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Alrın ı...:( cı kultur,.~ ~.l 

n.n h·'.'".':ıli k:ı.p ... am.ınc.la. 
yl'r ;ıbn "Oğrcncı Filmlt: 
rı"nı Sı..·yh;ın ( 1rclı'nın 

• 1 'iO kı~ılık s,ılnnunJa ı: 

kJık 1() f:vlül giini.ı h.ı~laran gii~h:rim, 4 
l::lıın gllnu ... nn.ı ~..·rJı n: pnıgr.unda t(lp~ 
(;lll\ 1J llgrl'Ol"l tı\ını ynaJdı 

) ilnl'tll\t'lıL:t.· ı..:iırc, prı~m.ıva, An.-tduhı 
Unın:r..,ıtc..·•.ı llcrı\'ıın Rılıınkrı YuJ....,ck 
l1kulu, DnJ..u: h·lul Unın~r ... ırt.·-.ı S.ıhnc 
n: l~ılnJntu ~.ın:ırhuı Rılhiımi, J\lım;ır '-ıı 

nan llnın:r,lfl'Sl ~ınt·ın;ı \'~ T dcn:ynn 
Bülumü ıl c ~ 1.ırın.ır;ı Unın·r..,ıtl''>l ~ah nt: 
n· ( lı'ınınru S.ııuthırı fkıluınli üğrencıkrı 
J..arıbhılıvnr. Hu lıkulun en fa:la lO,., 
dl'P !ılın ılt• tı..·ın..,ıl t'Jildığı hu fe..,ıiv.ıldl' 

ç;ı\ı~ınaların 1 ~..l.ıkikaJan kı,a, 30 l.bkıLl
J.ın u:un nlm;ıın.ı'ı gcrl'kı,·nr 

AnoıJ(ılu Unıvcr,ıtt'"i'nJt.•n, Ahdıilk.ıJir 

Edc "En llıhıık Nıımara' (lO dk), R"ğ"\ 
Erı,ı:Uven~ "Ç,mnınım Sı:H" (1 1.1 Jk.), 
~ .. ıgl.l 7\ırlu. N.ıli O:tılız n:- Tuğrul ~JLl· 

dcni::. ''Lıt:::ıım\lt:;: Adt.nn'' (29 Jk.), Alper 
Ahıın,ı\· Enıl Orhnn, Clilkhan O:.ıy..,ın n• 
H.ıl.ın Uğurlu '\fu~a Adında Bıri" n· 

HiLMi ETiKAN 

ın. ı oh ın '"Yııbl·k ( )/..~·Aı:r' i"l', 'int·ıı"l.<ttug· 

r;llıl ,. ılı~nıa nLır.ık dığ('r ıkı fılmJt•n hır 

g\ıtnld dahıı u..;tl' ~rıkl'y"lll, amoı o Jtl b:Lı 
tcıttr.ıl hd\',ı..,ı, Hunu Ur.ıl'ın H,ltl((' H.ı 

nıın rnlıindı.:kı tutuk ouvunculu~u nt'tk·· 
nıylı.: Jığcr tılmk·r .ır.ı,ınJan .. ınılcmıyor 
,hı. "Btt~uk", ı:lı.·y~Lık·nn h.l~t..-ln '{ın.ı t:g· 
kn•.:rt·l ı:IL·dıl!ı, ;lh .. urd c"rrılcrk· Jolu, 
rı.:nıpıılu, tııullk nnkt.ıvı kııy.ıbıkn hıı~ 

hır fılmdı 11nıver,ıtt: nrr.ımını k ı -;oı"d hır 

Jıl!l.' .ıl.ıhıldıı;:ınt· elc~rın.:n \'C \-qıdı fılm

lert gi,ndı.:rınl'k·rJt· hıılun.ın bu \•ılı~ın.ı, 

nt·dL·ndır hılınını.::, W\ Kı kıınıld.ı hır ı- bı 

ral-m,ıJ.ın ı.!L'\ıl' gıJiy(ırJu. Aıudnlu Unı· 

\"l.'f"ıltL''i'nJcn J!t:IL•n en hn~ :-.llrpri:lcrJt·n 
hırı, Sulı.:rın.ın Ar.mı,c\ 'm ha~.lrılı ll\'lll1· 

