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1 sandalı dolduran sarhoşlar kavfa ç~ardı •• 

.. ~jk çekildi, içlerinden bir tanesi .ya
d ~n~ı, devrilen sandaldan denize 

l9'ıg Uştü, karanlık içinde kayboldu 
~ne· · 

Yıl içl~de 5;.b1:yııının onuncu cuma günli 1 fakat iman yığıntdannın biriktitf her yerde 
a1':i'•r güdn~,ad:,::rl8!1nı en f~ ut· mutlaka bir dCivüf, bir yaralanma ve ya bir 
Y~ ... ı....Gşnırı, sayıl ' inanınız kı müba- 1 ehne ve ya 6ldnrm.e vak'ası f6i6ldll. 

~tı, 'bütG ~ayız: Tatil idi, hatk pı- 1 Ç n R•ımti yerleri luncalııç clcilclu. . • ( Mabadi 15 inci sahifede) 

Zeki beyle 
görüştük 

Dnnkü Calatuaray - Fener · 
maçında iki kaza oldu, Kadri 
ve Mehmet Nazif sakatlandılar. 
Mehmet Nuifin uifadıiı kala, 
Zeki beyle bir kartılat•• 
neticesi oldu. Hiçi tDpheslz 
her kesin teeu!irnnn mucip 
olanbu hadise hakkında dlin 
Zeki beyle g6rilfilyorduk. Bize 
fikrini anlatb: 

- Mehmet sevdiiim bir 
arkadqtır. 

Futbol bayabmın son ~
lerini yqadı;ım bir zamaDda, 
böyle bir kazaya sebep olmak 
beni çok milteeuir etti. Kua 
şayle oldu: Top aramızda idi. 
.Mehmet topa vurdu , fakat 
ben buna mani olmak için 
ay~mı topun iizerine koydum. 

Bayle anlarda topa vuran 
dikkatli olmalıdır. Zira teblike 
vardır. Mehmet, gaflet e~, 
benim hareketimi g6rmedi • 
Eğer bayle bir hacl'weye te· 
bep oldu isem, bundan d~layı 
çok mllte essir ve müteeaifim.» 
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2 Sahife 

Memurların va
ziyet· göz önün

de tutuluyor 
fH!I. M. M, bütçe encümeni 
~reisi Şakir B. dün Anka
radan gelmiş ve akşam tre
nile avdet etmiştir. Encümen 
hiç bir memurun, yeni barem 
usulünden zarar görmemesini 
nazardan uzak tutmamıştır. 

Pahalılık zammı olan yer
lerden başka mahallerdeki 
memurinden zam görmiyen 
yok gibidir. 

spanya Sefiri Ankaradan 
avdet etmiştir. 

fffiluallim mekteplerile peda
lWılgoji smıflannın mezuniyet 

• 

Son Saat 

-~·e DIR 

Biz-Ira stasyo daki mülakat 
Ha.. nazırile T. Hudut komis 

1 ? , nu 26 ma.yıs 
• ne konuştu ar· · Hardinda to 

of ya, 9 - T. Rüştü bey Genevreden a vde- 1 

tinde Sof ya şin1endif er istas:r·onunda 13u1- /a111yor =-gar Har. nazırile ikinci defa olarak bir çeyrek Mar<lin, 10 (H.M.) -
saat süren bir ınüh:1katta bulunınuştur. Bu kiye - Irak d3.imi hudut kO 
nıi1Uıkatta, Türkiycnin Sofja sefiri I-f usrey bey yonu mny ;;lıl 26 ncı 
de hazır bulunınuştur. Maulinde tv,llanacuk ır. 

