5salonlu sinema merkezi
Aynı yapı

Içerisinde 5 salon
sinema
kompleksini, Türkiye'de ilk
kez yaparak, sinema tarihine
adını yazdıran, çekirdekten
barındıran

yetişme sinemacı Şükrü

merkezdeki sinema
salonu sayısının ilkbahar
sonrasında 6' ya çıkacağını
belirtiyor.
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Jıını.:ı-.ı nhır;ık ı~e ha~laını~ Şükrü Avşar.
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hu gündür '-tn.t•m;Kılığını anan hir memk
n: ılgi yk• gdi~tırcrck o.;ün.h.irmii-:. Hcltf.l gi
derek "Pil y ı lhırJ.ı film ith;ılcıliği ,.e i~let
llll't:ılığ i nı..: hile ha~bını~. him ithalatında
Şükrü A,·~ar'ın -.incım-ıcılıktan gelme de~
ncnınlc cdmdigi bır fılm seçme yerisi var
li; se::givk \T duyguvltı donanmış yanı
1,-1'k nkı do-t ı-.abet or;:ını llldukça ytibek.
Runun hir ümcğın i r~ridir \'eya değildır
am•ı aııl,ıtın:ıyı gcrL"k li g6rüyoruın. SeyreJenlı::rin ~,;·nk ... evdiği f..:urtlarltı Dans filmı~
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düny,ıınızdan ycılnıxn -.;::ıyın KaJr i
Yurdatnp ,·ardı. Davt:rli olmalarına rağ~

men ne yllnetıncn, ne yapııncı, ne de
nyuncuLm a~ılı~t<l gi)rt·bildik. Bugüne "koı
dar yt•rli fılınrilcre he r türlü olanağıını
kı ı lbndırdım. S.ıl<mhırıını açtım. Dt:stek
ledım.(Rcvoğhı L11le 1,2, Rc~ıktaş ~-fıstık,
\(;hlıküy Kadıki1y, l-\:adıköy Ot:.lk ,.e Zcv~
ünhurnu ZL"ngin sint·ınalannın d~ı Şükrü
Av~,ır';ı .ıil olduğunu hu ar<:1da bdırtelım).
:'\dm ı ,·crmt·kteıı Je hir -;akınca duymu~
\",)rum; T.ırık Akan si'ı:lü konu~mamı:a
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"Yen ı hede fl er \·ar ın ı ?" Jıyt• . . nrJu
da, "O i ah ı l ır '' divo r v~ d ll\ or '
kar;ı'Ja s.ı lon a~ı:ınav ı dü~ünüyonım."
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