Llllııgu ık d.ıh,ı d,ı ~iiç k:1:;1nan ''ı\lı"a 

Atlında flırı" i'ımli filmdı. Çır;1k ~hı 

-..ı 'nın, il Lıp.ılı dunyadan, :en~ ın du~lt:rk· 
ııçııp .ı.::ıJı, crt'n iıvıu,ü, 'ı m lltrecl' h.ı~.ırılı 
hır dt•p<U .ılırıır, aınıı film ılı:rlı.:dıkçl' ge· 
rd,,i: u:.ırmal.tr n· lun.ıp.uk "ahnı.::,l\·ll' 

tı.:ınpo hırlk·n Jü~i.ı~L' ~ec.:ı)tlf~lu. A\'nı t.'kır 
r.u.ıfınJan h,ı:ırhn,m 'ı.: hır heyl..clrr:'l~ın. 

ftı[{lt:-r.1tt.ıkı l..ı:.ı fl!{U\ın,ı-.ının du~'el m· 
lüsiımı <ml.u.m 'Temtı~" Ja çok ıvı gdı~· 

Ögrenci filmleri jürisinde: lüıtü Özalay, Kenan Ormanlar, Bülent Oran. 

"Tcmm' (ll Jk ). L•nk.ıt Erein "Taşra 
Muhahırınm Fow)':ra[( ( 20 dk.), Bır>d Sü
lük "\'uklck (>kçder" (21.30 dk.) w Cü 
ncyt Ku1·uk "Bııçuk" (IS dk.) fılmlerı ıle 

pwgramJ,ı yt'r.ılıyor. Bu fılınlt:rden "ı\fusa 
Adıniliı Biri" i:-.imlı çalı}ma Yavuzt'r Çt'tın 
kaya O:ı:l OJülü'nL· değt'T gürtJlLirken, 
"Taşru i\1uhahırnun Fow~afı" man,iyon 
ıle yetiniyordu. 

''En BUyük Nwruıra", A:i: Nöin'in hır 
üykLi-.unJcn uyarlanını , oldukç,ı u::un, 
glllıncce!t·ri yll:t·y,cl, nrunuıluğu ahartılı 
hir \·rılı~ın;-ı olarak Lır~ıını:!a çıkı\'llrJu. 
A\nı dq}:crkndırmc \'Ine bir A:i: Ne:-.in 

uyarlam<'N olan ·Taşra Xfuhahnlnin ForoJ!· 
ra{ı" ıçın dt· ).!L'\-l'rlıvdi. Bır ha~ka uyarLı-

ını:,ıne l..ıır~m d.\ha ıyı hır fin.1lı hak~dı:n. 

'onu acelev~ gı:tırilmi~ hır fılm oLırak hcl
ld.:krJı: yL'r t.'dıynr. Dü~tincı.: olarak ıyi 
olan hu ,,ılı~ma, 'unu lu~ yi'ımındt'n erk i": 
kalıyordu. 

VI;' dt· ıki hı.:lg~,d: Bın Kınık'daki çnın

lck y.1pıınını pmft·wonel \"e ııt:ıntıl bır 

'l'lı!Jt• ele aLın ··~:amttrım Scsi", diğeri 

dramatik 'ahndı.:rlt:: glilj le-n mi~, S.ut Fa· 
ık'ın ın-;an :o.ıc,ıklığı ile dnlu "Lüzumsıız 
Adam., '-ıı:çıt..ı kur-ul tar;.ıfınJ:ın üdüllen
dırılnll'mı~ dl· okllar, ht:r ik ı fılm Jı.::, ulu· 
,;,_ıl ar~ıvlı.:rıını:Je ha}\·uru nirdiği Lı~ıy.l· 
hiiL·lck, dıı:cylı ürunlcr oL:ır.-ık dıkLıtı \l' 
kınlrJu. 

l\ tarm.ua Ünın.:r..;itı.::,ı'nJt·n, Nar,ılı Y~ 

fl'' ",-hnaL.n \ımı" (7dl.l. l(,ı.ın 

"Al/Hıt" (K\Ik.) n· "lllHwrn'' U7dk 1 

RJ~t·..,kıoğlıı "/)af l'ul'ntıs LuH1ıuo 11 1 ~ 11 

(~O dk.), t ·n· Lı T.ınrııl\Tr 'llı.ı .ı tıır. 
ı 1nıanıa'' (20 Jk.). ~ l ur.ır (ıL·:q ~fını.ır 
hrıh4 Bdetlı~·l' Bandmu" ( 12 Jk .) 
l )k ll''" ",\laıı ,\k/ek" (ll. \c1 dk 
lm,et 11ıler "Na"/ 0/dıı Bıı 1, 1 

1
. 