·Bulgar Har. nazırı 1\1. Burof, 1~. Rilı;;tü bey hükfımeti m ur ... hhasları 
trene binerken vüksek ~esle v~ Fransı ca oia- m~}ı ta ~~1--rd'nde buluna 

- }ardır. Hu kum.etimizce rak deıniştiı· ki : 
bapta lazımgclen 

«- V'ekil bey, size tekrar C(1eriın ki Bulga- bulun~caklaraır. 
ristanın har:c..:ı ~i~ a<:eli aah:l'ı sebat üzerine 
istinat etnıekted · .r.)) • ~ ~ '311 

~ 

imtihanlan 1 temmuzda baş -
lıyacak, 14 temmuzda bite -
cektir. Bu mekteplerde 25 
haziranda dersler kesilecektir. 
Bu sene muallim mektepleri -
nin 4 üncü sınıflarında riya -
ziye, 5 inci sımflannda terbiye, 
ruhiyat, terbiye tarihi, içtima
iyal imtihanları tahriri olacak, 

T. Rü1tü bev de: 
-- A.hl. Cevabını vernıiştiı·. Ba, tt11~ aşa j·ı b 

Amerika sef:0rine Rusya, Ef_qana 
te dit mektu u! 1 silah vermiyor 

sllalleri vekalet mahrem olarak Atinn 10 - Buradakı · me- Paris, 9 - Bardaki Söv-
ilSnderecektir. rikn sefir", meçhul e~i!l tara- yet sefiri, Efgan ;tSkc.rlerinin 
fi.ilnkara Şehremini, Cemiye- fmdan ba .. ı tehdit~miz trıek- ;.> "iAh ve mühimatı Sövyetler 
~ ti belediyeden ha:yat pa- tupl r alauşhr. Bu tehdit tar2fından tedarik edi!mcktc 
halılığı ile mtkadele için tah- mektuplarının mnlı-...52.dı par<l 
aisat istemi~tir. olduğuna dair verJcn haber-

Ankara Emaneti Pulatlıdan koparmakb. Z· bita tahkikat leri tekzip eylemektedir. 
yapmaktadır. ,, d ~ 

Şehre koyun getirecek, eti mar n 'if ayeti meclisi 
ı ta -'-'"· un ni~ta a ucuza C~ur. Mardin, 10 (H. M.) - vi-

fmlerebatandnki yeni verem urayı devlet ,;.yet meclisi müzakerat müd-
g dispanserinin inşaatı bit- a • 10 y · ı ·ı 
miştir. "~'tına, - em leş \l detiııi 15 ~ün temdit etti. Ö-

Dicaret odası, şelırimizde edilen Şurayı devlet ilk küşat climü.zdcki pazartesi i\inü da-
bi · pmıayır :açmak 'için içtimaını önümüzdeki 1>;.zar i-ılacaktır. 

tetkikat yapmaktadır. günü yapacal.t r. la 1ep Şehbenderimiı 
r~ umhuriyet H. F. nın Fa- ,....:._........._...,,.. . -- '* .... 

yığın eııka:t 
lıal·1 de 

Tahran, 10 (A.A.) -
zclzclcn·n mü.ccss:.r cttiji 

!iden döndiıf..ten s;oııra r~ 

runu tanzim eden Hur 

valisi, mecnıh ve maktull 

takriben ( 3000 ) oldu 
~ 

kaydetmektedir. Bir çok 

ler, bir yığın enkaz h 

gelmiştir. Binle.rce insan 
' 

cehiz ve yer.siz 1Wmı9tıt· 

Şirvan 'ehri kimilen h 
olmuştur. Sekenesi civar le 
balara iltica etmiştir. 

