu söylediler ve küçük Mu
allâ, böylelikle Eminönü Halkevinde a- 
çılan Bale kurslarına devama başladı.

tı fikri Tiyatro ve Sinema oyunculu- 
ğundaydı. Bunun için şansım deneme
si lâzımdı. Karaca Tiyatro'da, Bale’de 
göründüğü şıralarda, arada - sırada u- 
fak rollere çıkardı ama bu, onu tatmin 
etmekten uzaktı. Şehir Tiyatrosu'na 
girmeyi düşündü. Müracaat etti ve ka
bul edildi. Oysa o zamanlar Şehir Ti
yatrosuna girmek oldukça önemli bir 
işti. Dünya kadar artist arasında, Dram 
ve Komedi Bölümlerinde verilecek iki 
piyesten birinde ona rol vereceklerini 
düşünmüyordu... Ama verdiler. Hem de 
tiyatroya girdiğinin ilk aylarında...

«Onu Çok Seviyordum» piyesinde Çi
çekçi Dükkâmnda sahneye ilk adım at
tığı gün, bir talebe temsili idi. Salon
da birden takdir ıslıklan duyuldu. İs
tanbul Erkek lise s i mezunlan, okul
larının karşısındaki minicik kızın ne 
kadar büyümüş, güzelleşmiş olduğunu 
gördüler. Ve derken. Al tan Kanndaş’ın 
başrolünü oynadığı «Şurdan Şuraya 
Gitmem» komedisi, «Melek Hanımın 
Kıskançlığı» adlı piyes, Dram Bölümün
de «Saygılı Yosma» nın başrolü...
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Muallâ Kaynak, Tiyatro’da çok kısa 
zamanda merhalesine erişirken, bir 
yandan da sinemaya el attı. İlk filmi, 
Ömer Hayyam'ın başrolünü oynadığı 
«Vahşi intikam» adlı kordelâydı. Mü
nir özkul'Ia «Bir Aşk Hikâyesi» nde ve 
«Miras Uğrunda» da, Kenan Pars ile 
«Kanlariyle ödediler» de, Ayhan Işık 
ile «İntikam Alevi» nde, Bülent Ufuk 
ile «Hürriyet Uğrunda» da, Muzaffer 
Aslan ile «Fırtına Geçti» de gayet ö- 
nemii kompozisyonlarda, başarılı oyun
lar vererek Türk Sineması'nın sayılı 
aktrislerinden biri oldu.

Evet, Muallâ Kaynak kısa zamanda 
her iki arzusunu da gerçekleştiren en
der yıldızlarımızdan biridir. Gerek Ti
yatro ve gerekse Sinema'da «Muallâ 
Kaynak» olarak kendini kabul ettiren 
aktris, bu sezon içinde her iki sanat 
kolunda başarılı adımlarla ilerliyor.

«İzmir Ateşler İçinde» de Ahmet Me- 
kin’le beraber oymyan genç yıldız, yine 
bu sezon seyrettiğimiz «Kınk Çanak
lar», «ölüm Perdesi» adlı kordelâlarda 
Turgut özatay, Lâle Oraloğlu ve Or
han Günşiray, Leylâ Sayar’Ia oynadı.

Bir sinema aktrisi olarak gerekli fi
zik ve diksiyona sahip olan Muallâ 
Kaynak, tiyatro sezonu sona ererken, 
filmcilerle yeni yeni anlaşmalar yaptı. 
Türk Sineması'nın en faal sezonların
dan biri olacak bu yaz aylarında sine

ma alanındaki çalışmalarına yeni bir 
hızla başlıyacak...

Diğer taraftan Muallâ Kaynak, artık 
Oram bölümünde de önemli roller al- 
mıya başladı. Hele «Saygılı Yosma» pi
yesinin başrolüne çıktığı gün heyecan
dan bayılacaktı sanki. Sonunda muvaf
fak olmuş, emeline kavuşmuştu. İyi bir 
sahne aktrisi olarak da sözü edilen bir 
kişiydi. «Saygılı Yosma» dan sonra bir 
yığın piyeste oynadı. «Aydabir», «Sam 
Rüzgârları», «Halamn Mirası», «Aşka 
Susamışlardı», «FazUet Eczanesi», «ö- 
bür Gelişte» ve birbirinden güzel daha 
birçok roller. Hele bu yıl büsbütün 
şansı açıldı Muallâ'nm. Sezon başında 
«Çat Kapı» komedisinde, çevirdiği tek 
bir tecrübe filmiyle kendisini meşhur 
bir sinema aktrisi olarak gören bir kı
zı canlandırdığı «Parisli Kız» da çok 
tatlı ve çok sevimliydi.

1933 yılında İstanbul'da dünyaya ge
len Muallâ Kaynak, İstanbul Kız Ensti
tüsü mezunudur, özel yaşayışında ga
yet mazbut ve sâkin bir hayatı vardır. 
Gece hayatını çoğunlukla sevmez. Be
kârdır. Taksim'de, bir apartman katın
da annesi ve kardeşiyle beraber otur
maktadır. 1.65 boyunda, 58 kilodur. 
Klâsik romancılardan Dostoyevski. ve 
Viçtor Hugo’yu, modemlerden İse John 
Steinbeck, Charles Dickens ve Erich 
Maria Remarque’ı daha çok okur.

Sevdiğiniz Yıldızlara Misafir 
Olmak İster misiniz?..

En büyük gayesi okurlarına hizmet etmek olan SİNEMA mecmuası gele
cek sayımızdan İtibaren yepyeni bir röportaj serisine hazırlanmaktadır...

Ayhan Işık, Belgin Doruk, Muzaffer Tema, Göksel Arsoy, Leylâ Sayar, Ne
riman Koksal, Çolpan İlhan, Sadrl Alışık, Zeki Müren, Muhterem Nur, Efgan 
Efekan, Fatma Girlk, Muallâ Kaynak, Cavidan Dora, Eşref Kolçak, Muzaffer 
Nebioğlu, Zeynep Değlrmencioğlu, Ahmet Tank Tekçe, Ekrem Bora, Feridun 
Karakaya, Fikret Hakan, Gülistan Güzey, Sezer Sezin, Lâle Oraloğlu, Nilüfer 
Aydan, Yılmaz Dudu, Nilüfer Sezer, Nurhan Nur, Atıf Yılmaz, Orhan Günşi
ray, Semih Sezerli ve Suphi Kaner, her hafta 5 okuyucumuzu evlerinde akşam 
çayına dâvet etmekle şeref duyacaklannı söylemişlerdir...

İlk olarak Çolpan İlhan ve Sadri Alışık çiftinin misafiri olmak İsteyen1 
okurlanmmn mektupla (Sinema - Misafir Servisi) ne müracaat etmeleri rica 
olunur... Gelen mektuplar içinde kur’a çekecek, 5 okuyucumuzla birlikte ilk 
enteresan röportajı yapacağız... Bu röportajda seçilen 5 okuyucumuz sevdik
leri yıldızlarla fotoğraflar çektirecek, arzu ettiği sualleri soracak ve bir kaç 
saat sohbet edeceksiniz...

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık çiftinin misafiri olmak isteyen okuyuculan- 
rnızın mektuplarını önümüzdeki hafta İçinde bekliyoruz..

Değerli sanatkâr çifte yapacağımız ziyaret günü ve saatini gelecek sayı
mızda bildireceğiz...

Hepinize şanslar ve başarılar...
SİNEMA 1961

İ
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ORHAN G Ü NŞIRAY  — ULLA D AR N I  
İdeal ç i ft

ORHAN PÜNŞİRAY 
VE ULLA DARNÎ 

Türk perdesinin değerli 
aktörü Orhan Günşiray'm 
bu sezon çevirdiği filmler
den birinde, -adı «Yabancı 
Kız»- DanimarkalI bir sa
rışın bomba ile beraber oy

nadıklarını gördüm. Bir
birlerine bu kadar yakışan 
bir çift hiç görmemiştim. 
Acaba tekrar bir filmde da
h a oynamaları mümkün o- 
lamıyacak mı?

M ehm et SELM AN  
ÇANAKKALE

SİN EM A 1961 — Ulla 
Darrıi m em leke tine dön
m üştür. B ir ara M urat 
Film'in Orhan G ünşiray’la 
Ulla Darni’yi «İstanbulda  
A şk Başkadır» da beraber 
oynatacağına dair haber al
m ıştık . Fakat sonu çıkm a
dı.
BELGİN DORUK 
VE HAYRANLARI 

Sekiz seneden beri Bel
gin Doruk'un hayranıyım. 
Kendisini çok sever ve bü
tün filmlerini, hiç kaçırma
dan takip ederim. Fakat, 
maalesef aynı şehirde otur
mamıza rağmen onunla gö
rüşmeğe muvaffak olama
dım. Evimin bütün odaları 
Belgin Doruk'un resimleri 
ile dolu olmasına rağmen, 
bence resimlerin en kıy
metlisi, -onun imzasiyle süs- 
madığı için çok üzülüyo- 
lü olanı- bu duvarlarda ol- 
rum. Kendilerine birkaç de
fa  mektupla müracaat et
meme rağmen, maalesef 
bu arzum gerçekleşmedi.

Çok sevdiğim SİNEMA 
f§61 mecmuasında bu ya- 
rım neşre dildiği taktirde, 
’nvm etli artistimizin belki 
'»özüne çarpar da. kendisini 

kadar seven bir havra
sına imzalı bir fotöğrafmı 
•’önderir herhalde.

Sizden ikinci bir ricam 
^a. de&erli vıîdi7iro»7in t»ii- 
-•* hır resmini, BÎ7.ÎM KÖ- 
^FMÎZ'de basmanızdır... 

Şule İM P F N  
A kkavak Sok. No. 4 f l  
Daire 4.
Nfc/ıntast. İstanbul 

VLLAH RAHATLIK 
'ERSİN FARUK BEY...

Kıymetli «Sinema 1961» 
!n «Sizin Köşeniz» sahife- 
sinde yaymlanan gerçek dı- 
$ı, yoksun, düzensiz direni
şinizi okudum. Okuyunca 
da bir hayli güldüm. Bilir
siniz sizi sever, hürmet e- 
derim.

Bu tip çağinşımlara ce
vap vermekten ve uzayıp 
giden yankılardan kıvanç 
duymama rağmen, «tanın
mış bir rejisör» olmanız ve 
Türk Sinemasının «ilk ba
samaklarını teşkil etm e
niz» sebebiyle direnişinize 
mukabele etmeden geçe
mezdir. Adınızı niçin üz
düğünü bir türlü anlıyama- 
dığım gerçek bir olayı «U- 
nutamadığım Hâtıra» adı 
ile «Sinema 1961» okuyu
cularının kıymetli bilgileri
ne arzetmişsem, bana uzun 
uzun, maddeli maddeli ce
vaplar mı yazmanız lâzım
dı?

