
Gönd r gönderebildiğin kadar 
t-.:ur~.mıını;, her ~~..·nlı:n halıt•r,ı:, lı;uwn~..l.ı dıı~ .ı lm;ıkr.ı~lır T.lhıı. ıxl.ı\'ıl 'l'"" ı :u.: .. u:ıih:n 

,ıd.ıının "h.ıın ~..·md"k rındcn Jc hrtbt'l"oJ:,lır ( .mı nıhlu .ıd11m, ;n·ııı.ı ,.ı kl ;ı?ır n.· ,nı ''g.~ 

" Julie" Lale, jakuzinin keyfini çıkartıyor. 

Şener "Gere", hiç kaçırmaz , birazdan damlar. 

:~.·re" d;ırl,dt.:rını ınJirmcyc ha~!. ır . l\ı· 

g ıl.ın mıın .. ·kh·r. kün·w.:n .ıLm ... u,·.ı 
k;m~ır 

Eı..:cr hu fılm Hırchuıd'un ""·ap ık "ı 

ı) l s.n·dı, hı~r.ık d.uht:k·rinJt:n \'l' .. uyJ. 
Lırı~.ın k.ınd.ın hah,ı:tını..'ını: J.!l'rt.:kc.: 
u.•k rı . :\ma 'ıil:unu t'tll~ım ı :, Hıtı.:h· 

ı.:nd fılınk·rııw gtlnd~..· rınclcrlt.• vıik lıı 
nliln ~h·l Pırnnk,'un " Hıı;h Anxıcr, 

~ Lık,ckl ık KmJ..u,u" aJ iı !dmı .. Brn 
nk ... avrırcı, "Bb:ıng ~;lddJe," ilc ''hcy 

ahhar" wc ... tcrnlcrıvk, ''Ynung Fr;ın 
kcn,tt·ın" ıl~o: korku tilmk·rıvh.·, "~p,ı 
lt:h.ıll..," ılt- tcnckı: nıhntlu n: h.'nl'h· 

u:.J\' gunılı lıilım kurgu tılınlaıyk 
"k,ıt.ı lıulınu~w". 

Ru ı ~ın ~..lı ~t>r U\t.ı" ı i,.ı.::, Zut..k~..·r k.ır· 

dl·~lt>r ... h:n \'l' Jım -\hr.ıham~'J.m "ku· 
rulu" ZAZ .. ''Aırplan,· Ul·'k"la id,,. 
kl·r, n· .ıh,urd knmL"Jı fılmlt'rınin :ir· 

Melek kışkırtıyor, Şeref kışkuıyor ..• Gonderen \'l' l nındcn "Tnp '-'l."(fl'f Çok (lı: 
Şerif Gören, gönderilen tabii ki "TemellçgUdu ". lı"yl~,.· (<l"u" fılınlerınl", c\..'1..', geç ırl"n 

"Kurt kocayınca ... ,. misali , 40 yılın Rambo'su 
da lAZ 'ın maskarası oldu. 

7Alllll'ierı, '\ıplak Sı b h" \T "(,: ı p· 

Llk SiL-ıl·ı" 2 l/2'r.ı pnlısıyl' filmleri n· 
"1-lnt Shur,."J,ı "Tor CJun"ı hı:::dd1cdı 
k·r"t.' dt..·, okl.ırı ~;n:ı .. ı: filmi derinden 
\";u,ıladı. filmk·rinJl·kı e"rrılt'ri "idr.-1k 
cddıilnı l..'k" ıçın, "i011 JönemlcrJl' rn· 
plikr nlınu~ tum Amerikan fılmlL"rını 
ı:ll·mı-: nlın;ık lo~ulu ;ıranmırJu. 

