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Cemil ile Şeref, amcazadedirler. Cemil

beş sene evvel Afyonkarahisarda kuman-
dan bulunan babasının ısran üzerine,
İstanbula, sarayda büyük bir mevkl sa-
hibi olan amcası, 1 inci ferik, Celil Paşa-
nın yanına gelir ve kendisine yaver olur.
Şerefin kızkardesi Cavidanı büyûk bir
askla sevmede gccikmez. Bu sıralarda
15 mayıs 1919 da, düşmanlar İzmiri al -
mıslar ve Anadolu da, Millî Mücadele için
hazırlanmağa başlamıstır.

Osmanlı hükümdarı. itilâf ordu ku -
mandanlarının tazyikı üzerine, Anadolu-
ya karşı bir kuvvet teşkil edilmesini em-
reder, ve sadrazam da bu işi Celil Paşa-
ya havale eder. Bir karar vermek için
Paşa, birçok yüksek şahsiyetleri evine
davet etmiştir. Cemil ve Şeref bu içtima-
da bulunuyorlar. Celil Paşa söze başlar
ve hükümdarın lehinde ve milliyetper -
verlerin de aleyhinde bulunur. Babasın-
dan, milliyetçiüğin ve hürriyetin ne ol-
duğunu öğrenmiş olan, ve gözleri açılan
Cemil, daha fazla dayanamıyarak, Millî
Mücadeleye girişmiş asil Türklere karşı,
Türk kuvvetleri sevketmenin bir cinayet
olduğunu söyler. Yeğenlnin bu sözleri,
Paşayı fena bir vaziyette bırakır. Davet-
lilerinde şüphelenme eseri görünce, der-
hal Cemilin tevkifini Serefe emredese
de Cemil pencereye sıçrar ve «ben de A-
nadoînva fridivorum. belki bir tçün karşı
karsıya geliriz, sizler hain ve alçaklar
ordusunun kumandanları ve ben de bel-
ki ölüm ve dehşet saçan bir bölügün ne-
feri olarak> der ve aşağıya atlar.

De-hal. bütün ev ve bahçe aranılır.
Cem'l, hayatını bir ağaca çıkarak ve
emektar Mzmetkân Mehmedin yardımile
kurtanr. Şeref, Cemili görmüş. fakat se-
sini cıkarmamıştır Celil Paşa derhal iç-
t'maa devam edileceğini bHdirmiş ve
Cemili yakalattırmak için lâzım gelen
emirleri vermiştir. Dışarıda kalan Sere-
fin yanına, b'raz sonra Cemil gelir, ve
beraber kaçmalarını, ve gitmezden evvel
Cavidanı görmek istediğini söyler. Şeref
her iki teklifi de reddeder. Fakat Cemil,
Şerefin üzerine atlar, ağzını mendilile ve
kollarını da yaver kordonlarlle bağlar, ve
Mehmede: Cavidanı bulup oraya getir -
mesini söyler, ve Şerefe dönerek kendl -
sinl çok sevdlgir.i, fakat böyle yapmağa
njecbur kaldığını söyler.

Cavidan korkarak gellr; Cemil, hemen
flrar etme&e m»cbıır kaldıgmı, babası .
nın yanına gitse onu tehlikeye sckaca -
gını ve kendisinin, ulvî mflletlerinin is -
tîklâli için ölen, o mert ve asil Anadolu
çocuklannın arasına karışacağını anla -
tır. Cavidan kendisini de götürmesi !cin
yalvanr, ağlar, fakat bu lmkân harîcin-
dedir. Cemil artık hayatını vatanma he-
dive etmiştir. Belki bu mücadelede ölecek,
fakat daima Cavidanı düşünecegini ve
artık kendisini düşünmeyip başka birisl-
le mes'ut olmasmı temenni ederse d»,
Cavidan, kendlsinden başka kimseyi sev-
mlyeceğini söyler, ve bu ikl temiz kalp,
ilk defa olarak kucaklaşır.

