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lasiyle durup dinlenmeden çalışan t i
yatro; yaz tatiline girmektedir. O gece 
son temsil verilir. Herkes birbirine 
"geçmiş o l sun" der ve ertesi sabah 
saat kaçta, nerede buluşulacağını so
rar. 

Sezonun son akşamı, t iyatro sa-
natkârının yeni bir faaliyet devresinin 
arefesidir. Daha yorucu, daha ü z ü n t ü 
lü, daha meşakkatli ve daha çok mah
rumiyet isteyen bir devir... 

Memleketini muhtelif bölgelerine, 
birer mücahi t azim ve teşekkülü ile 
dağılan t u r n e tiyatrolarının h e r biri, 
bir büyük hizmetin işçisidir. Edebiyat 
olarak değil, fakat hakikaten bağrı 
yanık Anadoluya biraz ışık, biraz neşe 
ve bir uyanıklık götürürler. Kendileri 
dertli, belki yoksul, belki de hastadır
lar, fakat zindelik ve ferahlık aşıla
makla mükellef olduklarım bilirler, 
öyle hareket ederler. 

Memleketimizde tiyatroların olduğu 
gibi tiyatro menuplar ının da imtiyaz
lıları vardır. Devlet babanın ve Istan
bul Belediyesinin himayesindeki iki 
t iyatromuz, imtiyazlı d u r u m u o d e r e . 
cede benimsemiş ve o kadar şımarmış
lardır ki , esasen sezon içinde canları 
istemediği zaman sahneye çıkmamakta 
bir mahzur görmeyen himayeli sanat" 
kârlar, turneyi lütfen kabul edebile
cekleri bir külfet sayarlar. Ya, büyük 
paralar istemekte ısrar gösterir, t u r n e 
yi sabote ederler veya uzun hesaplar 
neticesinde pazarlıkta uyuşarak bin 
nâzu'niyâz ile "büyük şehirler"e git
meye razı olurlar. 

Bu sene Devlet Tiyatrosunda, pa
zarlıkta uyuşulamadığı için t u r n e d e n 
sarfınazar edilmiş, İstanbul Şehir Ti
yatrosunda ise, h e r şahısla ayrı ayrı 
pazarlık yapılarak, muayyen bir para 
mukabilinde Meşrutiyet devrinin bü
yük sanatkârları turneye çıkarılmıştır. 

Halbuki h e r iki tiyatroda da, maddî 
sıkıntı içinde bunalmış, en az pazar
lığa iştirak edenler kadar sanat k ı y -
meti olan bir çok sanatkâr, h e m bu 
memleket hizmetinden h e m de maddî 
menfaatten m a h r u m bırakılmıştır. 

Kendi kaderlerine terkedilmiş olan
lara gelince: Bunların belli başlıları üç 
t a n e d i r Küçük Sahne, M u a m m e r ve 
Ses Tiyatroları... 

Küçük Sahne, bir bankanın hima-
yesindedir. Turneye çıkmaz; k a d r o 
sundaki sanatkârlardan bir kısmına 
tatil aylarında para verir, bir kısmına 
vermez. M u a m m e r ve Ses Tiyatroları, 
kadrolar ım muhafaza edebilmek için 
t u r n e yapmak zaruretini hissederler. 
Tabiî bu pat ron görüşüdür ve hakl ı
dır . Sanatkârlar ise, bu işe memleket 
dâvası olmaktan çok ekmek meselesi 
olarak bel bağlamışlardır, onlar da 
haklıdırlar. 

Bir de mevsimlik teşekkül eden t i
yatrolarla, yaz, kış memleketi dolaşan 
'küçük ve fakir topluluklar vardır . 

Asıl yürekler acısı hakikat işte bu 
himayesiz teşekküllerin mütevekkil 
bağırlarında gizlidir. 

İstiklâl caddesinde, Tophane ve Be-
yazıtta, muayyen kahvelerde, traşı 

uzamış, avurtları çökmüş, vaktiyle i
yi bir terzi elinden çıktığı anlaşılan 
eski elbisesi ile, kapıdan her girene ü
mitle bakan muayyen insanlar vardır. 

Tarlabaşmda, Galatada, Fat ih te 
hat tâ Yeldeğirmeninde; bakkalın, m a 
navın gölgesinde kaçarak, ev sahiple
rinin öksürüğünden korkarak iç ne 
sığınılan birer göz odalar vardır, 

O odalardaki kadınlar, ağlamasın 
diye çocuklarını kucaklarından ayıra
mazlar, kapı lan çalınınca yürekleri 
" h o p " eder; geleni ya alacaklı veya 
iş müjdecisi sanırlar. Ot yoktur, ocak 
yoktur, fakat ümitlerinden bir zerresi
ni kaybetmezler. 