~ tihte Hasan B. mahallesi rada '.alz.:ı M. Bııkl , şirket Mardin, 10 [H. M.] - Ha-
ocağının dün küşat resmi ya- namına yeni mul:avcl....yi imza lep ş_t.bcnderimiz Şeıif bey J-aZl l ll Tl J1l lfl 
pılmıştır. edecektir. Mardine geldi. Valirnızin 

ş bank~sı heyeti umumi- m s b l d evinde bir crcce misafir ka!- !ahije: _,.a 
"
vesi yarın tonlauac~kbr. ün amy urn~ par nn a o • .,, • ..- - f k" kl lb. 3 - A<lnlet kııpı•mda -.e ' 

Banka b"ır senede 1,300,000 a ır çocu · anı e ıse dıktan sonra D"yarıbekirc ..; 
4 - ı-::ırtlerimı.zln s~ıu:nı, 

lira kar ctm:ştir. tevzi edihnişf r. gitti. 5 - Bır ııvuç ı:uı ve s:ıırc 

muz fiatı çarşamba gtinün- inde harp devam ediyor. t\tinada bjr nümayiş 6 - Kcı.hramJn a,ta 
~ den itibaren ( 3 ) kuruşa Asi jeneralleı·den ilça İn- r 7 F.gl cı:l[ snhlfe. 

tenzil edilecek-tir. gilz harp gemilerine iltica Atina, 10 - Tatili tediyat 8 _ ouuya şıilına. 

marsak satışının borsa mu- etmiş1erdir. eden lngiJ"z·Amerikt:ın banka- 9 - Sınna dı..nyı: ı. 
amelübnn tabi tutulması ~ omnıı/ada affı umumi il"n ma nevduatı olan1ar m<>zkur ıo - Tıyatr.ı ~ 

teklif edilmi:1tir. edildi. banka aleyhine bir nUmayiş ı ı ~;~/r~~.,r'\~ucrtı~~ç1nı2' 
ark demir yollan muralı- ~lmanyadalci me• kuf kc.n·· - J 

1 
, N Hı.t ycs 

haslnrmd~n M. Duvis An- _:iı nistlcr aç.lık gred yap- yapmış aro r · ü ma yiş çiler 13 - Du\.rl~r:.! .ı " 

kar .. dan ~vdet etmiştir. Cere- mı::r başlamışlardır. b .. r.k~nın hir:asınn taarruz et- 15 - Po :r: i , .. sa re. 
d k ı d k ' t • l d b t 1<,:, ~ ....lJr,;I. "'llZ'il CC\ .. pJ yan e en müza erat,, esas ar a gmıan parlamentosu pazar- n.c ıs emış erse eza ı a ta- Spor. cıır.un habcrte-f 

.... itiıa'l!1a•f!IEt~eı:mım!!!in~r.~.tm~;ş~o~lu2
1 pmıA::zıngkma!3-!mlm~iti~tesmi~:mc~~~P!:;19~~!:~~=~;-&;d~iıilm;i~ş;le;r!!.~i~r.~-~=iiiiiliiiilii:ıiiiiiiu·üiiiiwiUi 

« !Ju IPl(e\ i beıı sileıı1Pzseıı1 se!l silccel ~in .. » hu lıakiki ]Jir faciadır .. · 
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Son Saat 

Eğlencelı 
İktisat' 

Alnınn di 1 • 

r~n M.. birP·o.?1atlanndan ba
Bukı·eştc ikc gün bcrai v~zif c 
nezarehnd n Alın~n hariciye 
alır: erı şöyle bir emir 
-oh ·ı er al v 1 e Prea h e en seri vasıta 
B oa örek t d' . aron 1'• e ınız. 

hl• d ~ı ... sor"'r P 
ı ö.,.t " • raga yir-

d " saat <'on b' ugunu nl '"' ra ır tren ol-
a ar Ald .. E serf Vasıta . . ıgı mir en 

susi b · ile olduğundan hu-
ır tren h ı nun]a h 1 azır.abr ve 

0
_ 

J:' .ıre tet eder . 
• tık, t Al-m 

Yarcti b h.. an hariciye ne-
f u ususi t 
ını n1üs·ifl'k ren rnasra-
diploına~ 1 thclakki ederek 

• ~u ı tarı .. d . - o· ı gon erır: · ıp n11. tlnrı ıktisat kaid 1 . n scy hatı 
kilde ria . e ~rıne azami şe
Badenıa 1 etle ıcra edilecektir. 
Iunınası 0 

suretle hareket o-
A .. 