Bu sahneye sesslz şahlt olan Şerefin de
ymaklarmdan öptükten sonra. Cemil
ağaçların arasmda kaybolur. Pakat su
anda unuttugu, sadık Mehmedi, onu yal-
nız bırakmaz ve arkasmdan koşarak,
gecenin karanlıgı içinde erir.
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Cem'l Mehmetle, İstanbuldan bir tüc-
car vapurile kaçabilmiş ve İneboluda
karaya çıkmıştır. Derhal asker yazılmış-
lardır. Az zaman zarfmda Cemil, terbi -
yesi, kadirşinaslıği ve yorulmak ve bit -
mek bilmlyen yardımlarile, bütün arka -
daşlarınm muhabbetlni kazanmıştır. An-
karaya hareketlerinden biraz sonra, kar
tipisi baslamış ve kafileleri çok zahmet
çekmiştir. Bilhassa İstanbuldan gelen
vatanperverler alışmadıkları için muz -
tarip oluyorlardı Cemil ise. her tarafa
kosmuş, askerlerin eşyalarını taşımış,
herkes için birkaç tesliyet kelimeleri bul-
muştu. Nihayet bir köye gelmişler, vç
kendilerini, büyükçe ahınmsı gibi bir
yere atabilmişlerdi. Bir köşeye hayvan -
ları bağlamışlar, ve diğer köşede de ateş
yakıp ısınmağa çalışmışlardı. Bu hal 15
gün devam etmiş ve nihayet Ilgazı geç -
tikten sonra Çankın tarikile. Ankaraya
vâsıl cHabîlmlşlerfii. Cemilin tahsili ve
açıkgözlülügü göründüğünden. birkaç
mühim işlerde kullanılmış ve çavuş rüt-
besini kazanmıştır.

Fakat bir gün şu feci akıbeti duymuştu:
Düsmanlar, Afyona hücum etmişler, ve
vazifesi başmda şehit olan babasının ce-
sedine bile hürmet etmeyip, dipçiklemiş-
ler ve üzerindeki bütün eşyaları çalmış -
Iar. Bu haberi, ona Afyondan kaçabilen
bir asker söylemişti. Cemil. ağlamamış,
fakat gözlerinde insana korku veren bir
donukluk belirmisti. Kendisini teselliye
çalışan Mehmedi iterek, mevki kuman -
danınm çadırma girmişti. Çıktığı zaman
yüzünde tezyifkâr bir gülüş vardı. Yanı -

na hemen beş fedal alarak cradan ayrıl-
mıştı.

Artık Cemil arkadaşlarile, bir şehirden
8bür şehre, kasabaya koşuyor, bütün
krmandanlar arasında rabıtayı tesis edi-
yor ve bilhassa vaJdt buldukça, hafif
Yunan kuvvetlerine tuzak kurup, böyle-
Hkle hıneını almafa çahşıyordu. Şöhreti
ve namı her tarafa yayılmış ve birinci
mülâzım rütbesinl kazanmiftt.

Numara: 10
Bir gün Sarıköyde, mola vermiş; ar -

kadaşları yolda şüpheli bir adam gör -
müsler, üzerinde mühim vesikalar bu -
lunca, hemen Cemilin önüne getirmişler-
di. Cemil hayretle, bu adamın Şeref
olduğunu görüyor. Nasıl olmuştu da
Şeref casusluk ediyordu? Yalnız ka -
lınca, Cemilin ısrarı üzerine, Şe -
ref «birçok günler kendisini aradıkları-
nı, babasının hükümdann teveccühünü
kaybettiğini ve Cavidanın hep ağladı -
ğını> söyledi. Pakat Celil Paşa nüiuzunu
tekrar elde etmek için, Cavidanı, hüküm-
darm en sevdiği nedimlerinden ihtiyar
Cevat Paşa ile evlendirmişti. Bu da kâfi
gelmemiş Şerefi casusluğa sevketmişti.

Cemil bu vaziyet karşısmda için için
ağladı, sükûnet bulunca, Şerefe dönerek,
kendisini serbest bıraktığını söyledi,
çünkü o babası için tehlikeye atümıştı.
Şeref bunu kabu! etmedi, Cemilin vazi -
fesi, kendisini götürüp kumandanhğa tes-
lim etmektir. Cemil, amcazadesini kur -
tarmak için her tarafa başvuruyor, ken-
disinin yaptığı bütün işlere mukabil Şe-
refin hayatını bahşetmeleri için yalva -
rıyordu. Arzusu yerine getiriliyor, fakat
bundan sonra, Cemil bir nefer kalacak -
tır.