G.mı fı-hıjJı.::'nın "t:n.ıryn,.unu v.ı:Jığı 

".-\r;ıhc .. l"k· hırlılrl', hi:ım ... ını.:ma r,ı 4 

rıhıını:~k Jı:, filmlerı "tı"yc aLın \'t.: 

. ıh .. ıır~..l lnınc~..lı .mLwı-:ını Pn plJn<t çı· 
k.ıran hır fılm y~..·rıni oılmı~ oldu. Rıı ge· 

ll'nt'ğı Jt',;·aın Ntıren \'t: lıu a)· go\tt:rıınc gırccl.'k 11bn "Aım:rıl.ılı" 1\ı.::, ıyiden ı\'1\'t: "luçuk 
~mı:rıka h.~ılınl' f!eİ~n ulkcını:~. 20 \·ıl Aını.·rik.ı'da k.1lını~ ~1..·rd the T urk'ün gil:i.inJı:n 
.ınl.ıtırlt.·n Pn.:'rtY Woman O::t:l Rır K.ıdın", "tı.LıYı A, ", "Rohin HooJ" \'t: "Humc 

Alont' · b·Jc Tck Pıa~ın;ı"nın Ja artıLmndcı 
hulunJu~u hirk.ıct hlmJcn "hıyJaLınıy\ır". 

Yine Ekım'de g\'ı.,tcrimc gırt:ccl olan n~ 
)ını .A.hr,ıham.,'ın yilncttıği "Hor Shnt\ l"nın 

·'''! derJı "R,ım~<>" ... Ama ~ır tek tılmle J.ılg.ı 
ı::!t~~nıt·k Ahr,ıhanı" gıhi hırine yakı~may;ıc.ı· 

ğınd;ın ''T cm~·! İ\giıdü"Jı.:lı, y,n·.ı-: y.n-:ı~ 
kl:ı..,iklt..·~nll'\'l' ha~l:ıyan '',llfgu s<ıhnc,.i" ha~t.ı 
olmak U:t'Tt.' \On yılların roriıJer filmi ·rının 
"t;uıhi" ;.;;ı.hnL"It'rt ZAZ'caya u\·,ırl.ınıyıır 
"N,uion.ıl Lımronıı\ LnaJcJ Wt••ıron. [)1llu 
1..\ı\,ıh" hl' teındJc "Cehennem Sıl.ıhı" 
;,;t:rı,ivlt• uğra~ıynr.,,ı Jıı. (tahiı ki) "Tcmd Iç. 
gı.idü"vc \'C kıllxiunu gıynıcyi "unutınu,." olan 

1..\h<ıron 1..\tlllll..'',ı J(lkunJurmaJan edcmi~'or. 

lık fl lmde çadıra surgü takmıflardı , ikincisinde kad~ 
nın sırtına ... Milidi açmaktan başka "Çıkış Yok" .. . 

orno-g raffiti 

S llll'tll1ı turıhimı"'Jc kcndınc mgıi ':iı:rl~rıııı alan komcdt·\ı.'b jılmkrımizoin oZR"ım 
ı·ı: konuk "ım/nını hılır"nı-: "Pu.r~rı 

kı Behçet", 'lımı Çıluıwk, f..ııı (,,ıluıcak" 
"Fır~aı11ı BavılJım Bo)'ııu" ~hı 1.\Ünltr htmıJ 
lırnck t'crılchılır. Anuı, acaha, en (LZ on/m 
k.ıı.lar kmnık. f(ıl<.at d..ıhu a: yarı.ıncı lık 1\tl'ven 

"Balkıııw Eni". "f...:arl ı 'nin l<dı..:klcri'' ~ıhı 
" ıı :varkınuı" (ılalıa Jıı~n-t.'u "apmmuı") mm. 
krı mi lcrcıh el\dı:rJı ? NcJ,.:n Jı:nenızo, Lo.~ 
Angde,·ra d altmd«n dimcn pımıv vıtlco kn. 

\l't fır~hi\U.\ıtıdaki fılm i'i'imlt:ri. ço~ıınlıı/..la, 

hıiyLik haşdrı kauınmı~ "iinlu" Anll·nl<un 
fılmll'Tınin adiarına ".Qtındl.'rrnc :-oatıı·wr" 
Eıntm~..· da&rı\t, hu i."mlaJcn hıı~ıl(ITınl li,tl 
hulindc ~uyımlamakla ycunm~ş, ama bı~ htı} 
lımna;nfl jılmlt'Tın "ıçı.:nkkn" hokkınıla tfu 
kımı whmınldı.k hulımduk. 