Yllı diplonı t 
müstacel bir i . ?eç~-ı sene 
h raket cnı · Y ıçın Romaya 

A d tını alır. 
r.ı an h f 

halde h"rı' . '.l talar geçtiği 
h " c } c ne-z· . B 
'"··· d~n h-b arett aron 
d. "' er -Ia E ış .. y.. d" C4 maz. n-... .. u er. N'h 
birinde b 1 ayet günün 

ııron ccn ı 
da olduguv h ap arı Roma-. nu ab . 
Çın geç 1 aldıQ.ı her verır. Ni-
tul•n !uaJ. d 6 akkında so
derir: e e şu cevabı gön-

- Ald" 
en iktisa~gır.ı emre tevfikan 
~tı>ik tt. ı oeyahat şeklini 

c ım ve yayau geldi:n. 

n·Doğru söz 
ır avuk t 

.._ A a Yazıhanesinde: 
dan a vul·at efendi! Karım
.. 1d Yrılme.k istiyorum B • 
~ attı. . enı 
-1::. 

nıın ınis 'ın? .._ N . 
Zat « asıl cnıin olmam. Biz
ititilf :~ı~ırn var!» diye kendi 
btticc .. ~ıdv':, ben de tahkikatım 
1-dını."1 ogru !Öylediğini an-

lbi~ flt!id k~ . doğru söyle-
c sııı aldatmamıı .. 

' 

Rü'yada ihanet Suale cevap 

- Rü'yada s .. ni bana ihanet ediyor gördüm .. O kadar 
kızdım.. O 1~ndar kızdım ki kendini affettirmek için ddn 
gördüğümüz ipekli mantoyu behemehal almalısın. 

Hanımın teessürü 

Doktor: - Hanımfcndi. Zevciniz: tehlikeli bir otomobil 
kazasına maruz k&ldı. 

Hanım - Ey-ıah gördünüzmü başıma ğclen felnkcti. Accba 
ne zaman ölür dersiniz? 

Hayat kP'tıcdyası ! 

- Olur şey değilsin • Ne 
zaman senden şapka ve rop 
almanı istesem hep aynı ce
vabı veriyorsun. 

- Kancığım . Sen d '! hep 
aynı şeyi istemiyor musun. 

Ben de damadı
yım 

Bir polis gece yarısı 
Beyoğlunda kuyumcu 
dükkanından bir inci 
gerdanlık çalan iki 
hırsızı yakalar. 
Hırsızın biri yalvar

n1ıya başlar: 

- Polis efendi. Emin 
oJun ben bu işi sırf 
kızınun hatırı için 
yaptım. Biricik bir 
kızım var. Bir delika
nlıyı seviyor. Bu deli
kanlı da eğer inci ger
da nhğın olursa seni 
ahrın1 den1iş. 

Za va Ilı yavrum, yal
vardı, yakardı. Param 
yoktu ki alayım. Da~ 
yanamadım.. Kızımın 
göz yaşlarını dindir
n1ek için bu haltı işle
dim . 

Polis öteki hırsıza 

dönerek: 
_ Ya sen niçin bera-

berdin. Sen ne kulp 
bulacaksın. 

- Efendim. Ben de 
bu zatın n1üstakbel 
damadıyım. 
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··A~ffian çıplaklar cemiyeti 
=========== Alman hükumetinin müsadesi ile bir pro· 

paganda temsili verdi. Cemiyet mensup· 
farı tamam~~n ! çıplak olan bir temsilde 
(Kapalı yerde kapalı, açık yerde açık) 
yaşamok umde/erini müdafaa ede-

rek blr.Ç'ok aza kaydettiler 

Almanyada yanm asıra yakın bir 
umaadanberi teessfls etmiş bir çıp
laklar cemiyeti vardır. Tamamen 
htık6metin mUsadesi albnda kurulan 
bu cemiyet, ismind~ki mananın ifa

doğma aoyunmıya mecburdur. Birçok 
Almanlar, ruhiyat mütahusıal..n, dok· 
torlar idaresinde olan köyler de bir ana 
yetipıiı kızını kendi gibi çınl , çıplak 
olarak sokakta, kırlarda gene çıpl,ak 
erkeklerle beraber dOlatbrır. 