O gün, «Ses Tiyatrosu»- 
ndki o  odayı ve benimle 
nasıl eğlendiğinizi siz de 
-lâf aramızda- unutmadınız 
ya... Gelelim Sabri Alışık, 
Ahmet Tarık Tekçe, Belgin 
Doruk, Ayhan Işık, Muzaf
fer Tema'nın -deyiminizle- 
tarafınızdan Türk Sinema
sına kazandınlışına. Bu ad
ların ayrı ayn birer kıymet 
olduklarım kabul ettim  a- 
ma, sizin adınızla onları 
Türk Sinemasında seyret
tiğimi hiç, ama hiç hatırla
mıyorum. özür dilerim. 
Yoksa sadece «tecrübe film
leri» mi çekmiştim'*?

Stevens’in «İnsanlık Su
çu», Visconti'nin «Beyaz 
Geceler» ve De Sica’nm «Bi
siklet Hırsızlan» nı seyre
derken, içinde bulunduğu
muz sansür, teknik, teknis
yen, senarist yokluğu ve 
devlet yardımsızlığı gibi 
m eseleler karsısında ben, 
de&il aktörlüğümü, rejisör
lüğümü. topvekûn Türk Si
neması'm voksun bulurken, 
siz mektunlannızm  altına 
«Rejisör» ibaresini övgüler
le kullanabiliyorsunuz, bra
vo...

Sizi tanıdığımda emekli- 
verek vürümiye çabalıvan 
biriydim. Oysa siz «tanın-

B ELO İN  DORUK, «AYŞEC İK »LE  
Sevilen yıldtzlar...
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EFGAN EFEKAN  — N tLÜ F E R  SE ZE R  K âzım  ÜNAL
Sona eren aşk macerası... ,  ‘ SAM SUN

diki pabucumun numarası 
mış bir rejisör» dünüz. Şim- 
43, adımlarım da bir hayli 
uzun. Fakat ne tuhaf, siz 
gene aynı yerdesiniz üstad? 
Sizin de benim de, deyişle
rimiz mühim değil, sonuç 
Türk Sineması» nın seyir
cilerinde. Bunun için benim  
aktörlüğümü, sizin «meş
hur rejisörlüğünüzü» bıra
kalım da onlar çözümlesin
ler.

Sizi uykunuzdan ettim, 
Allah rahatlık versin Faruk 
Bey...

ORHAN ELM AS  
Ayaspaza, K utîıı Sok. 
Doğatıçay Apt. 29-4 
Taksim , İSTAN BU L

İNSANA ŞÖHRET 
KAZANDIRAN SİNEMA

Mecmuanızı çıktığı gün
den beri takip etmekteyim. 
Artistlerimizi artık hiç çe
kemez bir hale geldim. Ya
hu diyorum, onlar da do
kuz aylık ben de... Nasıl o- 
lur da ben artist olamam...

Bu Diyarbakır'da Hint 
filmlerinin sahnelerine ben
zeyen siyah taştan yapıl
mış, esrarengiz şimali bir 
otelde ikamet ediyorum. 
Lisenin birinci sınıfından 
ayrıldım. Mesleğimin ne ol
duğunu sorarsanız, fotoğra
fım  bunu size ispat eder. 
Boş zamanlarımı hep bu

arzuladığım mesleğe harcı
yorum. Kendi kendime ta
vırlar takınıyor, âdeta film 
çeviriyormuşuın gibi ciddi- 
leşiyor, bir şeyler yapmak 
istiyorum... Hayret?...

1.75 boyunda, 70 kilo a- 
ğırlığînda, kahverengi göz
lü, kader bakışlı, Eşref Koi- 
çak'ın benzeriyim. Erzu* 
rumda doğdum. İlkokulu 
Erzurum da okudum. 12 ya
şımda eniştemin yamna, 
İstanbul'a gittim. 6 sene 
Nişantaşı'nda sohbetkeş bir 
hayat yaşadım.

Yeşilçam Sokağında, hay
li zaman dolaştım. Ama ce
saret edip de Celâl GÖkka- 
ya'yı rahatsız edemedim. 
Yalnız bir defa yazıhanesi
nin önüne kadar çıktım, 
yine de cesaretim fayda ver
medi. İçeride bir sürü ar
tistler vardı. Yazıhaneyi ter- 
kederken aşağı katta Gök
sel Arsoy’Ia karşılaştım. O 
zamanlar henüz tanınma
m ış bir aktördü. Affedersi
niz, yaşımı unuttum : 20 ya
şındayım... Bir artistte a- 
ranacak bütün vasıflara ha
iz olduğumu sinema sey
rettiğim zaman anlıyorum...

Yaşar İLCİ

Şark Oteli
Gazi Caddesi

D İYARBAK IR

BARBARA V A LEN TIN E  
«Silâhlar K onuşuyor»

BU AŞK BİTTİ Mî?
Bu bizim artistleri anlı- 

yabilene aşkolsun... Ne ya
lan söyliyeyim, bizimkiler 
Hollywood ve Cinecitta yıl
dızlarını da geçtiler. Bir

gün biriyle, derken bir 
başkasiyle...

Meselâ, bundan bir müd
det önce sinema mecmu
aları Efkan Efekan ile Ni
lüfer Sezer arasında geçen 
bir aşk macerasından söz 
ediyorlar ve hattâ evlene
cekleri bile söyleniyordu. 
Aradan çok geçmeden Ef
gan Efeken'm Muhterem 
Nur île yeni bir macera a- 
refesinde olduklarını duy
duk. Derken Efgan Efekan 
ve Muhterem Nur evlendi- 
lerr, dediler. Bir başka ha
berde Nilüfer Sezer'in ni- 
şanlandığıydı. GGeGlin de 
şimdi, Efgan Efekan ile 
Nilüfer Sezer'in aralarında 
bir aşk olduğuna inanın...

Bana kalırsa, ne aşk  
de meşk. Artislerimiz sa
dece gönül eğlendiriyor
lar...
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DEĞERLİ AKTÖR — Türk S inem ası’nın b ü y ü k  şöhre ti, bu  
sezon oynadığı «Nam us Uğruna», «A yşecik  Ş ey ta n  Çekici»  
ve  «Gece Kuşu» adli kordeldlarda başarılı kom pozisyon lar

yara ttı.

M  A

Uzun boylu, sert ba
kışlı, çene kemikleri ha
tifte çıkık, zayıf yüzlü a- 
dam, tenha yolda yürü
yordu. Islak kaldırım 
taşlan, hafif elektrik ı- 
şıklan altında pırıldıyor, 
tenha ve sessiz sokakta 
kimseler görünmüyordu.

Sert bakışlı adam, bir 
an durakladı. Sonra ce
binden sigara paketini 
çıkardı. Âğzma bir siga
ra koydu. Başka bir ce
binden çıkardığı çak
makla sigarasını yaktı. 
Derin bir nefes çekti. 
Sonra çevresini dikkatle 
dinliyerek yoluna devam 
etti.

Onu bekliyen karanlık 
bir köşe vardı. Oraya 
doğru yaklaştı...

Köşeyi tam dönmüştü 
ki, ensesinde sıcak ne
fesler hissetti. Durdu. 
Birden geri döndü. İki 
tane, izbandut gibi a- 
dam, ellerinde tabanca
lar, önüne dikilmişlerdi 
Göğsü tabancalara deği
yordu. Geri çekildi. Elle
ri bir an havaya kalkar 
gibi oldu. Sonra, sol aya
ğı bir adamın tabancası
na giderken, sağ yumru
ğu da diğerinin çenesine 
indi...

★

Tiz bir erkek sesi so
kakta yankılandı.

— Stopl...
★

İri, göbekli ve gözlük
lü adam —filmin rejisö
rü— sert yüzlü adama 
doğru yaklaştı. İkisinin 
de yüzleri gülüyordu.

Göbekli adam, diğeri
ne:

— Bravo, dedi. Tebrik 
ederim Eşref...

— Oldu mu?
— Oldu, hem de çok 

iyi oldu.
Rejisör tekrar senar

yosunun başına, aktör 
de bir köşedeki seyyar 
kahve ocağına yöneldi
ler...

★

Eşref Kolçak... Evet, 
Türk Sineması’nın bu 
sert, döğüşen adamı, bir 
filminin bir bölümünde 
daha başarılı yumruklar 
sallıyor, önüne çıkan, 
fümin hain adamlarım 
hallaç pamuğu gibi da
ğıtıyordu.

★
Türk Sineması'nın bir 

numaralı döğüşen adamı 
Eşref Kolçak hususi ha
yatında son derece sâ- 
kin, uysal ve kavgayı hiç 
sevmiyen bir kişidir. E- 
vinde sık-sık kansı ve 
çocuğuyla başbaşa otu

letm ekl 
efak n 
okuma 
{İnleme 
fandır 
İErzur 
felen I 
|  eğiti 
b  sonn

 |sa
İdemircj 
{dokun 
¡tamirci 
pte mifl

rup, iştiraca 
lık tutmak, 
ra romanlar 
hafif müzik 
çok hoşland 

1927 yılınc 
da dünyayş.
Kolçak, oı 
tamamladık! 
nat Mektebi) I  girdi, 
yata atıldılf |uı 
tesviyecilik, 
marangozluk 
lık, ayakkab 
boyacılık, g< 
zil iği gibi çlptli işi 
çalıştı.

Sanat havili, 1944 
lmda Mat£5*de A 
Revüsünde bile yapr 
la başlamıştı* Ertes 
ne Tepebau fes Tiyf 
su'na giretelfi dört :l 
burada çaıştiLiştı. 
yılında Caliple Son 
nun başrdüm oyna 
«Fedakâr Anfe» adlı 
delâda, Çareyle Son 
nun oğlunt «uyara] 
nemadaki iU|I rolüni 
lan Eşref Kpîçak, < 
yıl sonra rejşör ŞL 
özonuk’un kord 
smda keıdfpne bü 
şöhret s a ^  w rol 
oynadı. J |

«Affet Beft Allah 
Türk Sinec^K'nın o 
manlar içi# hare 
li, vurdulu - prdılı 1 
delâsıydı. Ve ¡Eşref 1
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KO LÇAK  — ö ze l hayatında  gayet sak in  ve 
neşelidir.