Pornonhio: Bı:ım ··rın(ıh~ı" nl.lr.ık unıdıg1 • 
mı: •~.:,·ını lı tJhr.ı kukl.uıın "'oriıinJI" :.hlınııı "rı 

llllllhttl" ıı ldu(!unu hilıvor ... anı:, hıı l!tllldl· rme 
:ml.ı~ılı,·,ır (Fılm de hı:rhaiJc, kaJınl:ırLı 'l'\'l~ır· 
kt·n 'url·klı qJan ,;-ıyh·mı.:l :orund.ı lılan hır ı.:r

kt·~ın hoı:ın ti\llt\ünli konıı ;ılı \wJıır). 

Pumping lrıme: "Pumrıng lwn", ~chw.u:ı.: 
lll'i!J.!l'T'in ilk tılınll'rınJen hırinın adıy~lı 

"Punırıııı.!" kdimı:,ının, gı:rt.>k \a:ıl ı ~ ı v l a, gı:n·k 
~l' ııkunu~uyla, gii:l'l T Urkçemı:ın ;ı rg(l .. unJ.l 
't::nı.:k Jl' okı kullanılJn ~ır lafı çağrı~tırJığını 
du~unuN·k, filmd~..: lrenc'ın h~ına nder gdJı~ı 
Prt;ıJ,ı 

The Spl'rminator: "Terminawr" w "Pre\IJ 
ror' gıhı fılnıkflll'l1 "~ınra, "Srermmar.ır" ı ... ımlı 

hu r,ırıwnun ~·.ırıJnı:Nill J~ı~al k.ıt)ılam.ık t!t:fl' 
kıynr hcrhoıiJı.: Tek "tlrun, diğer ".ıwr"lar wl 
eJıy\ır\...ı.::ıı, bu ",nor"un y.ır.ırıvnr olma .. ı . 

\\'hen Larrı Ate Sallı: "When Harrı ~leı 

S;ıllv Harry Sally'lı: Tanı~ınca" nry'c dt. 
'·Lanı· ,:-;,,1\ly\ı Ycyıncc" ne Jeını:k oluyor! "Lı 
bntadaki orga:m raklıdi" ~;ahne"ın ın "gı:n_.q!i 
mı \'ar yoba! YJ Ja hu, o filme Jeğıl Je, "Et"(' 

mı gı inderme? 
On Golden Blonde: "On Go!Jm PonJ", .ıc· 

lınJ.l, 'Altın Gölün U~tuııdc" anbmına gdıwı 
amıı, hu fılm hı:Je, "Alrın Göl" adıy l a gö~terıl 

mı~tı. "Giılün" ~ö:uiğünün \'t:rınc "hlonJt.'·u 

(,.ırı~ının) gl'tırınck .. ı::e Jü~uyor 
Liıtle Shop Of Whores: "Lı ttk Shop of Hnı 

r(ır'l Kuçuk 1\lırku Duktlnı"nın "yt'n ıJcn \~' 

rımi" ııltın ~u him, "Ki.ıçiık Fahi~· DukLmı" .m· 
laınınJ ı.:dı:n adınJ.ın dJ t.ınl4ı laca~ıgıhı, n, un 
cak heheklerın >atı!Jı~ı hır dukkand.ı ~eçı· 
yor(dıır herh.1!Jl'l 

For Your Thigh<ı Only: ''Fnr Ynur En~' Onh· 
Y.ılnı: tlü:lcrin İçin". en gı.i:e l Bond riJmlt·rın· 

dım hırıntn adıyJı. fbri onu "Yalnı:: 1\oı\ç;ıların 
Için" ppma~avdını::! Yoksa, tanrım y,ık,<J, fıl 
nun vıim·tml·nı Tınrn Rra"" ını! 

Ho\\a rd\ End: "HowarJ> EnJ" lılmJebı 

ınrılıbnı·nin .ıdıydı; hu tılm ı~~.·, n·Jı kıdını hır 
den ıd,ırc 1..'\lcn ve ''tı:nqır tarafından r:ıklan.ın" 
Hıw.ırJ'ın ıçlı::r oıcıo:;ı '\.onunu" anlatıy11 r 
R<.ımh·oh h: Nt· JL" ... t·ın l"ı?! 
Son so, "Butün Ka~..lınl.ır Bunu Y.İp.ır", "')~n 

~..lt·n Ba~b Ht·rh·.;]~..:", "R<ma H.ıyır !~me" tılan 
hıl,ıyc .ıhı, aJ.ımbr a~mı~lar hoı:ı şqlcr ı 