Bu çıplaklar diyannda' ruha aşılanan 
kuvvet o kadar kuvvetli ve metin bir 
ahlik kuvvetidir ki kimse yanındakuie 

· yan gaıle bile bakmu. Hepsi de 
gtırbOz vDcutlu ve kuvvetli adalelidirler. 

(Çıplak hayat) usulü bö._vlccc il1'- defa 

de ettiii şekilde çiplaklar.. çırıl çıplaklar ce
miyetidir. 
. Sakın bu cemiyetin fakir kalmıt olan kim· 

aelere verdiğimiz (çıplak) tabirini benimsediğini 
zamıetmeyiıı. Hayir .. çıplaklar cemiyeti anadan 
doğma çıplak yaşamayı daha sıhhi, ruh sıhhat 
ve ahWc için daha doğru ve muvafık bulan 
illeanlann, bilhassa zengin insanlann kurduk-
lan cemiytttir. -

Bu cemiyetin, sırf kendi mensupları için fdSSiJ 
)eri şehirleri, sayfiyeleri vardır. Burada her 
kea.. Kadın ve erkek çınl çıplaktır. Evde, 
evin rutubetinden korunmak için Uzerlerine 
bazen · hafif bir libas alırlar. 

fakat kapıda~ çıkmak için herkes anadan 

. ı 

Almanyadan · bqlamıf ve Fransa, Ame-
1 rikada şubeler bile açmışbr. 
~ Daimi propaganda teşkillh bu garip 
~~.. - ~ cemiyetin umdelerini nqretmektedir. 

Bu propaganda meyanında geçen ay 

sonunda ' Alamanyada çıplaklar ce
miyeti bir tiyatro temsili vermiştir. 

Cemiyet mens~plan tarafınd~n temsil edilen 
bir piyeste çıplak ve tabii hayatın bütün 
i ·1ilderi 6steriJ-;.+ö •• Y.14 ~. ı . !!!':.'i' ~!- • • 

AY'1i zaoıanda .temsili mnteatrip çıplaklar 
.. araaina. gitme~ ja~enlcrileıı imza toplanmıştır, 

Teinail gecesi d6rt yOz akien · kitinin yeni
den aza: )!ayd~cfJl~P. · ~!D&" ı~eteleri yaz
aıaktadl(lar. Alman b~umetf çıplaklann bu 
mlaameresint: milaa4e ederkeıı de bir şart 
kotmUf. B_u pıt ela ~ : 

Sahnede mOmkGn f)lduju kadar ve çıp
laklar cemiyetinin •nlzaıpnamelinden çok ha· 
rice çıkmamak· ffrb ile tesettüre riayet 
etmek.. · . ~ 

Cemiyet e~veli b'1iıa' itiru etmiş. Fakat 

sonra nizamnamesinin bir 
~. ddesi mucibince işi ki 

~ uydurmaya muvaffak o 
1,., Bu maddede şu kayt v 

- Cemiyet azaları ist 
se kapalı yerler~ kısmelS 
palı olabilirler . fakat 
yerlerde a~k olm~k m 
~lei,. 
işte bu madde üzerine 

verenler tiyatr.o sahnesini 
palı yer) telakki ederek 

men açıklıklarını kap 
lardır . . 