İstıraba 
tutmak, 
omanlar 
f müzik 
hoşland 

27 yıiınc 
dünyaya, 
ak, oı 

amladıkl 
Mektebiı 

atıldı! 
iyecilik, 
angozluk 
ayakkab
acılık, gi
ii gibi Ç(

¡tı.
inat havjftı, 1944 yı- 
a M atoı'de Attüâ 
iisünde bale yapmak- 
aşlamıştıt Ertesi se- 
'epebaM Ses Tiyatro- 
a girere» dört sene 
ıda çaışAıştı. 1948 
,da Cahnde Sonku- 

başrdüafi oynadığı 
lakâr 
da,
oğlunt 
adaki 1U I 
Eşref K

iletmek, ba- 
afak mace- 
okumak ve 
bilemek en 
Şandır.
$ Erzurum’ 
■elen Eşref 
a eğitimini 
■ sonra Sa- 
1  girdi. Ha
tan sonra, 
[demircilik, 
jdokumacı- 
tamirciliği, 

pte müvez- 
ptli işlerde

çak da bu filmin başro
lünü oynuyordu. Karşı
sındaki aktris, zamanın 
ünlü yıldızlarından Ne
man Köksal’dı. Bu fil
min büyük kazancı ve 
gişe rekorlan, filmin 
prodktörüne bir yeni 
film için imkân verdi. 
«Çılgınlar Cehennemi» 
Eşref Kolçak'm ikinci 
büyük filmi oldu. Bu

filmde Benli Belkis ile 
oynuyordu.

★

Değerli aktör, «Çılgın
lar Cehennemi» nden son 
ra, «Kanlariyle ödedi
ler», «Bir Şoförün Gizli 
Defteri», «Kumpanya», 
«Hayatım Sana Feda» 
adlı kordelâlarla şöhre
tinin zirvesine ulaşmıştı. 
Son filmlerinden «Düş
man Yollan Kesti» ise, 
sanat yönünden oldukça 
ilgi çekici bulunmasına 
rağmen, halk tarafından

beğenilmedi ve Eşref 
Kolçak aynı yıl başka 
filmde oynamadığı için, 
durumu biraz sarsılır gi 
bi oldu.

Bu sezon oynıyan film
leri, «Namus Uğruna», 
«Gece Kuşu», «Ayşecik 
Şeytan Çekici» sezonun 
en çok beğenilen filmle
ri arasındaydı. Ve tabii 
böylece Eşref Kolçak yi
ne Türk Sineması’mn en 
gözde yüdızlan arasında 
yer alıyordu.

M ü

i a ş r d ü a ü  oynadığı 
târ İnfe» adlı kor- 
ı, OMde Sonku’- 
*lunı> c Buyarak si-1-1 • :ıl T _rolünü a- 

SJçak, dört 
kör Şinasi 
i  kordelâ- 
|ne büyük 

rolünü

ionra re 
ıuk’un 
a keıd 
et s a ^ f r  
ıdı.
ffet BcJP Allahım» 

SineoHçnın o za- 
lar içil V  hareket- 
urdulu - kırdılı kor
aydı. Ve Eşref Kol-
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BULVAR TtYATROSU’NUN GENÇ AKTRİSİ 
SİNEMAYI, TİYATROYA TERCİH ETTİ

Röportaj : Hayri CANER

Son yıllarda Türk Sine- 
raası’nın belirli bir gelişme 
göstermesi sonucu, beyaz 
perdemizde yeni yeni ak
tör, aktrisler yer almağa 
başladı. Gerek baş rollerde 
ve gerekse, -batıda önemi 
anlaşılmasına rağmen biz
de henüz arka plâna atı
lan- yardımcı karakter rol
lerinde yepyeni kabiliyet
leri görüyoruz. Muhakkak 
ki bunların çoğalması, si
nemamız lehinde bir durum 
sağlıyor. Bilhassa, son za
manlarda sayısı bir hayli 
artan perdemizin tipleri, 
artık bizde de kompozisyon 
rollerinin önemini anlıyan, 
prodüktör ve rejisörlerin 
mevcudiyetini göstermek
te...

★
Türk Sineması'nın son 

★

kazançlarından biri de, 
aktris Rengin Arda’dır. U- 
zun boylu, san  saçlı ve 
gösterişli bir fiziğe sahip 
Rengin Arda'nm sinema
mız içine girmesi 1955 yı
lma rastlıyor. Sami Ayan- 
oğlu’nun rejisörlüğünü 
yaptığı «Beyaz Şehir» ad- 
Idı kordelâda küçük bir 
kompozisyon canlandır
mıştı. Daha sonra «Mapu- 
sane Çeşmesi», «Bizim Ma
halle», «İnsanlık İçin», 
«Kopuk», «Elveda» gibi 
filmlerinde çeşitli roller 
alan aktris, son olarak re
jisör Nejat Saydam’ın «îki 
Damla Gözyaşı» adlı kor- 
delâsında oynuyor.

★
Sinema oyunculuğu ya

nında, Tiyatro oyunculuğu 
da yapmış bulunan Ren-

Y E N İ B ÎR  OYUNCU  — perdem izin yeni tiplerinden  
Rengin Arda, son filim lerindeki kom pozisyonlariyle dik

ka ti çekti.

Y E N İ B İR  TEKNİK  
Üniversai - Interaatio- 

jıal'ın son filmlerinden 
«Midnight Lace» de yeni 
bir film tekniği kullanıl
maktadır. Görüntü diize- 
'ni üzerine kullanılan 
tekniğin, seyirci üzerinde 
derin etkisi olacağı bildi
rilmektedir. Rejisör Da
vid Miller'in bu şeridin
de Doris Day ve Rex 
Harrison baş rollerde oy
nıyorlar.

Y E N İ FÎLM I 
Hoilywood'un genç yı-1 

dızîarmdan John Gavin, 
«Sparîacus» filminde ya
rattığı Julius Caesar kom 
pozisyonun dan sonra, 
tekrar bu asrın delikan-

BEYAZ PERDEDE NE VAR NE YOK
lisı olarak, Roma’ya ye
ni bir film  çevirmeğe 
gitti. «Arka Cadçle - Back 
Street» adlı kordelâda 
Susan Hayward ve Yera 
Miles ile oynıyan aktör, 
bundan bir süre önce bir 
Roma senatosu olarak 
çekilen Spartacus un se
tinde, modern bir Roma
lının apartmanında ya
şıyor.

DÖRT SANATÇI 
AKADEMİDE 
Fransız sinemasının 

dört sinema sanatçısı, 
Fnyısız Akademisi’nde 
bulunuyor. Ünlü rejisör 
Rene Clair ile beraber,

diğer üç üye de, Marcel 
Achard, Jean Cöcteau ve 
Marcel Pagnol.

F R A N SIZ  SİN EM A
SINDA PRODÜKSİ
YON
1959 yılı içinde Fran

sa'da 133 film  yapılmıştı. 
^Bunlara konrodüksiyon 
olarak yapılanlar da da
hildi. 1960 yılında ise bu 
yekûn 160 film i buluyor
du. Her gün bir milyon 
seyirci, dünya üzerinde, 
Fransız filmi seyretmek
tedir. Bu da her geçen 
zamanda, Fransız sine
masının Amerikan, İngi
liz ve İtalyan sinemaları

ile rekabete kalkışabile
cek durumda olduğunu 
göstermektedir.

ÖZEL ARMAGGAN

Hollywood'dan gelen 
bir habere göre, geçen 
sezon Şahidin Gözleri 
filminde seyrettiğimiz ve 
oyununa fcayran kaldığı
mız küçük yıldız Hayley 
Mills'e özel bir armağan 
verilıfıiştir, Film yıldızı 
John Mills’in kızı olan 
küçük aktrise, bu arma
ğan Walt Disney’in bir 
prodüksiyonu olan, meş
hur roman adaptasyonu 
POLLYANNA adlı kor- 
delâdaki rolünden dolayı 
verilmiştir.
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gin Arda, ilk olarak Kü
çük Sahne'de tiyatro ha
yatına atılmış ve bu sezon 
içinde Bulvar Tiyatrosu
nun iki temsilinde oyna
mıştır. «Sevgili Gölge' de 
hizmetçi ve kâtibe rolleri
ni oynadıktan sonra, «Ge
neralin Aşkı'nda da Terzi 
Madam Dupont'u canlan
dırmıştır.

★
Rengin Arda'yı Şişli'deki 

Sohban Koloğlu’nun meş
hur «Plâto 42'sinde bul
dum. «îki Damla Gözya- 
şı'nin bir hapishane sahne
si çekiliyordu.

★
Set arasında, makyaj o- 

dasına geçtik. Başladım 
sorularımı sıralamıya:

— Sizce sinema nedir?
— Bence sinema sine- 

njadır. Ama sakın Mem- 
duh Ün'ün cevabını taklit 
ettiğim sanılması^. Sade
ce ben de aynı cevabı, fa
kat değişik anlamda veri
yorum.

— Sinemada çıplaklığın 
aleyhinde misiniz?

— Niçin • aleyhinde ola
yım? Estetiği olmak şar- 
tiyle, kabul...

— Sinema seyircimib 
hakkında ¿neler düşünü
yorsunuz?

—: Hiçbir şey düşünme
dim...

— Bu sezon seyrettiğiniz 
filmler arasında en çok 
beğendikleriniz?

— Yerli filmlerden Mem- 
duh Ün'ün «ölüm Peşi- 
mizde'sini, ve Atıf Yılmaz
ın «Dolandırıcılar Şahı'm 
beğendim. Yabancı Tilm 
seyretmek imkânım pek 
bulamadım. Biliyorsunuz, 
tiyatro çalışmaları engel 
oluyordu.

— Türk Sineması'nm bu
günkü durumunu ilerisi 
için ümit verici görüyor 
musunuz?

— Herhalde...
★

— Hanei cesit rolleri oy
namaktan hoşlanırsınız?

|jj Her çeşit.
—- Yabancı film yıldız

larından hangilerini en çok 
beğenirsiniz?

— Havır, Uranüs'le Nep
tün değil... Charlton Hes-

DİŞİ KURT — Aktris Rengin Arda, Lütfi Akad’ın «Dişi K urt» adlı kordelâsmda Sadr
Alışık ve Senih Orhan’la beraber.

ton, Marlon Brando, Vit
torio Gassmann.

— Yerli ve yabancı re
jisörlerden çalışmalarını 
başarılı bulduklarınız?

— Bizden Memduh Ün, 
Atıf Yılmaz, Nejat Say
dam ve Lütfi Akat.

— Bizim oyunculardan?
— Hepsini....

★
#■ Sanatınız dışında en 

çok ilgi duyduğunuz çalış
ma?

— Kitap okumak ve re
sim yapmak...

— Sizce ideal bir erkek 
nasıl olmalıdır?

—- Hoşlandığım gibi. Be
nim hoşlandığım erkek, 
idealimdeki erkektir. Ta
bii Bay Bülent...

— En tahammül edeme
diğiniz hareketler neler
dir?

—- Saygısızlık ve yalan
cılık.

★
—En çok sevdiğiniz üç 

insan?
—- Kendim, Bay Bülent 

(Yani Bülent Oran) ve 
-annem alınacak ama- ba
bam...
' —• Haksızlık ettiğiniz ol
du mu?