11 "ıı.:ncm "'l'iıtuk "Ptryla~ııhılenL.r /~ıı 'l. l 

,tk ) n· llkı.·r ( ·.ınıklıcıl 'Noheıçı 1 nı 1
'
1 

tılınlı.:rı ık pr~ıgrcınıd,ı ver.ıll\ 11 r r-
1
' .\n~ 

lndl'n "Aquıt". "lllu,ııın \ı: "1\ıvl ~. ı r 1J .ıg 
lt•r 1\m" Ji.trı (b.::ll\lulu'nc Jegu =.u) ı.: n 

h·ıı, ··n,ır Pot•ıtıı..' Lıw.L.ıw Fides" nı· ,~\~ ı -ır 
,ılı~ıın.lu. ıl 

~lcdy,ınm gıkUvle ~ll,ıhildıgını.: r 
Lınmı'? \',ıp,ly düny.ıJ.1, h.ıp ... cdıu 11 

1111 
.. 

rm ıns.ını lll' ı.k-rılı 1\ltlL' kapcıııık ,, ı. l ı d k 
su. olın~ıy;ı ko~ull.ınllırJığını ~~~r,ırM ru.m" Iki• 
nalor Sıııri'', hP~, huruk hır t.ıt hır_ıl unu...,·m, t• 

ızk·yı .. idl'. Vıdt·ıı del..tlcrın holc.ı k 'an!llnı" t' 

dığı, ıılkt':tk· ürctılmı~ ıvı bır \'lJe, ını:l l' tnı 
nı.:ğı Ploın 'A.lıua"nın yi'ınt'tnıı:nı •· -\ll.:ıh 

"'ıcn'ıl~, ''fllıı,ıon i lı..: d<1h.ı 'llOIUt ~ 't'll'r ın,,, 
nuv.ı \iinı:lı~ı.ır, h:ıngı kt· ... iındı.:n ult ı~m.ıydı 
o;un ttim Jun\·.ı ın .. anhırının ~reHı: ı m.mtık 
ğınLk-n p;ıy .ıLK:.ığını uç gen\ ın'~n ,ı\. ı 'C<' 
!t·ınc'>i ık· 'l'\ln..ıyt: .ıkr.ırıyı.ırJu. "f lı \t: ~ur.ır 
<1111~ l.ıudata Fı(ks" ru)·alar \'t· tam .,_tt kok.ıı 

Jolu, .tlgıl.mına .. ı rl·k Jr kola~ o! . ı hnt:Jt'n 

hır film ol.ır,ık k.u~ımı:;,ı çıkıvL'rdu. uüzJı.: ıd 
ılt• i\1\t' gl'\-1111~ 'ınıgder, ftı:la u: '4tt(ıllğını b 
filmın ıı.rındc bırhırım: karı~ıyur, ~~ ıl ının ,ık 

... onrcı...ı, yönetmenin u:un a\·ıkl .. -ı: rır \Jrtl 

y.ıpm.ı..nı.t gert•k glhtL'TIV(1Tdu. "Hı un ı Lın ~ı 
Unıwruı" öyhılcrle he:eli, ıçınde l ı vatı ııln 