Bu kapalılığın derec 
temsil esnasında görd 
sonra çıplak hayatın s 
muhitindeki açıklık hak 
da açık bir fikir edineb · 

Pek yakında: b · 
Fransız muhar' 

Almatı" 
• 

yada çıplak/af 

şehrine yaptılt 
çok şayanı dik" 
kat seyahatini 
okuyacaksını1 

Bir avuç kül bitmek üzeredir.. Son Saatin yeni tefrikolarınt 
bekleyiniz, siz- ~em~~/ ~d~cek iki ~ser bulacaksınız. 



n 1? M<'vıs 
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CtJrç Ban~r 
hcnuz go 0ft blzi'lJ 
son rı~~Cdlg!Jı:Jz 
ikisinde, lt~rfndcn 

Iiliınd c ayrı 

-

t:orç Bank bur A . aroftu, bu meş-
kirını rnerıkan sinema san'at
Iİınd· tanırsınız. istanbulda 
fta! ~y: kadar onun yalnu: iki 
"lllııru .. d 

o k d gor ük. Fakat bunJar 
di ~ a~ m~vaffakiyetli eserler
htfıı . snunin ve çehresinin 
ltld'arnızda yeretmesine kafi 

1. 

l~Corç Bankoroftun kurdele-
L esasen kl qdar parma a sayalacak 
o11u azdır· Y ekWıu beşi, 
"n' atkg~Çtnez. Buna sebep 
. ann az l d . line1111 1 

v ça ışması eğil, 
\lt\&n b~ı ıga başlıyah henüz 
Qı•nı .... ıdr zaman geçmiş bulun-

-.>I ll"' 

Bunu .maruf bir İngiliz 

de her 

Son Saat Sahife 9 

Si11ema. Ddnyası : 

·· -Bahriye zabitliğirtden 
sinema aktörlüğüne 
Amerikan sinemaci!:.g!nın yeni 

· t6hretleri içinde en fazla kıymet 
verilen adanı 

Corc 13aııkroft kinıdir. ·neler 
:ı 

yaptı~ nasJ l yeti~t i? 
1 

çektiği, hayata tam manası ile 

sinema mü.'lekkidi tarafından 
onun için serdedilen mütalea 
ile de anlıyabiliriz: · 

- Ben, şimdiye kadar bir 
çok san'atkir tamdım. Fakat 
Bankroft kadar seri şekilde 
şöhret bulan muvaffakiyete. 
bu kadar çabuk eriıeni habç- · 
lamıyorum. 

Bankroft her mden evel 
tabii ve ~mım ~t ~ 
karpsınd'a bu tabiiltihd zerre 
kadar kaybetmiyen bir ak
tördür. Oyna<lığı role tam 
manasile intibak eder. Artık 
bir Bankroft, onun evza ve 
etvarı, onun gillütil, onun yUril· 
yiişü, onun lakırdı, .söyleyifi 
yoktur. 

Dram ve komediyi ayni mü· 
kemmeliyetle te,n.sil eder. 

Ekseriya ayni filimde bu 
iki san'at kutbunu birlqtirir, 
birinden diğerine atlıyarak 
bir çok •an'atkirlann Yn•~ 

mac:lıkları, yapmıya cesaret 
edemedikleri şeyi yapar. 

Corç Bankrof Filadelfiyada 
dopıuştur. Fakir bir yuvaya 
sahip olan ana ve babası ilk 
mektep tahsilinden sonra onu . 
Amapoli.ttekf bahriye mekte
bine vermisler, Bankroft za
bit olmak emeli ile burada 
okumıya baflamışbr. Fakat 

kavgacı ve atılgan olan, ko
lunun, iradesinin kuvveti ile 

bütiin arkadaşlannı hükmü 
nüfuzu altına alan delikanlı 

bir az zaman sonra geçince 

gemicilikle bqmm biç te hoş 

· olmadığını, bu kadar sıkı bir 
inzibat altında yaşıyamıyaca

... tını anlamıt, mektebi terket
_,~; ....., ... r. 

Bundan sonra geçen miid
det zarfında onun neler yap

biını bilmiyoruz. 