— Tabii olmuştur. Ama 
farkında değilim. Bilerek 
haksızlık yaptığımı hiç ha
tırlamıyorum

— Aşk hakkında beş ke
lime' söyliyebilır misiniz?

RENGİN ARDA — Genç aktris'in en büyüh zevklerinden  i 
biri de kitap okumak.

i 19

— Maalesef. Aşk hakkın
da hiç bir kelime bilmiyo
rum.

— Aşk, şöhret ve para
dan hangisini seçersiniz?

— îmkân olsa, hepsini.
—̂  Klâsik romancılardan

sevdiklerin^?
— Dostoyevski.
— Üzgün olduğunuz bit 

zamanda sizi teselli eden 
şey nedir?

— Kendi kendim teselli; 
ederim
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lAYANOGLU’NUN 
f  ÖFKESİ
i  Bir sanatkâr, İsterse bü- 
[ tün bir roüesseseye tesir 
ledebUir rai? Belki «Hayır» 

diyeceksiniz ama ben bu
nun olabüeceğini size bir 
misalle gösterebileceğim... 
J&endim, galiba evvelki 
sene, Şehir Tiyatromuzun 
değerli sanatkârlarından 
Sami Ayanoğlu, tiyatronun 
daimi fotoğraflarını çeken 
Foto Stü'e nedense kızmış. 

[Turne için acele istediği 
bir portresini acele yapa
mamışlar mı, neden, pek  
bilemiyorum... Bu yüzden 
Ayanoğlu, müesseseye baş
ka bir fotoğrafçı bulmuş.

O fotoğrafçı iyi çekemedi
ği için, Tiyatro idaresi so
nunda yine Stil üzerinde 
karar vermişler. Fakat bu 
arada Ayanoğlu'nun oyna
dığı «Oniki öfkeli Adam» 
piyesinin fotoları yine ö* 
teki Stüdyoya çektirilmiş. 
Bu sene Şehir Tiyatrosu
nun temsillerinin hepsi
nin' sahne resimlerini Stil 
çektiği halde, geçen hafta 
Kadıköyde oynanan «Çıp
laklan Giydirelim» piyesi
nin sahne fotolannı gaze
teleri için almaya giden 
gazeteciler, resimlerin ha
zır olmadığını gördüler.. 
İmkânı yok, Stil zamanın
da hazırlardı bunlan. Son-

ra mesele anlaşıldı. Sami 
Ajyanoğlu bu müesseseye 
kızgın olduğu için, tesir 
etm iş ve rol aldığı «Çıp
laklan Giydirelim» piye
sinin sahne resimlerini 
başka bir yere çektirtmiş. 
Nasıl bir kişi, koca bir 
müesseseye tesir edip, 6- 
nun kırk yıllık usul ve â- 
dabım değiştirebiliyor- 
muymuş?..

ALTI TİYATROSU 
MİSAFİRKEN...

Sakın sözümü yanlış an
lamayın. Pangaltıdaki «ó 
Tiyatrosu» Tan Sinemasın
da «Sahne 4» ün yanından 
misafirken, onları çıkartıp 
buraya yerleştiği mânası 
çıkmasın... Söylemek iste
diğim, Lâle Oraloğlu ve 
arkadaşları'nm Tan Sine* 
m ası sahnesinde geceleri 
de temsiller verebileceği 
ve Schwiferd'in «Misafir» 
komedisinin röprizini ya
pacağı... Biliyorsunuz bu 
oyun, iki yıl önce Oda Ti
yatrosunda yine Lâle O- 
raloğlu tarafından oynan
m ıştı. Bu defa oyun arka
daştan Erol Keskin, Pek- 
can Koşar, Erdinç Üstün 
ve Mahir özerdem... Sahne 
4'e gelince, bu sene turne
ye çıkan tiyatro olarak dik
kati çekiyor. Mamafih «Al
tın Vazo» gibi güzel bir 
piyes başarı ile devam e- 
derken ve Havalar ısınma
dan turneye çıkılması, in
şam epey düşündürüyor.

PARİS AYAĞIMIZIN 
DİBİNDE

önüm üzdeki ayın 8 inde 
«Paris» ayağımıza geliyor. 
Müziği, Can-Can'lan, Pigal 
Meydanı, kokotlan. Strip
tiz kraliçeleri, Sokak Ka
dınlan, tatlı melodileri ve 
yer altındaki meyhaneleri- 
le bütün Paris... Merak et
meyin, gelen bir Fransız 
Rövü Trubu değil.. Benim

bahsetmek istediğim, Hal
dun Dorman’ın yakında 
Atlas sahnesinde, sahneye 
koyacağı Alex Bredford’- 
un «Sokak Kızı Irma» Mü
zikal Komedisi... Küçük 
Sahne’nin değerli sanatçı- 
lan , kadrolarını takviye 
etm iş olarak, şimdi hani 
hani «Sokak Kızı Irma»- 
ya çalışıyorlar. 'Gülriz Su
run piyesin baş rolü tatlı 
Irma'da.. Metin Serezli ve 
Altan Erbulak’la başlıca 
rolleri paylaşıyorlar, ö tek i 
rollerde Haldun Dormen, 
İzzet Günay, Mehmet öze- 
kit, Tunca Yönder, Kolej 
oyuncularından Yağız Tan- 
lı ve Okan Bozkurt, Bü
lent Kınay ve mecmuamı
zın yazı ailesinden Merâl 
Sayın var. Dünyanın her 
tarafında olduğu gibi, biz
de de «Irma» yı II kişi, 
değişik 32 karakteri can- 
iandınyoıv Sabahlan Kü
çük Sahne'de sahne prova- 
lan  öğleden sonralan da 
İtalyan Klübünde Maritza 
Boralı ve Cenan Akın'm 
idaresinde Şarkı ve dans 
provalan yapılıyor, ö y le  
sanıyoruz ki, «Sokak Kızı 
lrma» memleketimizde Ba
tı uslübu ile oynanacak 
ük Müzikal Komedi ola
cak ve beğenilecek. Prova
larını seyrettiğimiz kadan, 
bunu gösteriyor.

NİSA SEREZLİ
NERELERDE?

Eşi Metin Serezli «So
kak Kızı lrma» mn prova- 
lanna hazırlanırken Nisa 
Serezli, evinde h an i hani 
piyes tercüme ediyor. Bu 
sene oynanan oyunlardan 
çoğu onun tercümesi. Kü
çük Opera'daki «Küçük 
Kulübe» ve «Döner Yatak
lar», Sahne 4'deki «Altın 
Vazo», «Küçük Sahne'nin 
«Sokak Kızı lrma» hep 
Bayan Serezli'nin tercüme
leri.. N isa Serezli güzel çe-

B E F AB E R  OYNUYORLAR  — Gülriz Suriri ve M etin Se
rezli «Ben B ir Fotoğraf M  a kine siy  im* piyesinden sonra  

«Sokak K ızı lrm a» da oynuyorlar.
20
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rilerilc bu alanda bir şöh
ret yapıyor ve ilerliyor a- 
ma, bizler kendisini, arada 
sırada, eskisi gibi oyunlar
da, sahnede görmek isti
yoruz. «Tapılacak Kadın», 
«Fare Kapanı» ve «Zafer 
Madalyası» nın tadım u- 
nutmadık. Nisa Seflezli’yi 
-tercümelerinden vakit bu
lursa- yine sahnede gör-* 
mek bizleri çok sevindire
cek. Bu mevsim bitti, fa
kat gelecek sezon için di
leklerimizden biri de bu.

GENÇ B İR  AKTRİS  
Uzun boylu, sarışın, gü

zel kız dokunsanız ağlıya- 
caktı. Ailesi tiyatroya inti
sap etmesine nza göster
miyordu. Kız enstitüsünü 
bitirmiş, diplomasını aldı
ğı gün, ailesine «Devlet 
'Tiyatrosuna girmek iste
ğini» açıklamıştı. Aldığı 
cevap koskoca bir «Hayır» 
oldu. Hem doğrusunu söy
lemek lâzım gelirse, bu 
karşı koymanın mânasını 
anlıyamıyordu. Çünkü a- 
ileden dört kişi -Şahap A- 
kalın, Nimet Akalın, Coş
kun Orhon, Hikmet Or- 
hon- Devlet Tiyatrosu sa- 
natkârlanndandı. Bir ke
re ok yaydan çıkmıştı, öy
leyse onun artist olmasına 
neden nza göstermiyorlar
dı?.. Düşündü, taşındı, so
nunda nasılsa bir yolunu 
buldu, Devlet Tiyatrosu
nun Çocuk Bölümüne in
tisap etti. Kısa bir zaman
da burada kabiliyetini 'gös
tererek Devlet Tiyatrosun
da önemli roller almaya 
başladı, içlerinde bilhassa 
Zola’nm «Gelin», Buzatti'- 
nin «Klinik Bir Vak’a», 
«Evlât Evlâttır» ve Ratti- 
gan’m «Ayn Masalar» pi
neslerinde kabiliyetini gös- 
5 ,n,imek fırsatını buldu. 
Şimdi Devlet Tiyatrosu
nun en mesut insanların
dan biri özand Birel... 
Sonunda ailesini ikna etti 
ve iyi bir sanatkâr oldu ya.

YUFKA YÜREKLİLERİN 
GALASI 

Geçen çarşamba akşamı 
Komedi Tiyatrosunda, 
(Yufka Yüreklinin Biri) 
piyesinin Galasında bulu
nanlar çok neşeli bir gece

NİSA SEREZLİ — Sahneyi bırakıp piyes mütercimliğine başlıyan değerli aktrisi 
«Zafer M adalyasmnda Alt an Erbulak'la beraber.

geçirdiler ve Vasfi Rıza'- 
nm dramatik oyununa. 
Gül Gülgün’ün güzellik ve 
zerafetine, Suna Pekuy- 
uysaTm aptal hizmetçi 
kompozisyonuna hayran 
oldular. Antrak’ta piyes* 
ten çok, yakında başlıya- 
cak olan (Sokak Kızı tr- 
ma) dan bahsedildi ve di
ğer aktrisler Gülriz Suru- 
ri’ye bu kadar gjüzel bir 
rol düştüğünden dolayı, 
gıpta ettiler. Gülriz de ha
yatından memnundu, Şa- 
dıman Ayşm ile birlikte 
gelmişti. Perihan Tedü, sa
rışın güzelliği ile,' Aytaç 
Yüriikâslan tipi ile, 'dik
kati çekiyorlardı. Münihte 
iktisat tahsilini yapan Ü- 
nal Sağra, Hamburg’a ha
reket etmeden iki gün ön
ce seyrettiği piyesi çok 
beğendi. Asude Zeybekoğ- 
lu her zamanki gibi şık ve 
zarifti. Temsilin sonunda, 
artistler kapısının önün
den geçenler üç yakışıklı 
delikanlının, tebrik için 
Suna'yı beklediğini gördü
ler.'