Şerefin hakikaten vatan evlâdı olduğu
görüldüğünden, Cemille beraber orduda
hizmet edebilecektir. İki amcazade, cenk-
ten cenge koşmuşlar, en önde gitmişler,
yaralı arkadaşlarını taşımışlar, ve dai -
ma Şeref, Cemili göğsile müdafaa etmiş-
ti. Bir defasında, Cemile sallanan sün -
gü darbesinin Önüne atılarak, kolundan
yaralanmıştı.

Nihayet, dü?man ordusu, mçmleketten
koğulmuş, Mudanya mütarekesl imza -
lanmış. Lozan muahedesi aktolunmuştu.
İtilâf kuvvetleri, Türk bayrağını selâm-
lıyarak, bir daha dönmemek üzere gider-
lerken, diğer taraftan muzaffer Türk
ordusu İstanbula giriyor ve halkm coş-
kun tezahüratile karşılanıyordu. Cemil
ve Şeref bu ordunun içinde idiler, fakat
sevgili Mehmetleri aralarında değildi. O
şehit clmuştu.

Birkaç gün sonra, Cemil, merasimle
İstiklâl madalyesini alıyor, ve Şeref onu
kucaklayıp tebrik ediyordu.
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Memleket sükûnet bulduktan sonra,

Cemil babasının Istanbuldaki blr, iki ha-
nını satmış, ve Şerefe de kalan üç, dört
bin lira mirasla bir ticarethane açmış -
lardı. - •

Celil Paşa kızmı ve oğlunu kaybetti -
ğinden, müteessiren ölmüştür. Ccmil ve
Şerefin, Cavidanı bulmak için yaptıklan
araştırmalar neticesiz kalmıştır. Sene -
ler geçtikçe ticarethaneleri büyümüş ve
rağbet bulmuştu. İşte iki amcazade 1933
senesinin bir mayıs sabahı, müdiriyet o-
dasında çalışıyorlar.

Cemil, her akşam glttikleri lokantada
oraya gelen bir kıza meftun olmuştu.
Her akşam annesile gelen kız, iki genç-
le, masa komşusu itibarile, konuşur. İs-
mini söylemez, kendisini Lili diye çağır-
malarmı söyler. İstanbulun birçok yer-
lerlni beraber gezerler. Cemil, Lili ile ni-
şanlanmağa karar verir ve evine gider.
Bir tesadüf olarak, babasının hayatta

ı iken her zaman taşıdığı blr yüzüğü gö-
1 rür. Cemil deli gibi olur ve biran evvel

kucakladığı Lilinln üzerine saldırır ve
yüzüğün nasıl kendinde bulunduğunu
sorar. Lili, Rum olduğunu, sekiz sene -
denberi İstanbulda odnn ticaretile meş-
gul olan amcasmın yanında bulunduğu-
nu, bu sebepten Türk şivesini aldıgını,
ve yüzüğün de. Yunan ordusunda yüzba-
şı bulunmus olan, ağabeysin'n gönder -
miş olduğunu ve kendisinin de İzmir ön-
lerinde öldüğünü söyler. Babasını öldü -
ren bir adamın, kardeşini sevdiğinden,
ve ona karşı bilmiyerek duyduğu muhab-
betten dolayı Cemil kendi kendmden
nefret eder ve evden kaçar.

Cemili. büyük bir meyusiyet içinde
gören Şeref, onu o akşam Maksime gö -
türür ve orada Cavidanı görür. Hemen
Cemilin yanına getirir. Cavidan her za-
mankinden daha güzel ve sehhardır. Be-
raber dansa kalkarlar. Cavidan, işlerin
fenalsıstığını görünce. nasıl kaçtıklannı,
ve Paşanm bundan dört ay evvel öldü-
ğünü, satılacak mücevherat ta kalmadı-
ğından, İstanbula döndüğünü. ve bu ak-
sam da Avrupada tanıdığı bir Türk al -
lesile Maksime geld'ğini anlatır. Şeref
bundan sonra kardesile beraber yaşıya -
cağmı söyler. fakat Cemil müteselll ola-
mamıştır.

Ertesi gün, Şeref. büroya erkenden
geldigi zaman. Cemili yüzüğe dalmış bu-
lur, teselli etm»k isterse de muvaffak
olamaz. Cemil Liliyle son bir defa ko -
nuşmak için gieerken. telefon çalar Dün
akşam, Lili çok müteessir olmuş, ve Ce-
mili görmek için, annesile ticarethaneye
gelmeğe karar vermiş, fakat yolda oto-
mobil kazaya uğramış hastaneye kaldı-
rılmıştır. Bu sabah fenalaşan Lili Cemili
görmek istiyormuş.