ııLm, 'eyıruvı kt·ndbınc ha(!lamıi~l ·~·\·ı:,: ı lı'ı r 
r.ın Jcgı~ık hır fılmJı. l~gal güçlt:rı Bt nı Ud..; 
h ılı: \ıkrı~ı, r.ıhutların h;ınıl.uJ,, tl\ re kendı n 

s.ıhnder ı\·i korarılmı~ dkilı m1:.ın nı h.:ış.uıl 
dı. ';\lut i ~ldck". uyuyan bir m)Jn hrrmal(m 
:-.ündt·n h;'l\-.ıLmom ma\· i hır ku~uı .mL<ık hır 
dı~ın.l, orm~mLıra doğru ~'lıl.-ılı~ını k .~< ! ı nın. ı 
yıır, ha).uılı oLıhılecck bır fılm. ;ıwlcgın Cı:uı 
fının kutu ktıiLmılı}ı n: uçıı~un bıuqı r,ın Am 
kl'nml'~ ~ckıldı.: u:c1ma" neJcniyk nın t ı ye 
ynn yıtırıyor~lu. t:~pndL· w 

"Nlllıl 0/Jıı Bu /ş"Je bankavJ rıın hu !ıl 
ıncktt' oldugu par;ılar, kendı giılgc l ıl- l crı, ft. 

fınd.ın çalın,ın hır kuryımın kunHk •)J.! fl·ncı \. 
omlarılıynr, ne kı, kı~ı \c J.!Öiı.!'e'ı .11 .m l.ıtıınJ; 
gc~t:n hl'..,tpLı~nıalcu, l''prinın karıl tı l mkrın 
hovutunu a~amıynrJu. "Pavla}tıfı 111 vt·moı 

Için" i .. t· ,Jııy,ırlı hır ~l'kı\J..:- ~ıl.ıhl ıu ,ıı ıhı 
\'e ... wc-ı~ı konu alıyor, ~ı:ııLui..l.ırın ,lL ı ın ,.ılı,ı 

_ .. d l l ~lıwb·ııı 
ı"l..l y.ıprıgı ,.urıL"ı g~m c~me ert: ıı r r.ü. ,Jılı 
m~yı ho-ı~.ırıyorJu. lıt:\tıCın~ı=~ ~ıl dı. ) ıtı 
r,-\ th uçunuıluk ııdulu alan ı\ofıt r 
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u~krı ı•rı·\,ıl.ır n tıır~n. 1->ı:llrt.·IH.:m t.ı• 
llıcwm'' { 2IJ~ 1 lı ı\ 1 ını huwıı ı~...ıklıı,!ı de t.t}llll,l\ ı b ı 
'ııl'llı.H Lıuılato u ı~ (Ir, lwnı dt: hır pn'r~\...ııl ~ıncm.ı ıııııı 
ınrııın:ı 'flu :ı ~ııt.ırılıııı1ıırııcg11ıı \·tn)ıırJıı 
t\1ur.tt (ıı.::tr ~fını.ı~ "-iın ml'nıvl'r'~~l'~,·~dı.:n '-L'llLt"r 
"'., {IZ dk.J \)dtn ·\1/<th f..dhtd<m l 1L .:ll ), 'wh 
k' ( 1 1.1c' Jk ''"" ~.ınc.ıklı ·ıı,·nı Jl,·!-le ( 1' lk 1, 
Oltlu Hu lı 

1 
ııı Ak.ılııı ~ımJikı (/c~·mı~ .":ilm.ın" 

w.~,ıhiLmk r l~ıı 1 1 _hJ dk ), _L1:~..·r ~ ı:~lr.ın '(Jı'i_:k:rın ) 
1 

ıl
ıcıl '·N()helçı :mı ın \on :~.m.ı_.'llll (~4 ı.lk }, '"'icrd.ır ll'h· 
d,ı n:r.ılı,ıır, ~ ı\.ınııg\ıı Julhı \ın. {~(l J\...), T.ırlın 
~ııın'' \ı:. Pa ... ırlıJ.ı:,? . kıı:,gı.mnık ( ... ~.k~ JJ....), ~tım· 
iulı.i'n4..' lleger ':l r.lcn l ~v~·~ıı l nııdı.ı!ı ( .... 4. Jk.), -\h 
~ FUl .. tl"ı ).ı:ın,ın ~l'ht·ı'f Fının .. ıL:ın (2K dJ....), 

!W C.'i tn' )lf•J ır .Al...u runtıhotu M(l(.\!tn. ( !(, dk ) 
ılıııkrı ık Altın "-ıı:.ı\.ı k.ırılırıır, hu 

oıl.ıhıldıgınl.' r ılnıkrJ~..·n "luı::laın )cşılçam'ın Son Yan 
,ı, h.ıp .. I.'Jı~..ı t• mı'' l'n ıyı tılm \"ı..' '.fulıd Sm·'' iıçunuı fılnı 