ÖFKENİN ÜÇÜNCÜ
VERSİYONU
Site oyunculan bugün

lerde İzmir turnesine çı
kıyorlar. Çıkmadan önce, 
(ÖFKE) yi onbeş gün için

sahneye koydular. Evvelki 
yıl Devlet Tiyatrosunda 
oynanan/geçen yıl Karaca- 
da tekrar edilen (öfke) 
nin üçüncü versiyonunda 
Yıldız Kenter, Müşfik Ken- 
ter, Şükran Güngör’ün ya
nında Çiğdem Selışık ve 
IÇâmran Yüce oynuyor-t 
lar. İlgililerin söylediğine

göre, bu defaki Versiyonu i  
çok daha güzel. 3 Mayısta 
İzmir’de Elhamra sinema
sında (öfke) ile perdeleri
ni açacak olan SÎTE oyun* 
culan, sırasiyle Salıncak
ta İki KişL Evdeki Yar- 
bancı, Yann Cumartesi ve 
Bahann Sesi’ni beş hafta 
İzmir’de temsil edecekler.

ÖZANT BİNEL  — İy i bir aktriTt olma yolunda ...
21
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divcndcn çıktım, yine ta* 
m madiğim bir yer!. Hü
lâsa bizim oda yok mey
danda... Aceleden yanlış 
kapılar açmışım. Bu sefer 
gerisin geri döndüm, bir 
alay dekorun arasında şaş
kın kalakaldım. Piyes de
vam ediyor, hemen rolü

m e de çıkmam lâzım. Gir
diğim odalar da bomboş, 
kime sorayım odamı... 
Son çare, karşıma gelen 
bir kapıyı daha açtım. So
kakta buldum kendimi.. 
Meğer bu kapı tiyatronun 
depo anbarlardan birinin 
sokağa açılan kapısıymış. 
Sokaktaki insanlar Oidi- 
pus kıyafetindeki adama, 
acaip acaip bakıyor. H e
men tiyatronun sahne ka
pısından girdim, odamı bu

alime Devlet Tiyatrosu U. 
Müdürü Cüneyt Gökçer, 
yukardaki olayı anlattı. 
Henüz çok genç yaşında  
Umum Müdürlüğe kadar 
yükselen bu kıymetli ak
tör, ve rejisörle konuşmak 
için bugünlerde Devlet Ti
yatrosu temsillerinin ve
rildiği Şan sinemasına git
tim. Bay Gökçer sahneye 
koyduğu «Gergedan» m de
korlarına nezaret ettiği ve 
sanatkârlara son talim atı 
verdiği için, çok meşgulü 
Ama yine de vakit bulup 
suallerimi cevaplandır
maktan geri kalmadı. Do
ğumu, Tiyatroya intisabı, 
oynadığı roller, sinemada
ki rolleri okuyucularımı 
ilgilendirir ümidimle soru
yorum suallerimi.. Ve Cü-

O günü hiç unutamam.. 
Belki hayatınım en heye
canlı anısıdır bu. Geçen 
yıl Paris Festivalinde bili
yorsunuz «Kral Oidipus» ıı 
oynuyorduk. Sarah Ber- 
nard Tiyatrosu koskoca 
bir tiyatro.« Her tarafta 
kapılar, dekorlar, merdi
venler... Ben bir ara, kıya
fetim i değiştirmek için 
sahneden kulise çıktım. 
Vakit çok az. îk i üç daki
ka içinde kıyafetimi değiş
tirip tekrar sahneye gir-

«OİDİPUS» ROLÜYLE PARİSTE ÜN YAPAN AKTÖRÜMÜZ:

ma gelen kapıyı açtım, 
baktım yabancı bir oda. 
Birçok kapılar var, onlar
dan birini açtım, yine bil
mediğim bir yere çıktım.
V  — k i r  t n a r .

Röportaj: Meral SAYIN

lup acele değiştim, ve çok 
şükür rolüm geldiği an, 
tam zamanında sahneye 
yetiştim...

«Hayatınızda geçen en
ontAVACûn Aİoır no/ıırV« cn.

ŞATOYA D A V E T — Bu kom edide Y ıld ız Kem er, Cüneyt Gökçer, Ahm et Evıntan  ve Me
le k  ö k te  ile birlikte.

neyt Gökçer, bunca iş i ara
sında okuyucularımın is
tediği cevaplan sıralıyor.

— 1920'de |  Malatya'da 
dünyaya gelmişim. Ailem  
asker. Babam ve Büyük
babam Subay ve Paşa ol
duğu için beni de asker 
yapmak istiyorlar. Liseyi 
bitirdikten sonra Harp O- 
kuluna girmem gün mese
lesi. Ama benim aklım fik
rim sahnede. Kolayını bsft- 
lup Konservatuann im ti
hanlarına giriyor ve tiyat
ro  derslerinin arasından 
buluyorum kendimi... 1937* 
de girdiğim Devlet Kon- 
servatuan Tiyatro Bölü
münden 1942'de mezun o- 
luyorum.

— Konservatuar ve Tat
bikat Sahnesindeki oyun
larınız?

— İlk rolüm Goldoni’nin 
«Otelci Kadın» komedya
sındaki Cavalileri rolünde 
Rahneye çıktım. Tatbikat 
sahnesinde Sofokles'in  
«Antigone» tragedyasında
ki Haımon, W ilder’in «Bi
zim  Şehir» indeki George
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KIRAL OİDİPUS — Cüneyt Gökçer, So fokles’in trajedyasının bir bölümünde.

Gibs, ve daha birçoklarını 
sayabilirim.

Cüneyt Gökçer'in başa
rısı daha Konservatuarda 
iken başlamış. Son sınıfta 
iken, hocası Cari Ebert, 
Gökçer'i kendisine asistan 
olarak seçmiş. Mezun ol
duktan sonra da Konser
vatuara «Sahne ve Mimik» 
öğretmeni tayin olmuş.

— Belli başlı rollerinizi 
sıralar mısınız?

— Goethe’nin «Faust», 
Sofokles’in Kral Oidipus»,

| Shakespeare'in «Jules Se-* 
zar», «Hamlet» ve «Onikin- 
ci Gece» piyesleri, îbsen’in 
«Peer Gynt» ü, Rostand'm 

[ «Cyrano de Berjerac» ı, 
Pirandello'nun «Dördün
cü Hanri» si, yine Shakes- 
peare’in «Kral Lear»*ıU

— Bunların arasında en 
sevdiğiniz rolünüz hangi
si?

— Hepsini severim ama, 
meselâ «Onikinci Gece» 
komedyasındaki Kâhya |  
Malvolio rolünü hepsin-1 
den çok severim. Sonra 
Noel Covard'm «Ruhlar 
Gelirse» komedisindeki öl
müş krallarının ruhlariyle 
uğraşan koca rolünü de 
unutamam. Hafif, bir ko
medi rolü ama, çok tatlı, 
çok rahattı.,

— Şimdi de sahneye ko- 
yuculuğunuza gelelim?

— İlk defa Musset’nin 
«Şamdancı» sını sahneye 
koymuştum. Sonra Ruth 
ve Augustus Goetz'in «Mi

ras» piyesini.. Daha sonra 
birçok oyunlar içinde en 
sevdiklerim «Miras», «An- 
na Frankın Hatıra Defte- 
iiji» ve Arthur Miller'in' 
«Cadı Kazanı» oldu.

— Biraz da'Beyaz perde 
faaliyetlerinizden haberler 
verseniz?

Çüneyt Gökçer birşey 
söyliyecekti sustu. Belli ki 
birçok sanatkârlarımız gi 
bi, Sinema’dan çok Tiyat
royu seviyor. Mamafih Ijiz 
burada değerli sanatkârın 
şimdiye kadar çevirdiği 
filmlere şöyle bir göz ata 
lım. 1951 yılında Cahide 
Sonku’nun hazırladığı ve 
baş rollerini paylaştığı 
«Vatan ve Namık Kemal» 
filmiyle beyaz perdeye a- 
Ulıyor. Aynı sene içinde 
«Barbaros Hayrettin» ve 
«Lâle Devri» ni çeviriyor. 
1953 yılında «Kara Davut» 
filminde Al tan Karındaş 
ve Devlet Tiyatrosundan 
birçok arkadaşları ile oy
nuyor. Aynı sene İpekçile
rin bir Alman filminden 
adapte ettikleri «Kaldırım 
Çiçeği» nde Heyecan Ba
şaran ve Nuri Altınok'la 
beraber oynuyor. Aynı fil
min Almanca kopyasında, 
pardon aslında, aynı rolde 
-Hugo Haas'l gördüğüm 
¿tyin, bizim Cüneyt Gök- 
çer’imiz Almanların meş
hur sinema oyuncusu Hu
go Haas'dan çok daha iyi, 
çok daha başarılı.

1954 yılında Cüneyt Gök
çer tek bir film çeviriyor. 
O zamanlar romam kapı
şılan, mevzuu dillerde do
laşan «Nilgün»%ü, Avustuı> 
3'alı aktris Erika Remberg 
ile oynuyor. 1956 yılında 
da «Büyük Sır» ı çeviri

yor. Bu tarihten sonra Bay 
Gökçer'in sinema ile ilgi
lenmediğini görüyoruz.. 
Belki de tiyatro işleri. 
Devlet Tiyatroları Umum 
Müdürü olması dolayısiy- 
le sinemaya vakit ayıra
mıyor.

GÖKÇER — Türfc sinema ve tiyatrosunun ünlü oyuncu
su, «Oidipus» rolüyle Paris'i de fethetti.
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Çıplakları 
Giydirelim

yan.

Şehir Tiyatrosu Kadıköy 
Bölümünde. İlk temsil 7 
Nisan 1961. Yazan: Luigi 
Pirandello. Çeviren: Mah
mut Abaç. Sahneye koyan: 
Hamid Akınlı. Dekor: Tur 
gut Atalay. Oynayanlar: 
Ersilia Drei (Jeyan Mahfi 
Tözüm), Ludovice Nota 
(Sam i Ayanoğlu), Onoria 
(Saim e Arcıman), Alfredo 
Cantavalle (Hamid Alan
lı), Franco Laspiga (Fuat 
tşhan). Konsolos Crotti 
(Toron Karacaoğlu), Em- 
ma (Oya Eren).