Cemil otomobile atlıyarak hastaneye
gider, Lili ona acıklı lisanla, kendisinin
kabahatli olmadığmı ve kendisini çok
sevdiğini söyler ve kollannda can verir.

Cemil için hayat bir ıstırap haline gir-
mlştir. Fakat Cavidan, muhabbeti ve
sönmez aşkile onu avutmağa, eğlendlr -
meğe, hayatı ona yeniden sevdirmeğe

Bu haf ta yapılacak
lik maçları

İstanbul futbol heyeti riyasetinden:
6'4/1934 cuma günü yapılacak mmta-

ka b'rincilik müsabakaları.
Taksim stadmda saha komiseri: Salâ-

hattin Bey.
Beşiktaş - Vefa-Kumkapı saat 12.30

B. ta. Hakem Şadi Bey.
Kasımpaşa - Beylerbeyi saat 14,15 A. T.

hakem Rüştü Bey.
Beşiktaş - Vefa-Kumkapı saat 16 A. T.

hakem Şuphi Bey.
F*~^-bahçe stadında saha komiseri Nec-
ml B.

Galatasaray - Beykoz saat 12 B. T.
hakem Mehmet Reşat Bey.

Topkapı - Anadolu saat 13,45 A. T.
ha':em Cafer Bey.

Galatasaray - Beykoz saat 15,30 A. T.
hakem Şait Şalâhattin Bey.

Seref stcd'nda saha komiseri Nuri Bey.
KasımnasT, - Beylerbeyi saat 9 B. T.

hakem Şazi Bey.
İst. Şpor - Fenerbahçe saat 10,15 Genç-

ler T. hakem Ahmet Bey.
Karagümrük - Türkgücü A. T. saat

12.30 hakem Kemal Halim Bey.
Feneryılmaz - Sümer A. T. saat 13,15

hatem Emin Bev.

Voleybol ve basketbol maçları
Voleybol ve Basketbol heyetinden:
6'4a934 cuma günü Galatasaray lcka-

linde yapılacak maçlar:
Voleybol:
Galataaaray - İstanbulspor 17 Nihat B.
Topkaoı - Vefa-Kumkapı 17,30 Talât B.
Basketbol:
Galatasaray - Hilâl 18 Rvdryk Bey.
Müsabakalara tam vakt'nde başlanır.

Voleybol müsabakalarına (5), Basketbol
müsabakalannda (15) dak'ka geç gelen
takımlar hükmen mağlûp addolunurlar.

Adapazar srorculannın
seyahati

Adapazar 2 (A.A.) — Konya,
Karaman ve Mersinde birer maç
yapmak ve ora gençl» ile tanişma
gayesile bayramda bir turneye çı -
kan Yenihilâl futbol takımı, bugiin
avdet etti. Kafile reisi, seyahat ve
maçları anlatarak Konya Gençlerbir-
Hği ile 2-2 berabore kaldıklannı,
Karamanda 1-0, Mersinde, muhitinin
en kuvvetli takımı Çukurova muh -
telitine 5-0 mağlûp olduklarını an-
lattı ve Karaman ve Mersinde as-
kerî ve mülkî makamat ve genç -
lerin sporcularımıza gösterd:^-îeri
derin sevgi ve misavirperverlikten
sükranla bahsederek oralarının bü-
yük Gazimizin Tüı-k gençliğine gös-
terdiği yolda yiirüyen birer gençlik
kaynağı olduğunu söyledi ve mem-
leketimiz gençlerine selâmlarını bil-
dirdi.

| MELEK sinemasında I
Yann son matinesine kadar gösterıle-
cek olan ve 4 büvük müsabaka fil-

minin birincisini teşkil eden

MACAR

L
MARŞI

giizel filmini sevre koşunuz

Miinir Nurettin B.
VE ARKADAŞLARININ

İPEK
sinemasında mevsimin son

KONSERÎ
4 nisan çarşamba akşamı

verilecektir.