Kahvelerdeki o adamlar ve kenar 
sokakta, tek göz odalardaki o kadınlar 
tiyatro sanatkârlarımızdır. İçlerinde 
t iyatrodan başka bir iş tu tmak isteme
yenler çok olduğu gibi, bazıları da sırf 
başka iş yapamadıkları için tiyatrocu 
olmuşlardır. 

Gerçek tiyatrocuyu ayırıp himaye 
etmek ve bu sanatı parazitlerden ayır
mak için mutlaka bir teşkilâta bağlan
mak zarureti vardır. 

Bir Şiir 

Gülen Adam 

İnsan vardır sabah güler. 

Bazılar da aksam güler; 

Fakat asıl adam olan. 

Ağzında tek diş kalmışken. 

Sabah akşam demez güler. 

(İngilizceden) 

Tu r n e t iyatrolar ı , Anadolunun en 
tenha köşelerine kadar uzanır . 
Sergi ve panayırlar, dernek ve dü-

günler, t ü t ü n , pamuk, zeytin, buğday 
v.s. mahsulün nevine ve satış mevsi
mine göre b ü t ü n bölgeler, gezici t i 
yatroların haritalarında yazılıdır. 

Bu. toplulukların içinde, akla haya
le gelmiyen mevzuları ele alıp sahneye 
intikal ettirenler ve bunlar ın seyirciler 
üzerindeki tesirlerini dikkate almıyan-
lar çoktur . 

Memleketi dolaşan tiyatorların ka
lite gibi repertuvar bakımından da 
tâbi oldukları bir nizam yoktur . 

Onlar halk eğitiminde çok müessir 
ve geniş ölçüde faaliyet gösterirler, fa. 
kat başıboş oldukları için bazan menfi 
tesir icra ederler. B u n d a n da sorumlu 
değildirler. 

Bilerek veya bilmeyerek, büyük bir 
içtimaî mesuliyet taşıyan gezici tiyat-
rolarımızm, sosyal eğitimle alâkalı b u 
l u n a n makamlarımız tarafından bu 
derece kontrolsuz bırakılmaları bir 
değil, bir çok cepheden zararlı olu-
yor.—TCD. 

Karikatür 
Turhan Selçuk'un Albümü 

K 
götürülmüş sanat şubelerinden biridir. 
Turhan Selçuk, son beş yıl içinde 
karikatürleri ile nâdir zevkler veren 
sanatkârlardan biridir. 

Hepimiz biliyoruz, telif haklarını 
korur görünen bir kanun Var. Buna 
rağmen gündelik, haftalık gazeteler, 
mecmualar, durmadan makas hazretle
rini işleterek yabancı karikatürleri 
" idare" ederler. Bu haksız rekabet kar-
şısmda nasıl olur da memlekette bir 
T u r h a n Selçuk, bir Ali Ulvi, bir Se
mih Balcı, bir Süruri — ve daha n i c e 
leri — yetişiyor? 

Karikatüristlerimizi tebrik etmeli, 
hat tâ onlara minnet tar olmalıyız. 

T u r h a n Selçuk, "Yeditepe" yayın
ları arasında, bir yeni albüm neşretmiş 
bulunuyor. Renkli bir kapak 33X25 
ebadında kırk sayfa içinde yüz elliden 
fazla karikatür bulunan albüm, Tur
han Selçuk'un 1950 den 1954 e kadar 
olan çizgileri arasından seçilmiştir. 

Karikatür kelimesi, lâtince h ü c u m 
mânasına gelen "kar k a r e " den alın
mıştır . T u r h a n Selçuk bunu hiç u n u t 
muyor. Fakat o n u n hücumlar ı "kaba" 
değildir, her zaman dudaklara bir t e 
bessüm getiriyor. Bununla beraber, 
hiciv, acılığından, şiddetinden bir şey 
kaybetmiyor. Daha da tesirli oluyor. 

Edebiyat 

Sait Faik ve Einstein 

Sait Faik ' in vefatının kırkıncı günü 
münasebetiyle ailesi r u h u n a mevlût 

okuttu. 
Bir gazetede, havadis, şöyle veril. 

mişti : "Sait Faik ' in kırkıncı ölüm yılı 
dolayısiyle..." 