Pirandello adına Şehir 
Tiyatrosu repertuarında 
zaman zaman raslanz. 
Geçmiş senelerde sahnele
rimizde oynanmış eserleri 
arasında «Altı Şahıs Ya
zarım Arıyor», «Size Nasıl 
Geliyorsa öyledir», «Eski
si gibi. Eskisinden Üstün», 
«Dördüncü Hanri» yi sa
yabiliriz. Geçen yıl, Jean 
Marchat idaresindeki bir 
Fransız trubundan seyret

tiğimiz «Çıplakları Giydir
mek» dramı, Hamid Akın- 
lı'nın titiz rejisi ve T*ütün 
çabasına rağmen ötekiler 
kadar sevilmiyor. Hamid 
Akınlı’nın oyunu rejisi ka
dar iyi değil, Saime Arcı- . 
man bir İtalyan kadınını 
vermekten uzak, Sami A- 
yanoğlu’nun konuşması an 
■laşılmıyor, Toron Karaca
oğlu çok donuk... Oyuncu 
kadrosu içinde Fuat îş- 
han. Oya Eren bir dere
ceye kadar kendilerini kur
tarıyorlar. Fakat Jeyan 
Mahfi Tözüm?... ö lçülü  o- 
yunu ile bütün sanatçıları m- 
bir anda gölgeliyor. Böyle
sine şahane bir oyunu, an
cak Eski Şehir Tiyatrosun
da Cahide Sonku’lardan, 
Nevin Seval'lerden, Nevin 
Akkaya'lardan, Samiye 
Hün’Ierden seyredebilir
dik. Jeyan Tözüm, bizlere 
sezonun en  başarılı oyu
nunu verdiği için ona te
şekkürler borçluyuz.

Telif piyesleri repertuara almak resm i ti
yatrolarımızın bellibaşlı vazifeleri, öze l tiyat
rolar da bu hususta teşebbüse geçince. Tiyat
romuzun geleceğini düşünüyoruz, göğsümüz 
kabarıyor. Hele genç bir yazarın ilk piyesim  
Oynamak, memleketimize yeni bir tiyatro ya
zan  kazandırmak gerçekten o  Trup hesabına 
övünülecek bir olay. Güner Sümer ilk oyunu 

Site Tiyatrosunda oynanan talihli bir yazar. 
Nasıl talihli olmasın ki, yazdığı karakterleri 
Yıldız Kenter, Müşfik Kenter gibi ülkemizin 
en değeri; sanatçıları canlandırıyor. Yıldız 
Kenter'in Ana kompozisyonu. Müşfik Ken- 
ter in  isyan eden oğul'u, Şükran Güngör’ün 
haksız yere yıllarca hapsedüdikten sonra yu
vasına dönen, fakat herşeyi başka bulan Bü
yük Oğlu, Çolpan Ilhan'ın kayınbiraderini se
ven G elini, Kâm ran Yüce’nin dünyası dört 
duvarlar arası olan Arif Hocası İstanbullula
ra senenin en iyi telifini veriyor.

Ç IPLA KLAR I G tY D ÎR E L ÎM  — Jeyan  M ah fi T ö zü m  ve  
T oron  K aracaoğlu  bu  p iy es te le r .

Yarın Cumartesi

Y A R IN  C U M A R TE Sİ

S ite  Tiyatrosunda Güner Sümer’in 3 
perdelik oyunu, ilk  tem sil 23 Ocak 1961. 
Sahneye koyan: Lütfi Akad. Oynayanlar: 
Anne (Yddız Kenter), Fikret (Müşfik Ken
ter), Tank (Şükran Güngör), Nurten (Çol
pan İlhan), Arif Hoca (Kâmran Yüce). 
Dekor: Lütfi Akad. Işıklar: Aram Gümüş-

Yazan :

Melih
VASSAF

★

— Ş ü kran  G üngör, M ü şfik  K e n ter , Y ıld ız  K e n te r  
v e  Ç olpan  İlhan.

24

sinematek.tv



MAUD'UN BAŞI DÖN, 
MS<âE B A^LADi. İÇİN 
DE FENALIK H İSSE- 
DİVOTOU. KE3 KE JAK
VANANDA OL»__
SAVDI.

4 p  f  W lyölf
sO ûm  ****** t 

k 4 g V  ü x ü lm « .
G a n ç

J W  V«. q ü  -
* jm  z a t  s i n .

S a n l  m c t-  
W  S u t t&mobc.
r  ıstlyctn 9 <2 n ç  

\c?r d a
p ek  çoktur. 4

GENÇ 
KIZ 

ADAMIN 
ÜSTÜNE VI(âlL 

Dİ KALDI.,.
ADAMIN 
KONUŞMASI 
B O Ş U N A D IR  
G E N Ç  KIZ
Ba v  i lm iş  >
KENDİNDEN

ÖEÇMlSTÎR.

GENÇ
KIZ
ELİNDE
DUYDUĞU
NEMLİ
BİR
ŞEVLE
KENDİNE
GELDİ,
YAVAŞ
YAVAŞ —

BARAUD 
BİR AN DURAKLADI.JAK*. 

INI KENDİ OÖLU OLMADI CâlNt 
SÖVLEMEK İSTEDİ , FAKAT 
SUSMAVI TERCİH ETTT.

K O PE K  , '
G E N Ç  KIZIN ■■ 
İSTIRABINI SA N K İ 
ANLIYOR M U Ş  G İB İ 
O N A  SO K U L D U  V E 
TATLI TATLI M IR IL L 

D A N O l.
Ali » h ı m /

sinematek.tv



D e m a k  b a ş k a  s o y t iy o c s û l  
n lz  b 1f  ŞCy y o k

Hcsr * « y im ı  
o n a  v a r .  -t 
m istim . J
Etkirim  
b o ş  d ö n ü - f  
y o r u m .  *

D ik İLE.
M AUP
ŞATOYA
DCKâttU
YOLA
ÇlkAAlŞ*.
IARDIB.
C3ENÇ
k ız
DÜSÜMÜB.

MAUC?
>5ÛkVAŞ
>SAVAŞ
îyiles  -

VE
AVACâA
k A L k -
kaişt« .

H a y ır. A r t ık  J a k ' i  d ü  
t ü n m e y i n . t e n d î s i  bl 
d e h »  ¿ ttlm V y crcak ...

M ONikA 
ABkADAŞI. 
NİN «*T!CA- 
&1NI ANLA. 
M t$  , AMA 
İÇ-İN İÇİN 
D E kENDİ_ 
N î S E V İN . 
M E k T E N  
A ükD Y A - 
M A IA IS . 
TIR. 0

H a y d i git-
İ s t i r a h a t  z f  b i r a * .  
A o a t h e ' y e  b u n .  
d e n  s o n r a  h a k i k î  
i s im le r im iz i  s ö y l e  
• t e c e ğ im .

A ğ la  c a n ı m  
a â ı a . . .  İ ç in  r a .  
h a t l a r .  S o n r a  
b u n u n  ; b ö y te  
d a h a  M  o l d u ğ u  
n u  a n l ı y e c s k s t n

m r  Hîq  k im  -
Y  ao. o d a d a n

p k tjg ım »

f *5nmi y f c c t tk . 
o n r a  c ö s o r .  
d i  m » b u la  _

ita», c â k l a r .

N E  Y A P 
TIĞINI 
BİLMEZ 
Biff H A L . 
DE
YEKİNDEN 
kALkTl, 
İLERLEDİ.

M A P P  , OOASINtOA KAYBOLAN 
TATU »OYASINA AâLADl . ÖLMEk 
H İSSİ 1 CİNDE BELİRDİ - H EC  
ü V  Q O k kOLAY OLACAKTI...

Vm\tAh/.y vuu

sinematek.tv



sinema
dünyasından
NOTLAN

«SUZIE WONG» UN
ARTİSTLERİ

William Hôlden ve Nancy 
Kwan'in başrolünü oynadık
ları, ünlü romana Richard 
Mason’un «Suzie Wong» u 
dünya sinemalarında gösteri
liyor. Filmin yıldızlarından 
Nancy Kwan, pek yakmda 
rejisör Henry Koster’in çevi
receği, «Flower Drum Song» 
adlı kordelâda başrolü oynı- 
yacak. Diğer taraftan, «Suzie 
Wong» filmi çevrilirken baş
rolünü oymyan ve sonra has
talığı yüzünden filmi yanda 
bırakmasiyle, Nancy Kwan'm 
yerini aldığı, France Nuyen 
de tekrar sinemaya dönmeğe 
karar vermiştir. Marlon Bran
do ile bir aşk macerası ge
çiren genç aktris, ciddî olarak 
film çalışmalarına başlıyaca- 
ğım, bir basın toplantısında 
gazetecilere bildirmiştir.

ÇALIŞKAN BİR
MÜZİSYEN

İngiliz Sineması'nm ünlü 
film müziği yapıcılarından 
Phü Green son günlerde ça
lışmalarım hızlandırmıştır. î- 
şini çok sevdiğini söyliyen 
Green, «yorucu, fakat o nis- 
bette harika bir işim var,» de
mektedir. 1959 yılı içinde 14 
filmin fon müzi&ni besteli- 
yen sanatçı, 1960 yılında 18 
fümin fon müziğini hazırla
mıştır. Bu yıl içinde de da
ha çok filme emek sarfede- 
cektir. Phil Green'in fon mü
ziğini hazırladığı filmlerden, 
«Korkulu Dalgalar» ı geçen 
sezon sinemalarımızda sey
retmiştik.

ÜÇ KARAKTERLİ
ADAM

Rejisör Ken Annakin’in son 
filmi «önemli Bir Şahıs - Ve
ry Important Person» da son 
yılların ünlü İngiliz aktörü 
Stanley Baxter, üç ayrı ka
rakteri, üç ayrı kişiyi, başa
rılı kompozisyonlarla canlan
dırıyor. Rolünün birinde bir 
Alman esir kampı kumanda
nı Yüzbaşı Stampfel’i canlan
dıran aktör, diğer kompozis
yonunda da tünel kazan bir 
mahkûm Everett’i oynuyor. 
Stanley Baxter’in üçüncü 
kompozisyonu da, diğer iki 
karakterinin gelişmesinden 
doğan bir tiptir.

DİANA DORS’UN
VİLLÂSI

Amerikalıların İngiltere'den 
transfer ettikleri sarışın bom
ba Diana Dors 140.000 dolara 
(bizim paramızla bir milyon 
dört yüz bin lira) şahane bir 
villâ satın almıştır. Holly- 
wood’un en şahane semti Be
verly Hills'deki bu villâ, A- 
merika’mn ünlü bina yapım 
şirketlerinden biri tarafından 
en modem ve konforlu bir 
biçimde inşa edilmiştir. Di
ğer taraftan gazetecilere bir 
beyanat veren alctris Diana 
Dors, sinema artistliği hak
kında şunlan söylemiştir:' 
«Gençlik, güzellik ve şöhret 
çok kısa süren şeyler. Daima 
yetişen yeniler, eskilerden üs
tün oluyorlar. Onun için bir 
artist, her şeyden önce sana
tına ve kabiliyetlerine güven
meli. O takdirde sanatkârın 
yıldızı uzun bir müddet par- 
lıyabilir.» Bir gazetecinin vil
lânın parasını nasıl çıkaraca-

SUSAN HAYWARD — «Yarın Ağltyacağım» adlı kor- 
delânın güzel yıld ızı Susan Hayward, yakında muhte
melen Gregory Peck ile Universal - International’in 
bir film inde oym yacak. Yine muhtemelen filmin ra- 

jisörü David Miller olacaktır.