Programda: Dügâhkâr. Allı
Yemeni vesaire gibi güzel

eserler vardır

İktısat Işleri j
Şeker ithalâtımız azalıyor

Alpullu, Uşak ve Eskişehir şeker fabrikalarmın
faaliyete geçmeleri şeker için harice verdiğimiz

milyonları memlekette bıraktı
Beş alh sene evveline kadar seker

tamaınen hariçten ahyorduk. Alpullu,
Uşak ve Eskişehir fabrikaları birer bi-
rer kurulduktan ve millî sermaye ile
teşekkül eden bu fabrikaların istihsalâ-
h yavaş yavaş arttıktan sonra hariç -
ten seker i'halâtımız hem m&tar ve
hem de kıymetçe düşmeğe başlamıs -
br.

1930 senesi iptidasından 933 senesi
teşrinievvel nihayetine kadar ecnebi
memleketlerden memleketimize ithal
edilen seker miktan 155,000,000 ki-
lodur. Bu şeker için verdiğimiz para
ise 18,7 milyon Türk ln-asuhr. Bu it -
halât senelere göre şu şekilde taksim
edümektedir:

Ton Milyon lira

1930
1931
1932
1933 /
1932'

10

10

ay

ay

64002

44616

29377

169 79

28924

9,

4,

3,

1

3

,3

9

0

,5

,0

Geçen sene on ay zarfında bir sene
evveikinden 12,000,000 kilo daha az
ithalâtta buhmduğumuz gibi harice de

1,5 milyon lira daha az para vermiş
oluyoruz.

Maamafflı henüz itbalâh hmamen
durdurabilmiş bir vaziyet hasü olma -
rmşhr. Fikrimizce Turbal şeker fabri •
kası da faaliyete geçince bu ithalât rnü-
h'm bir miktar daha tenakus edecek •
tir. Fakat şekeri memleketin her tara -
fma tevzi etmek meselesindeki müş -
külât ve masraf nazan dikkate almtrsa
şark vilâyetlerile cenup vilâye'-leri sar-
fiyatını mühim bir nisbette ecnebi şe-
kerlerle tatmin etmekten daha bir müd-
det vareste kalmamıyacaktır.

Şu hesap'.ara göre memleketim'zin
senevî şeker sarfiyatı umumiyesi 70-
75 milyon kilo tahmin olunabilir. 1934
ienesi sonunda bu sarfiyatın tamamen
değilse de 65-70 milyonluk kısmının
yerli şekerlerle kapahlmasına muhak-
kak nazarile bakabiliriz. Şark vilâyet-
lerile Suriye ve cenup vilâyetlerinde
yerli şeker sarfiyatının artmasmı temin
için nakliye masraflannın indirilmesini
ve tevzi usullerinin daha rasyonel bir
ha'.e ifrağını faydtdı neticeler verecek
tedbirlerden addediyoruz.

Benzin fiatleri
Benzin fiatlerinin yükselmesi ü-

zerine Ticaret müdürlüğü tarafın -
d&n tahkikata başlandığını ve Ti -
caret Odasında gene bu maksatla
bir heyet teşekkül ettiğini yazmış .
tık. Ticaret müdürlvğü, Ticaret
Odasında benzin fiatlerinin yük -
selmesi esbabını tetkik eden ko -
misyonun işini biran evvel bitirme-
sini talep etmiîtir.

Keyf iyet bu komisyonun vereceği
rapordan sonra Ticaret müdiriyeti
tarafından ayrıca tetkik edi'erek
alınacak netic»lere göre tedbir it-
tihaz olunacaktır.

Umumî liman tarifesi
iktısat Vekâleti tarafından bü •

tün liman çirketleri iç'n müşterek
ahkâmı ihtiva eden tek bir tarife
tatbikı için faaliyete geçildiğini
yazmıştık.

istanbul Ticaret Odası tarafın -

danda bu müşterek tarife etrafın -

da tüccarların mütal&a ve dilekle •

rtni tesbit eden bazı teklif ve pro-

jeler hazırlanmıştır. Bu tekl'f ve

projeler Oda idare heyeti azaları -

na tevzi edilmiştir.

Ticaret Odası heyeti önümüzde-

ki per?embe günü toplanarak bu

teklifler ve raporîar üzerinde mü -

zakerede bulunacaktır. Idare he -

yet'nin bu müzakerelerden sona

versceği kararlara göre umumî bir

proje hazırlanarak iktısat Vekâleti-

ne gönderilecektir.

Tütüncülük komisyonu
Ticaret Odasındaki tütüncülük

komisyonu bugün toplanacak ve
evvelce aynlan heyetin tütün iskar-
ta ve iskontc meseleleri etrafında
hazırladığı taporu tetkik edecektir.