Einstein'in "relativite"; nazariyesine 
edebî bir misal. 

Kıymetli hikayecinin gözlerini d ü n 
yaya açtığı Adapazarı, bir mahallesine 
o n u n adım koymağa karar vermiş bu
lunuyor. 

Atina radyosu, Türk - Elen kül tür 
münasebeti saatine başlamış ve ilk 
neşriyatını Sait Fa ik ' in saatine tahsis 
etmiştir. . 

Bizim radyo? 

"Yesün o n u nenesi. . . Yesün onu 

nenes i ! " 

Sinema 
Film mevzuları 

İ stanbul Konservatuvarı eski M ü 
dürü Yusuf Ziya, folklor araştır

maları serisi arasında bir yörük efsa
nesini alıp o n d a n bir masal meydana 
getirip "Boş Beşik" isimli bir k i tap
ta neşretmişti . 

Bir hayli müddet sonra, İstanbul 
prodüktörlerinden biri, ayın isimle 
bir film ortaya çıkardı. B u n u n senar-
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yosu, Şair Necati Cumahnin kalemin-
den çıkmıştı. 

Yusuf Ziya, eserin sahibi olduğu 
iddiasiyle, bir dâva açmıştır. 

"Boş Beşik" dâvasının halline inti-
zaren, biz, bu hâdiseyi memnuniyetle 
kaydediyoruz. 

İki bakımdan: 1 — Muharrirlerin 
hak araması, 2 — Filmlerde mevzu 
olması. 

Ötedenberi, yerli tümlerimizin mev-
zusuzluğundan, olanların da berbatlı-
ğmdan şikâyet ederiz. Sahiden de öy
ledir. En son çevrilen ve ismi etrafın-
da bir bayii neşriyat yapılan, "Nilgün" 
filminde dahi, film ile mevzu arasın-
daki alâka hemen hemen isimden i-
baret kalmıştı. Nilgün'ün babası Re
fik Halit Karay, eserinin çevrilmesine 
senaryoyu görüp kabul etmek şartiyle 
muvafakat ettiğini bildirmiştir. Amma, 
senaryo kendisine gösterilmeden film 
yapılmıştır. Haber aldığımıza göre, bu 
sebepten de bir ihtilâf doğmak üzere-
dür. 

Her şeyden evvel şahsiyet 
talyanın sinema başkenti Cinecitta-
daki platolardan birinde oturmuş, 

İtalyan filmciliğine bu günkü ileri du-
rumunu kazandırmış olanlardan, Bla-
setti ve Vittorio de Sica ile konuşuyor-
duk. Avustralya, Çin, hattâ Filipin 
filmciliğinden uzun uzun bahseden 
Blasetti sözü döndürüp dolaştırıp Türk 
filmciliğine getirdi. Filmciliğimiz hak-
kında konuşmaya başlar başlamaz da: 
"Kusura bakmayın amma, filmciliği
niz hakkında en ufak bir fikre sahip 
almayışımıza tek sebep, filmciliğinizin 
henüz bir şahsiyet kazanmamış olma-
sidir" dedi. 

Sonra da sözüne şöyle devam etti: 
"— Malûmunuz olduğu üzere daha 

düne kadar İtalyan filmciliği hakkında 
da b r fikre sahip olanlar parmakla 
gösterilecek kadar. azdı. Filmciliğimiz 
ancak İkinci Dünya Savaşından sonra 
bir şahsiyet kazanmış, böylelikle dün-
yanın dört bir yanında yankı uyan-
dırmak fırsatını bulmuştur. 

Japon filmciliğini, hepimizin meç-
hulü olan Japon filmciliğini garp âle-
mine tanıtan "Rashomon" olmamış 
mıdır? Japonlar bu filme şahsiyetle-
rinin orijinal damgasını pekâlâ vurma-
sim bilmişlerdir. Böylelikle filmcilik-
lerine sadece dünya pazarlarını aç-
makla kalmamışlar, dünyayı Japon 
filmciliğinin bu günkü ileri durumun-
dan da haberdar etmişlerdir. 

Bu güne kadar şahsiyetinizin dam-
gası bulunan bir tek film meydana 
getirebilmiş olsaydınız, filmciliğiniz 
hakkında yalnız ben değ 1, sinema sa
natıyla uğraşan herkes bir fikir sahi-
bi olur ve dünya sinema pazarları 
filmciliğinize de kapılarını açmış bu-
lunurdu. 