Stüdyo kapılarında gözük

ttiiü gtln otuzuna yaklaşmış 

bir adamdır. Çehresinden 
ve hareketlerinden çok ıstırap 

<:ör.; Duk!ort a~a· 

tıda unsı ye çocuf! 
ile blrlltte , sağda 
~ W!mlnde 

yazıımda okayacalanna . yeni 
M. Turban' beyin kalemi · ile 

· tanıdığı anlaşılır. Evlidir, mini 
ı mini bi,r• de çocuğu vardır. 
/ ' Corç Bankroft sinemacılığa 

macera kurdelelerine rol ala
rak dahil olmuş, :Tom Mik! 
ile Vilyam Hart , ile · birlikte 
bir müddet çalışmış tir. Bundan 
sonra " Paramunt ,, şirketine 
girmiş ve ilk evel " Garbın 
Allahı,, atlı kurdelede, sonra 
«Denizin çocuktan» filiminde 

mühim denebilicek roller oy· 
namışbr. 

Corç Bankrofttaki san'at 
kabiliyetini ilk keşfeden sa.ime 
vazıı Jozef fon Şternbergtir. 

Bankroft bundan sonraki fi. 
limlerincle • bir iki tanesi miia
tes~ - hep bu ~etli 1U'at 
adamı ile bi!llie plrpıftır. 

( Vol sokaimın tilkisi). (Niv
york Do klan) ve saire 1a11' at· 
karın istanbulda benUz gh
terilmiyen eserlerindendir ve 

bunlar meyanında bulumaakta· 
dır. 

" . 

bir zevk veren . 

• 



Ko1nedi 1 perde 
•IML.UWWWW:m:a; , 

1ıı'~1• 1 ;-ır, ı~:r .. ~~ 1mıı:~:~~nr ıılliM. iITT%'1.~ '!ı ~lll.ılıı ~!' :~nı. ·::, !1u·11~~n r~!. uımınıın ·mıttıı ı~:'lffi ~r '.!ı ;iıuı:. ... : ;lı . .'!i. ıi ıu'..~ ıi!'ul'. ! .. 
Ha - Bugün bey gelec ı-, Bey :- (Şa1kın bir çehre layıha:5ı?e ntaa:m be~. ·rJJ· 

izm .. n • telgrafı var; öteki e~ ;i~- ile ) Zdlra git uyandır, bir oldu, ıtyol... 
çı, 0-ı:6 • ccktir. Manııva tenlı~h M1 ~e parca gelsin. (Hanım gelince- Bey - (Birden bire ke 

Uş - (Odaya girerek) Kn- b';l'"ara t şınrl ığııuızı söylesin. ye kı1"1ar mektupları hi!·er de- l den çıkarak avazı çıktığı 
pı Y?lda.şı !. .. .. ( Içeri gi. en l fametriye ) feh- fa d ıa ok•·ı) 1 dar bagırır) Ay, bu masra .. 
Hız - (Tozunu aldıgı moh- ıı-"- -· = . - . ~ -- _....,..._ ··- -- ~==ı lıep ona güvenerek mi?. K 

leleri bir an b~rakarakl ne.var? 1 :~ Eşhae: · ey, httnım, IıJ.znıe~çi, 'tRioJ~. lı knlk aeni Mazhar Osmana 
Uş - (Evrıle çevrııe sımo- I; J l _ . b- I il. rnreyim , sen adam akıllı 

kinHi~i göst0e~ir)M~~belbeik~c01~ausnıl? ıc..~-~~~-..::l~n :~!.~~~-::..~~~:Jil' dırmı~ın .• (Ha!oiz, b;r koltu 
ız ... u ar ., ... b •ırr V dü~er) 

K ld ? ra b.ma ,: su ver. \-u-. ~.;aJ 
aça a ın • eı· k h il d .. . > ~ ;ı.. - Perde ~ 
U Al d b f'_ _ g I!" en a ~Ca a ugra, ya• &Pey, Hflil lll. r.rCm-"'l Tmf.e ş - mn ım, eyeı-en 1 h l b' . . f"'l .:·ı • ._.. ,. 