ğı sorusuna da, yıldız şu şe
kilde cevap vermiştir: «İngil
tere'ye döndüğüm zaman vü-» 
lâyı aylığı 3000 dolara kirala
yıp parasım çıkarmayı düşü
nüyorum.»

İSTİRAHAT EDECEK

Bobby Darin b ir  m üddeı 
şarkı söylemiyeceğini açık
lam ıştır. D oktorlar bu 
genç sanatkâra  boğazını 
d inlendirm enin şa rt o ldu
ğunu ih ta r  etm işlerdir. Ge
çenlerde evlendiği k an s ı 
S andra Dee, kocasına dok
to rla rın  dediklerini yap
m ası için ıs ra r  etm iş ve 
evliliklerinin ilk  m ünaka
şasını yaptnışlardır.

DALI DA EVLENDİ

B u yakınlarda şarkıcıla
ra  evlenm e hastalığ ı geldi. 
Dalida da T ahran 'dan  dön
dükten son ra  b ir  film  p ro 
d ük tö rü  ile  n ikâhını kıy
dı..

ŞÖHRET YAPTI
Şu günlerin en m uvaffak 

İtalyan  şark ıc ıların ın  ba
şında Peppino di Capri 
geliyor. Genç şarkıcın ın  
sevilen p lâk larından  «İte 
V urria Vasa» ve «At Capri 
You'll find  the  Fortune» 
hali hazırda bizim listele
re  g irm iş durum da. Peppi
no geçenlerde R om a’da ev
lendi.
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SON FİLMİ «TATLI HAYAT» ONUN HÜVİYETİNİ 
DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Anita Ekberg de, diğer yıldızlar gibi 
küçük bir fotoğraf modeli iken, dikka
ti çekerek sinema dünyasına girmişti. 
Fakat onun macera ve skandallan baş- 
kalannkinden çok farklı ve biraz daha 
fazladır.

Anita mütevazi bir genç kızdı. İs
veç'in bazı ailelerine has sıkı bir ter
biye ile büyümüş, sert disiplin altında 
yaşatılarak, ideal bir kadm olmak üze
re yetiştirilm işti. Halbuki günün birin
de ailesinin h iç . de tasvip edemiyeceği 
bir gençle sevişm esi, onu ister istemez 
ailesinden ayrılmak zorunda bırakmış
tı. Genç kız sevdiği delikanlının kendi
sine bakacak durumda olmadığım an
layınca da, hayatını kurtarmağa mec
bur kaldı. Evvelâ m ankenlikte şansını 
denemek istedi. Vücudu harikulâde gü
zeldi ama, çok iriydi. Hattâ biraz da 
fazlaca dolgun. Fotoğrafçılar, şahane 
güzelliğini görünce hemen model olma
sını teklif ettiler, tik önce tecrübe re- 
simleri çekildi. Fakat zamanla, vücu
dunun enteresan taraflarım da göster
mekten çekinmedi.

Anita Ekberg, çıplak resimleri ortaya 
çıktıktan sonra, bir ressamın ilgisini u- 
yandırdı. Modellik ederken de, güzel
liğinin başka yerlerde geçebileceğine 
kani oldu. Sinema onu cezbediyordu a- 
ma, diğer genç kızlar kadar değil... Bu
na rağmen, çevirdiği deneme filmlerin
de hiç de başarı kazanmadığı söylene
mez. Fakat kendisini soğuk buluyorlar, 
ağır hareket ettiğini söylüyorlardı. Pro
düktörler daha canlı, ateşli görünmesi
ni tavsiye etmekteydiler.

Genç kız bu tevsiyelere uyup uyma
mak hususunda tereddüt, ederken, An- 
thony Steel ile tanıştı. Seviştiler ve he
men evlenmeğe karar verdiler. Anthony 
pek muvaffak olmuş bir artist sayıla
mazdı. Yakışıklı olduğu için genç kız
ların hoşuna gidiyordu. Anita'rnn da se
vilmeğe ihtiyacı vardı. O güne kadar 
erkekler sadece dişiliğiyle ilgilenmişler
di. Steel'in gösterdiği yakınlık genç kı
zın başım döndürdü, evlendiler. Evlüik- 
lerinin ilk günlerinde hiç de İsveç ays
bergi ism ini hakeder gibi görünmedi. 
Mesut olduklarım sanırlarken, Anthony 
karısının güzelliğinin müşkül bir prob
lem teşkU edeceğini anlamakta gecik
medi. Her gittikleri yerde, Anita'nın ar
kasından ıslık çalmaları, hayranlıkları
nı ifade etmeleri onu rahats'z ediyordu.
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Fakat Anita tanınmış bir 
yıldızdı. Film çevirmeğe mec
burdu. İyi giyinmesi icap et
tiği için, alış verişe çıkacak, 
terzilere gidecekti. Bunlar bi
le Anthony Steel'ın deli olma
sı ve kavga çıkartıp ortalığı 
birbirine katması için kâfi se
beplerdi. Üstelik, İngiltere’de
ki Arthur Rank Stüdyoları i- 
le olan mukavelesi yüzünden 
karısını bırakıp gitmek zorun
da kalıyordu. Birkaç ay için 
Amta’yı Hollywood’da bırak
mağa mecbur olduğunda, a- 
damcağız sinir buhranları ge
çirmişti. Neticede çalışmala
rım yarıda bırakarak, karısı
nın yanına dönmeğe mecbur 
oldu. Fakat İngiltere'deki ka
zancını, dışarıya pkaramama- 
sı yüzünden Anita'nın kazan
cı ile geçinmeğe mecbur oldu
lar. Bu vaziyet Anita'da garip 
bir hava yaratmağa başlamış
tı. Kocasının kendisine bak
ması lâzım gelirken, sırf kıs
kançlığı yüzünden yanından 
aynlmayıp çalışmaması ve o- 
nun parasının da bütün evi

geçindirmeğe yetmemesi ara
larını büsbütün açmıştı. Bir 
sürü rezâlet ve üzücü olay
lardan sonra ayrılmağa mec
bur kaldılar...

İşin garibi, Anthony bir 
müddet kendini bilemiyecck 
kadar içti, üzüntüsünden kah
roldu. Fakat kısa zamanda 
toparlanarak sıkı bir çalışma>- 
ya koyuldu. İçki şişesini bir 
kenara bıraktı.

Anita ise, hürriyetinden bol 
bol istifade etmek ister gibi, 
birkaç zaman eğlenip gezdik
ten sonra, içmeğe başladı. 
Her gece bir lokalde zil zur
na sarhoş olup, ağlamağa baş
lıya ra k Anthony 'nin admı 
tekrarlıyordu.

Ve tabii artık, birbirlerini 
unutmuş gibiler. Anita Ek- 
berg, son olarak «Tatlı Ha
yat» adlı kordelâyla sinema 
dünyasının bütün dikkatini 
üzerine çekti. Bu film, aynı 
zamanda güzel aktrise sanki 
bir çeki-düzen vermiş gibi. 
Artık eski çılgınlıklarına de
vam etmiyor...

b e k l e y i ş
Koskoca bir ih tilâl ol

du. M emleketin gelece
ğine, kaderine tesir e- 
den, hareketli on bir ay  
geçirdik. Pek yakında da  
H ürriyet Savaşım ızın bi
rinci yıdönüm ünü kutlı- 
yacağız. En m utlu gün
lerim izi yaşıyoruz.

Evet, saygı gösteririz, 
bugün m em leketin  bir 
çok uğraşılacak, ilg ile
n ilecek  meseleleri var
ken, kalkıp da b ir Türk 
sinemasının m evcudiyeti
ni hatırlam ak oldukça  
güç bir iştir. Hele hatır
lamakla kalmayıp, bu 
konuda yararlı işlere 
kalkmak ve bu dâvayı 
da neşterlem ek şim dilik, 
pek zamanstz sayılır.

Ama, hayırI.. Durum  
hiç de böyle olmamalıdır. 
Türk Sinem ası’nın akıl*, 
tara durgunluk verecek  
kadar zavallı durumu, en  
azından bir *Spor~Toto ' 
veya Spor-Loto mescle-m 
s i» kadar hüküm et iterim  
gelenlerini itgüendirmeti-

dir. Evet, bu çok acı bir 
gerçek) Sinema ite ilgi
lenen bir kişi olarak be
ni de üzüyor. Fakat, 
Türk Sineması en iteri, 
en güçlü sayıldığı bugün
kü durumuyla bile bu 
m em leketin toplumuna 
sadece zararlı olm akta
dır. Faydası olanlar, de
ğirmenin suyunu veren  
prodüktörlerden başkası 
değildir. H er y it artan  
prodüksiyon m iktarı, her 
yıl artan döner sermaye, 
sadece prodüktörlerin ke
selerini doldurm aktadır. 
Beri yanda, bu m eslekte  
çalışan b ir yığın teknis
yen ve b ir yığın sanatçı, 
bilgisizlik, imkânsızltk ve  
kötü idare çem beri için
de bunalıp kalm aktadır. 
Ortaya konan eserler, si

nema tarihinin en ip ti
dai, en bayağı, en istis
marcı fitm leridir. Sine
m am ız korkunç bir gir
dabın içinde sürüklenip  
durm aktadır. Hiç kimse, 
kimsenin durumuyla iU 
gilenm eyip herkes boy* 
leşine karışık b ir durum
dan istifade etm eğe, şah
sî menfaatlerini düzenle
meğe bakm aktadır.

Ortaya konan eserler 
-bunlara eser dem ek ne  
derece caizse- halk tara
fından tutulm akta, sine
ma salonları hıncahınç 
dolm aktadır. B ir takım  
maceraperestler, geri dü
şünüştü insanlar, kendi
ni bilm iyenler, sinemada  
neyin ne için yapıldığını 
anlamıyan kişiler, sorgu
suz sualsiz kendilerini

Türk Sineması’nın için
de bulm aktadırlar. Kar
şılıklı e tk i ve  tepki so
nucu, her Türk filmine 
giden, artist, rejisör, se
narist olm ayı 1 kafasına 
koyuyor. Tabii, en ip ti
dai şartlarla, böylesine 
çocukça filmlerin ortaya  
koyulması devam  ettik 
çe, Türk Sineması içinde 
böylelerinin her geçeri 
gün artm asını bekteme- 
tiyiz, ö y le  b ir  gün gele
cek ki, her Türk film i 
seyircisi, Tilrk Sineması
nın içinde kendine bir 
yer edinebilecek, kaygı
sızca b ir iş görebilecek
tir.