"A" sından "Z" sine kadar her şe-
yi Türk olan filmler yapınız görecek-
siniz, bu takdirde filmciliğiniz çok kı-
sa bir zaman içinde memleketiniz hu
dutlarını aşacak." 

Blasetti sözlerini bitirdiği zaman 
eski Amerika Elçisi Mac Ghee'nin bir 
sözünü hatırladım. Kendisine bir fil-
mimizi seyrettirdiğimiz zaman ancak 
on dakika bu ıstıraba tahammül ede-
bilmiş, sonra da ayağa kalkıp, işi lati
feye boğarak: 

"Böyle de Türk filmi mi olur ca-
mm?!... On dakika geçti daha bir tek 
göbek sahnesi seyretmedik!..." 

Evet, şahsiyetsizliğin şahsiyeti... 
Filmciliğimize şahsiyet kazandıra

cak müjdeciyi daha ne kadar bekliye-

Melih Başar — Blasetti 
Evet! Her şeyden evvel şahsiyet 

ceğiz? diye sormaktan kendimizi ala-
mıyoruz—M.B. 

Dünyadan Haberler 
Y a r ı m saat alkış 

Zürich — Büyük bir muvaffakiyetle 
sona erdirdiği.İtalya seyahatinden son-
ra Zürihe gelen Berlin Filharmonie or-
kestrası, buradaki konserinde de yeni 
bir zafer kazanmıştır. Wilhelm Furt-
waenglerin idaresinde çalınan Beetho-
venin beşinci senfonisi, konser salonu
nu doldurmuş bulunan dinleyicileri o 
kadar heyecanlandırmıştır ki, alkışlar 
yarım saatten fazla sürmüştür. 

Berlin Filharmonie'sinin Romada 
vermiş olduğu konser hâlâ günün 
mevzuu halindedir. Romanın merha
metsiz müzik münekkitleri, gerek or-
kestrayı ve gerekse orkestranın şefi 
Furtwaengleri hepsi de ağız birliği 
yapmışlar gibi, tebrik etmişlerdir. Bil. 
hassa "Accademia santa cecilia" salo-
nunda verilen konserin mükemmelliği 
her şeyin üstünde olmuş, Beethove-
nin beşinci senfonisi, Brahms'ın üçün-
cü senfonisi ve Richard Strauss'un 
Till Eulensplegel'i dinleyicilerin bü-
yük tezahüratına vesile teşkil etmiş-
tir. 
Beethoven filmi 
Stuttgrat — Temsiller vermek üzere 
Almanyaya gelmiş bulunan tanınmış 
Fransız sahne ve perde sanatkârı Jean 
Marais, gazetecilere vermiş olduğu bir 
beyanatta, çevrilecek olan yeni bir 
Beethoven1 filminde başrolü oynayaca
ğını söylemiştir. Filmin rejisörlüğünü 
Jean Cocteau'nun yapması muhtemel-
dir. Müzik işleri için de Prof. Wilhelm 
Furtwaengler ile konuşmalar cereyan 
etmektedir. Anlaşma hâsıl olduğu tak-
dirde, Furtwaengler, Berlin Filharmo-
ni Orkestrası ile birlikte filmin müzi
ğini hazırlayıp, tedvir edecektir. Film, 
Fransız ve Alman sermayesi ile müş-
tereken hazırlanacak ve bir kaç hafta 
içinde, ilk sahnelerin Münih'de çekil-
meşine başlanacaktır. Beethoven fil-
minin 1955 sonbaharında tamamlana
cağı bildirilmektedir. 

Bu suretle, Beethoven'in hayatına 
dair çevrilmiş olan filmlerin bir yeni-
sini daha göreceğiz. Harpten önce A-
merikada Warner Bross film şirketi 
rejisör Wilhelm Dieterle'nin idaresi al-
tinda ve başrolü Paul Muni'nin oyna
dığı bir Beethoven filmi meydana ge-
tirmişti. 1947 yılında da büyük Alman 
aktörü Ewald Balser "Eröiea" isimli 
film ile beyaz perdede beethoveni can-
landırmıştı. Şimdi Jean Marais de be-
yaz perdede Beethoveni yaratacaktır. 
Film, Fransız - Alman kültür işbirliği-
nin bir eseri olması dolayısile de ayrı 
bir değer taşıyacaktır. 

Pedagoji kongresi 
Hamburg — öğrencilerin eğitimini 

tanzim etmekle vazifeli bulunan Ham-
burgdaki Pastellozi cemiyetinin tertip 
ettiği "Pedagoji kongresine, batı Al-
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