Ankarada bu maksatla toplana -
cak olan tütün kongresine Istan -
buldan iştirak edecek olan murah-
haslar ayın on dördüncü günü
hükûmet merkezine hareket ede -
ceklerdir.

Balmumu satacak, şeker
alacağız

Bulgaristar., msmleketimizden
balmumu almak üzere bir muna -
kasa açmıştı. Bu munakasa üzerine
başlıyan temasların verdiği netice-
lere göre bu rr.emlekete satacağı -
mız balmumuna mukabil Bulgaris-
tandan şeker alacağız.

Bulgaristandan alacağımız şeker
2,5 milyon kilo o'acaktır. Kilo fia -
tı da 8 kuruş 30 para olarak tesbit
edilmiştir.

İ R T İ H AL
Merhum Bahriye Nazırı esbakı

Hasan Hüsnü Paşa kerimesi Hamide
Hanımefendi müptelâ olduğu ra -
hatsızhktan şifayap olamıyarak ve-
fat eylemiştir. Cenazesi bugün Be-
yoğlundaki ikametgâhından saat
onda kald-rılarak Eyüpsultan Haz-
reti Halit camisinde namazı kılın -
dıktan sonra Eyüpsultan kabrista •
nına defnedilecektir. Büyük elem
içinde bulunan ailesine Cenabı Hak
sabırlar ihsan buyursun.

S A R A Y ( Eski Glorya ) sinemasında

Muazzam filminin mabait ve hitamı k-mali muvaffakivetle d vam ediyor
S?anslar : 2 - 4.15 - 6.30 su vare tam 9 da

Vaki olan talep ve arzuyu umumî üzerine sinetna rr.üdüriyeti.

S E F İ L L E R
Filminin ilk kısımlarını 5 nisan

perşembeden 8 nisan paîar
akşamma kadar ve

Mabait ve bitamı
9 nisan pazertesi gününden

itibaren tekrar pjösterecektir.

muvaffak olmuştur. Türkiye Cumhuri -
yetinin 10 uncu yıldönümü gecesi nişan-
lanırlar. Üç ay sonra evlenmişlerdir. Ca-
vidan balaymı geçirmek için, Anadoluya
gitmekte ısrar etmiştir.

Galata rıhtımından, Gülcemal vapu -
rile ayrılırlarken. Cemil, Şerefe küçük biı
paket vermiştir. Vapur gözden kaybo -
lunca, Şeref paketi açar ve o mahut yü-
züğü görür.

CUMHURIYE
Senaryo MûsabaVıası

R e y pu8Uİa83:"'O

Reyitni «Genç kahraman»
başlıklı hulâsaya veriyorum.

Adres:

Yann akşam M L L L n Sinemasımn en güzel 4 Filim
müsabakasımn ikincisi taktim edilecektir.

Bir gönülde iki sevda
Tamamen Fransızca sözlü. Oynıyanîar :

FREDERİC MARCH - GARY COOPER - MİRYAM HOPKİNS
Rej.sör : ERNST LUBITSCH r

Ehemmiyeıle nazan dıkkate : Bu füme 18 yaşından uiak olanların gönderılme-
mesi rica olnnur.
Elhamra

nda L e b l e b cı Korbor A ğ a f l l n l m u ' a f f a k i >' e U e
^ınemasu devam ediyor

^ — SARAY Sineması — •
I 5 nisan perşembe saac 18,30 da

İKONSERVAIUVAR
I KONSER HEYETİ

(Yaylı sazlar orkest ası)

Birinci Konser
Şef Dorkestr Cemal Reşit bey
SolsL Ferdi Bey von Ştatzer

Şimdiden biletler satılmaktadır.
Fiatler: 5O - 1OO -150

nisan
Cumartesi akşrmı saat 21 de

SARAY(Eski G'orya)dı
"Dünyayı dolaşan şarkijiliminin unu-

tulmaz mümessili, meşhur tenor

Joseph Schmidt
Pıyanoda: Michael TAUBE'un refakati

ile Yalnız bir konser

verecektir. Fiatier: 300-200 ve
100 kuruştur.

RADYO
aksamki program J

İSTANBUL:
18,15 plâk neşriyatı - 19,15 Mes'ut Oe-

mil Bey tarafından çocuklara konferans-
19,30 Türk musiki neşriyatı, (Eftalya Sadl
Hanım, Sadi Bey, Refik Bey) - 21 Rusen
Ferit Bey tarafından konferans - 21,30
Cemal Reşit Bey piyano, Necip Yakup Be]
keman, Mes'ut Cemil Bey vlyolonsel, oda
musikisi.