Ama bu karışıklık, bu 
hercümerç, ne güne ka
dar sürecek? İşin ağla
nacak tarafı, «Futbolcu 
Metin'in sıhhatiyle aşın  
derecede ilgilenen Türk 
basını» ne zaman Türk 
Sineması'nın bugünkü 
durumunu hüküm et ileri 
gelenlerine aksettirecek?

Tannm , ne zavattı bek
leyiş bu?

ANİTA EKBERG — Skandallar kıraliçesinin son günlerde 
sessiz sedasız duruşu «Tatlı H ayat» filminin etk isi olarak 

kabul ediliyor..
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xzAitist müsabakamızın £uıalistlazi
Dergimizin Türk Sinema* 

sına hizmet amaciyle ter
tiplediği ARTİST MÜSA- 
BAKASI’na müracaat 10 
Nisan 1961 Pazar akşamı 
sona ermişti.

Okurlarımızın geniş ilgi 
gösterdikleri bu müsaba
kaya dört bin kişi iştirak 
etmiş ve yapılan ilk eleme 
sonucunda sekiz yüz artist 
adayı seçilmişti. Bunlar a- 
rasmda Büyük Jüri yeni, 
bir eleme yapılacaktır.. 
Hafta içinde yapılacak bu

eleme sonucunda kazanan 
finalistlerimizi gelecel^ sa
yıda bildireceğiz. Büyük 
Jüri sekiz yüz aday ara
sından yirmi finalist seçe
cektir.

Gelecek sayımızdan iti
baren fotoğrafları yayınla
nacak olan finalistlerin a* 
rasından Türk Sineması
nın müstakbel aktör ve 
aktrisleri seçilecektir.

★
ARTİST NAMZETLERİNE 

İlk elemeyi kazandıktan

B Ü Y Ü K  J Ü R İ
«BÜYÜK JÜRİ» aşağıda adlan yazılı rejisör, 

prodüktör ve operatörlerden müteşekkildir*. 
Memduh ÜN (Rejisör, prodüktör, aktör) 
Çetin KARAMANBEY (Rejisör, prodüktör) 
Metin ERKSAN (Rejisör)
Sadri ALIŞIK (Aktör)
Orhan ELMAS (Rejisör, aktör)
Hürrem ERMAN (Prodüktör)
Murar KÖSEOCLU (Prodüktör)
Hulki SANER (Rejisör)
Osman F. SEDEN (Prodüktör, rejisör)
Atıf Yılmaz BATIBEKÎ (Prodüktör, rejisör) 
Orhan GÜNŞÎRAY (Aktör, prodüktör) 
Sohban KOLOĞLU (Dekoratör)
Halit REFÎG (Rejisör)
Nevzat PES EN (Prodüktör, rejisör)
Nedim OTYAM (Prodüktör ve fon müziği

yapıcısı)
Muzaffer ARSLAN (Prodüktör, rejisör) 
Nejat SAYDAM (Rejisör)
Naci DURU (Prodüktör)
Süreyya DURU (Prodüktör)
Nejat DURU (Prodüktör)
İhsan İPEKÇİ (Prodüktör)
Yukavim FİLMERÎDİS (Opera, prodüktör) 
Nusret İKBAL (Prodüktör)
Nüzhet BİRSEL (Prodüktör)
Turgut ÖREN (Operatör)
K riton İLİADÎS (Operatör)
30

halde, adreslerine yazdık- 
1 arımız mektuplan geri ge
len aşağıdaki isimleri ya
zılı namzetlerin, çok acele 
olarak açık adreslerini bi
ze bildirmeleri gerekmek
tedir. Listede adı yazılı 
namzetlerin adreslerini 
göndermelerini rica ede
riz.

1) Tomris Bilan, 2) Te
oman Derya, 3) Süveyda 
özçetin, 4) Hakkı Yıldı
rım, 5) Kurt Berkman, 6) 
Tâlip Selim, 7) Cahit Der

ya, 8) Tülin Tok, 9) Ömer 
Güneş, 10) Tahsin Kutlu,
11) Osman Kale, 12) ön
der Akın,. 13) Hakkı Yıldı-

MÜHİM NOT
İlk elemeyi kazananlara 

yazdığımız mektuplarda, 
kendilerinden boy fotoğ
rafları istemiştik. Bunlan 
en geç hafta sonuna kadar 
ifia fotoğraflannı bize gön
dermelerini rica ederiz.

sinematek.tv



VM$0

Ç f i A W

Toptan Tevzi Yeri : Altın Kitaplar Yayınevi — Ca ğaloğlu, Servili Mescit Sok. Kurt İş Hanı No. 114
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Dövüştükleri HARP,
Sevdikleri KADINLAR,
İşte ,QENÇ ARSLANLAR’m Hikâyesi.

ALTAN SOĞANCILAR — Es
kişehir.

Mektubunuzu geç ^cevapla
dığımızdan özür dileriz. Sine
mamız hakkında düşünceleri
niz bir dereceye kadar doğru 
olabilir. Ancak, Türk Sine* 
ması'nı geri ve yetersiz bul
makla kalmayıp bıinuh se
beplerini incelemek faydalı 
olur. Gençlerle ilgili film çe
virme meselesine gelince, bu 
tam am en prodüktör ve re ji
sörlerin arzusuna kalmış bir 
iştir. Herhalde keyifleri yeri
ne i gelince, gençlik meselele
rine de eğilmek zahmetine 
katlanacaklardır. Artist Mü
sabakamıza iştirak müddeti 
sona erm iştir. Selâmlar. 
KEMAL GÜN — Kırklarel *.

Arzu 'ettiğiniz dergiyi gön- 
derebîlmemiz için 150 kuruş
luk posta pulu göndermeniz 
gerekmektedir. Selâmlar.

MEHMET ÖZALAN — Aydın
Bildiğiniz gibi A rtist. Mü

sabakasına m üracaat müddeti 
sona erdi. Bize göndereceği
niz m ektuplar (Posta Kutu
lu, Servili Mescit Sok. K urt 
İş Hanı 114, İstanbul) adre- 
su - SİNEMA 1961. Cagalog- 
sinc gönderebilirsiniz. 
Selâmlar.
SÜLEYMAN ÇALLI — De
nizli.

Artist M üsabakasına iştirak 
edenlerden birinci elemeyi ka
zananların fotoğraflannı, kli
şeye uygun oldukları takdir
de. yayınlıyoruz. Selâmlar.

GÜLER GÜNAYDIN — Fatih.
Mektubunuzu geç cevapla

dığımız için özür dileriz. Ef- 
gan Efekan sorduğunuz soru
ların cevaplarım verdi: 1) Ge 
lip geçici aşklar oldu. 2) Mes
leğim, annem ve samimî ar
kadaşlık. 3) Memnuniyetle. 
4) öyle b ir şey asla yok. 
YILMAZ ÖZ — Sivas,

İltifatlarınıza teşekkür ede
riz. :Sizlere lâyık b ir dergi 
vermek amacımızdır. Selâm
lar.
MEHMET BAY — Şahir.

Kardeşinizin istemiş olduğu 
dergileri -gönderemiyoruz. Zi
ra  eksik; sayıların numarala
rım yazmamış. Selâmlar.

LİZET VARAN - ORYAL BO
DUR — Şişli.

Mektubunuza geç ■ cevap 
verdiğimizden dolayı özür di
leriz. Batı müziğine gelecek 
sayılarda çek daha fazla yer 
vererek arzularınızı yerine 
getireceğiz. Selâmlar. 
YÜKSEL TİMUÇİN — Geli
bolu.

Arzu ettiğiniz gibi, sizi abes* 
ne yapabilmemiz için abonem 
bcdeüni adresimize gönder1- 
meniz gerekmektedir. Selâm
lar.
MUSTAFA ÇALKAN — Ada
na.

Maalesef ödemeli dergi ve
ya recim gönderemiyoruz.

YUSUF EVCİL — Edremit.
Yakında, Perdemizin Tiple

ri arasında, arzu ettiğiniz ar
tistin röportajını yapacağız. 
BÜLEN İÇEL — Aksaray.

Arzu ettiğiniz yabancı ar
tistlerin tablolarını vermeğe 
başladık. Selâmlar.
NESRİN BAŞAR — Ankara.

Bildiğiniz gibi, Göksel Ar- 
soy'un tablosu yayınlandı. Ya 
kında diğer arzunuzu da ye
rine getireceğiz. Selâmlar. 
NİRGÜL ÖZKAN — ?

Sari ta Montirf sağdır. Peri 
Han K urtuluş'da oturuyor. 
Adresini tatjnlamıştık. Bah
settiğiniz film, komşu mem
leketlere satılm ıştır.
HALİT D. TOPÎAŞ — Şehir.

ün lü  bestekârlarım ıza mek
tup la m üracaat ederseniz, il
gilenirler sanıyoruz. Selâmlar. 
ŞÜKRAN EMRELİOĞLU — 
Şehir.

1) Adnan Pekak’m röporta
jı yakında yapılacak. 2) Peri 
H an bekârdır. 3) Böyle b ir 
şey duymadık. 4) Ayhan Işık 
1929, Muzaffer Tema 1919 do
ğumlu olduğuna göre, hangi
sinin daha aşlı olduğunu £iz 
tâvin edebiürsiniz. Selâmlar. 
ÜNAL RENÇBEROĞLU — 
Kibri*-.

1) Turhan S**vfio$lu bu se
ne «Devlerin öfkesi» ve «İçi
mizden Biri» adlı kordelâlar- 
da oynadı. 2) Nazım İnan ar
tık film çevirmiyor. 3) Eşref 
Kolçak’ın ilk filmi «Fedakfr 
Ana», sen filmi ise «Ayşecik: 
Şeytan Çekici» dır. Selâmlar.

Yıldız Adresleri
★ CAVİDAN DORA *  ABDURRAHMAN PALAY

Abideihürriyet Cad. Hamamünü, Eşrefçfendi
No. 142 Kaşo Apt. Daire 1 Sckak Nb. '48/5
Şişli, . Harbiye,-.
ISTANBUL. İSTANBUL.

★ ALİYE ROMA Ye TAB HUNTER
Molla Bayırı, Molla Palas W arner Broş. Pictures 
No. 32 Maire 1 Inc. 4000 .Olive., Burbank,
Ayazpaşa, Calif,,
İSTANBUL. USA

, *  CLAUDIA CARDINALS 
: Film

' ' Via Veneta 105,
R am a,1
İTALİA.
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