\ını..·~k.q.-ı;.uuk 1 ,J 11 llnını ;ılırkı..Tı, "ŞımJıkı Ge~·mış ZıJ
IırJıgını .ıkı.ıw ıuın" Hd!.!~'d T l'~vık (\\lili..i'ne Jcğcr hu· 
uk hır t.ır hırı~ Wllf'Wl, avrıw ''l.lri~lerın Ye~ıl~·am'ın Son 
ktlı:rın hok.ı k 'mı.~mı" ı..·n ıyı !.ı..·n.ıryıı \'t: gıirlıntu t"ıJulk
~ ıyı hır \'1\.l~.:. ını di..' lı ıplu~urJu 
ın p'ınt>tnı~..·nı "-\Ilah f.:ııhur~in" kıık;ıın ı.urkunu ıkı 

' ı..bh,ı ~nnıut ~1..'1\\ ın~.ııun Jun)·.ıl.ırın,ı \'tlnı..·kn hır ça 
1 kı..·,ırnı..kn 1·'· ı~ın.ıydı Dır ,~,. . .,tl-kı L.l'~ıllıL.kr. kurcuJ.t· 

nl<:ırının \ı:Hı. ı ııı.ıntık h,ıt.ıl.ırı (Omcğiu: Aı..Lım D~..·r· 
U'f gı..·nç. ııı-,.;:ın .ı\ .ı 'le mı' ın 1w ~cıpttJ!ını hıliyor nttt\ım.' '' 
kurıvorJu. '[ 11\t: ~ıır.u. B.ı~bı hır .... ıhncye gı..\xrı:, C ı..~ 
u;·a\.u n· tJnt,. dt ktıkoıın .ır.ıın.ıkr.ıJır. U::unc.ı ~urı..·n hu 
k Jl' ko\;n ll •• ıhm:Jen ~onr.ı h.ı~t.ıkı sahnc\'t' dtmduği.J· 
ı:a çıkıvLırJu nıı:ı.k ılLım l )l'r~·.ı\;ı tekrar ''Cctıtl'm 11~ 

gder, Lı:Lı u: ~atıuğını bılıyur mwımJ" .,,ınNınu vındl.'f.) 
ııe Lırı~ıytır, ı:;ı ılının .ıku.:ılığını etkılıyor, ~,.iyküni.J.n der~ 

in u.:un a\·ıH 1·l·rır \anlı~lığın,ı du~cn hnalı, ... cyırcı ılt" 
rı..·rı,·~,.ırJu. "Hıı:. unıl.ııı ~iıyoılıığu kı.ıı'•irl\'lırJu. Bnın o.ııııc 

bl':clı, ıçınJl' lıvatı Plm;ı ... ı 1-!t.:rt.:kl'n ı:ı;cnç ~ır r~";ıının, 
ı~ınc h<.ığbına\ı >i,,'\'gılı~ı r.ır.ılınJ;ın lıcklcnı~ınt konu .ıLın 

ı. İ~gc.ıl gü\lt:rı: Bt:nı /3~,.·kl.:" tl..'lı..·n:yonJaki J)crnh· Jı:ılı..· 
ın ha\'alcırJ,ı u~ rt kı.:ndını k.ıptır;ın lıir k;ıJının tutl.uLuı 
ı~ etkılı rnı:.ın nı h.ı-.. ırılı hir ~ı..·kıiJl· vcrchılcn "~l'ht·ı.~r 

uyan hir ın~Jn f-ırrınaları" , t.;m:uk ,,ıhıhı ıılm,-ık t-.te\·~n. 

man hır ku~uı .ın~...ık hır tıırlu hk.ıl crkcg:ını bııLım.n:.m 

1ğru ~ol.ılı,ını Lı~lmın. eUlcnl:clı \'.J1,ımını .-ıl-t..ır.ın 'Lt:-.; 

k bir film, :m t~n ( ll·urdıj!i". ü.:t~l r<ıdvol.m ~ln!Jıınır t.ı· 
~ n~ uçu~un ~ım~ır.ın Aıncrık.ın ıl:entılı kü.lti..ir k.ırg.ı~ N~ 

ası nctlı..·nn-lı. nın rıyı: ..ılındıl.!ı }ulia Sax" yınc ıynı 
e:.prıJı..· ün·rılını~ "Ttınubutd ı\lıtbtm Ru· 