VARŞOVA:
17,55 Mme. Olga Olgina tarafından ta-

ganni - 18,10 piyano, keman konserl -
18.50 musahabe - 19,35 caz plâklan -
20 muhtelif musahabeler - 21,05 Rlchard
Wagnerin eserlerinden mürekkep kon -
ser - 23 dans musikisi - 24,05 dans musi-
kisînin devamı.

BÜKREŞ:
13 borsa haberleri, plâk, haberler,

plâk - 18 Stellan Matze takımı - 19 ha-
berler - 19,20 orkestranın devamı - 20
Üniversite radyosu - 20,20 plâk - 20,45
konferans - 21 Radyo orkestrası tarafın-
dan senfonik konser - 21,45 konferans -
22 senfonik konserin devamı - 22,45 muh«
telif lisanlarda haberler.

BUDAPEŞTE:
18 musahabe - 18,30 salon musiklsi -

19,15 konferans - 19,30 piyano, keman
konseri (Bach, Mozart, Sarasate, Zolt) -
20.10 musahabe - 20,40 Sahibinin Sesl
plâklan - 21,40 musahabe - 22,10 Buda -
peşte konser orkestrası - 23 haberler -
23,50 Bela Racs Sigan takımı - 24,10
«Macar vicdanı» unvanlı konferans.

VİYANA:
18,35 konser - 19,10 musahabe - 20,25

Verdinin «Bir maskeli bolu» lsimll ope-
rası (Viyana operasından naklen) - 23
son haberler - 23,15 eski Alman beste -
lerinden konser

BRESLAV:
17,30 orkestra ile hafif musiki, musa-

habe - 19,55 akşam musikisi, musahabe -
23 program arasında - 24 Trio konserl -
24,30 yenl plâklar.

Büyük güreş müsabakaları
Çoban Mehmet ve Tekirdağh Hü -

seyin pehlivanlann da islirak edeceği
büyük güreş müsabakalan.

5 nisan 934 perşembe günü altşa-
müzeri saat 8 de Şehzadebaşuıda Fe -
rah Tiyatrosunda alafranga ve serbest
güreş yapılacaktır.

TEŞEKKÜR
Oc-taköy Şifayurdunda refikamın

ameJiyatını büyük bir muvaffaki -
yetle yapan doktor Ahmet Asım
Beyefendiye ve operatör Iffet Ha •
nımefendiye alenen tesekürler ede-

rım.
Ortaköy Fıstıklıkösk sokak No. 46

İsmail Hakkı

ÎRTİHAL
Doktor mütekaitlerinden Celâl Pa -

şa Feneryolu Bağdat caddesi üzerin •
deki köskünde dün kısa bir hastalıgı
müterkıp vefat etm'stir. Cenazesi bu-
gün köşkünden kaldu-dp öğle ve cena-
ze namazı Kızıltoprak Zühtüpaşa ca •
misinde kılmdıktan sonra metfeni mah-
susuna defnedOecektir. Mevlâ rahmet
etsm.

"•• • * * ••^ Sinemasında

5 nisan perşembe akşamı

ALTIN ÂRAYÂN
KIZLAR

Gerek vaz'ı sahne, gerekse musiki ve
dans numaraları itibarile ( 42 nci so
kak ) filminden bir kaç misli daha
muhteşern ve güzel olan, bu Fran-ızca
sözlü şaheser, 12 meşhur sinema yıl-
dizı ve 300 GÜZF.L REVÜ kızı ta-
rafındm temsıl edılmişt'r. Milyonlarca
dolar sarfıle vücude getirilen bu film-
de aşk, heyccan ve nüktelerin im-
tızacı şayanı dıkkattır. Fılimdeki şarkı-
lar bu mevsitnde herkesin ağzında
dolaşacaktır.

Oynıyan yıldızlar:
JOAN BLOıNDELL - RUBY

KEELER- WARREN WlLLiAM
GiNGER ROGERS vesaire.

I Sevimli ve sarışın ilâhe

L İ L İ "
HAIR

tarafından yaratılan

SARIŞIN
KUKLA
İ P E K

Sinemasında büvük muvaffakiyetle
gösterilmektedir.

Orijinal Boyut : 13 * 18 cm