ş"Je bank..n,ı f1ın htı fılmlu liyku ,mbrrn.ıkrali hı..·n:~..-r 

r. kl'ndi gillgt- lıkkrı, teknit pı:rf,ırnıo.m ... l.ırı ile tJın bir 
uryenın kunll~ \ıı.:rl·nu \illl}ffi<l'ı olm,ı i"ızcllığını t;ı}ıytır, 
i~ı \1..' .L:ülgc~ı ,ıı .ınl.ıtıınJ;ı ı,:ünıl~n kb .. ık Jı:ı:ıçılın. hutun 
r, ~srrının ~ani tılmlı..rııı o:ankı.ı\nı dden çıktığı dı:nımı 
rdu. "P,nlı.ı~il~ nı ,.~,.·rı~orJıı. Anı;ı lıı:r>ıı Je ~eprı .. ı L.ar~ı~t· 
~L'kı!Jı..· ~ıl.ıh1 1 1\.1 \tk ıhı!t:~..:ı..-k, ~ınk ;11 kusurhrı nLın, \"1.."[ 

r, nLukiJrın d• l..ın \,dı,nı.ıl.ır~lı. :\.,lınJ,ı "'ırın\.ılık .:ıhn 
•i'ıı~dermclerk "lı.Plaııı Yr~ıl\,otm'ın Son Yan.ı!nll" J.ı, hu 
';t.'l,"tit!ımı::: \tl ıırr.ık ,_JıjJL"n .ıuı tiU~l·n bır ç.ılı~ın .. dq,:ıl· 
ılll aL.ın Ntiht dı. ) ır ır ;..:ıdı..·n h.:•!ı..·rlcrı, hır ;ıtı:: re~ .ıının 

urıır·urıııııhı··ırıı• .r,Ju 
[),,\...u f lu ll lll\ r ır ır lı: ı ı lt lı ·ın 

lJ-hılr:ın '/iırılırı lk), ( ı.ı~h.ın ı\r 

Illi}, ı-:ıhlıd "'ılılll\.1 lh.-vkık ~26 Jk) 
\'ın. ır Errı·n I /a..,,ı/ı Ffrın (I ı lk \ Tır 
kın ı-..:ıuı.ır ~~.ıra him" (11 Jk ı 1-Lı~ uı 

1\.tlrıdıkr "\laJ.tını .\L1duma (, J lk) 
T trkJn Elhnı.!ıl ' lunnlnı:; ·, f..:l!Jn:r "ı,ı 

lı ll HI ,\lıaf,ıkt..ı li ı rı mı \ar ( .!! lk ), Er 
tl·kın \kpıııu '\•ıt~r [.lılmı.ınış Tıt'rukL:n 

Ja Hıı i(ıhu.·hmın (,, tcı• 1\.uf.ıı u (, 1 
Jk ). A,r.ııı (;,ımı! ı:n Vıdco·f '1 H,ı al 

( l ~ Jk ) " ) ul d Ak u ":.:ımdnın Ltht 
ı ntınJe' (21 lk.) fılmlı..·rı ıle rnır.:rnnJ 

~~..:r..ılı\' ır l•ıı ı.lınlt:rJt·n ·~tıııjukıu. Bm mı 
\ur ıkıncılık f >ııo,:l..ık Hd!.!t: d hlııı Ku
\11~ l"\lıılu'nu k.ı_anıyıırJu. '.\faı..l..ım \1, 
dı:ıma''nın ~l.ın ı\t•ll ı dq!L'r ,.:tırıikliı~ıl hı 
y.ırı m.ıtlı, ''llll:vkık .ı\ HCl En iyi l11 run· 
ru. ',\{urtakı.~ Hırı nu \ar'' ı~c bı f\·1 1\ıır 
~u odullerını l:mır'c [!"llturi.J\·or~iu 

"Hinll'Ti", ı~ı ,,ılnı: ın-;ıının ik-rı~ ını km 
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