d. . h f d' v d' tak :ır a a ıtmemış m ı H - (Arl"a ... •nda gayet ....,, mm , amme en ı er ı.. .. l . 1 • ~?· · • - . ....,.... ........ * -
Arbk bey bunları giymez, dedi. yorgUan Y~: cl~ı gf~·~fş c~· sor. güzd bir pc:myuvar ;ıe gelir.) (;ençlc~,Il1el-

Hiz - Seni böyle gören ş - ~ e :ı e :n~ ?1
• OL Ne vakit geldin bey? 3 

komşular baloya gidiyorsun Ha - (Suyu ıçttkten s-or:- Bey- Yirr.li claklka e,·eJ. İsteı11İ'\. 7QI'U 
d k (Gül. 'r) ra ) Beıı çok yoruldum, hır Ha - Neye beııi uyandır· J zanne ece ıer.. e .., T i 

Uş - Zaten şaşıp kalıyor- parça uz. n~ç.agım. .erz rya· madın? Bir hasta, doktoru 
lar. Dün akşam bakkal Yuvan dam, 0 ıhtıyan de?ıl gene, Bey - ( dikkat!.! yuzune şikayet eder: 
beni yakaladı: «Beyfendi gel· anladın mı? Gel ~e b2r 1 b:ıkarnk.) R.-.lıu.ıtsıt mı,an? 
.:ı· '? d d' b . · 1 d haber \'er. ( çıknr.) H,., H .. ) b" 1 -Aylardan beri be uı mı » e ı; en ışı an a ı· · ... - .. •ır, ır a:ı: yc.ru -
ğım için şöyle ağzını yokladım: III Cl~·.1 da ... Nıısıl evi beğendin teda,·i ettiğiniz baJd 
«Kaç kuruş alacağın var?» izn: etçi, i&

11 kı? hiç bir te's!riniz 0Jn1a 
dedim. «Yok a canım nlncağın Uş -(Bir ı~l k öttür ;r) Bir Bey _,. {h,!n lıı;.yrettc:) Evet, d 
lafı olur, şimdi bey eski bey taraftan eşya geliyor. B ~e evet, ~ek t.rüzcJ.. Amm4... !. 

• değil ki •. » dedi. para, amma piyango vurmu,, ÇAoktup de3tce.htl g~tcrerck) ' - Ne yapa yın1 aıi"' 
Hiz - bu paralar nereden- ha... ~urtlan µ~bmrıdın. zin1. Seneleri geri ~ 

miş biliyor mu? Hiz-Btiyük ikramiye, kırk Ha - Onlar ne? tirip sizi gençleştire' 
Uş ·- Evet, y'e •. Beyfendiye bin lira... ~ Bey - Ba'; birer birer o· l "'°'\ 

U rnezn i.Jt tayyare piyanğosu çarpmı . ş-On bini hemen gittt kuyayım da dmle. (Birini 
0

• 

Hiz - G liba bundan beyin Henımfendi biı' günde bütiin l;ı r.) "S75 lira, Birtakım kol- - B\!n size beni genv"' 
de haberi yok; şimdi Bnhke- çarşıyı eve taşıdJ... ~ıl\. Esrnaııının hamili tezkere Je11;tirin demivorunl• 
sirden gelince şaşımcak. Bizi Hiz - ey, Allah \erince ve- ıle irs:ılini reca ede.dm efen- ·.. • • 
nerede bıraktı, şimdi nerede, rir .. {Kapı çnfın.r) Ali Mi~rıfir Üfr ."İmza: Möbi:yacı Şibart ... 1 Fakat benı daha olf 
ne halde hdac:ık.. . geldi galiba!.. . Ha -~SÔ lira'.ya be~a bir 1 sencc'k o!sun ihtiyar .. 
Uş - Ey canım .. Talı ada- iV la1<ı:n \·ardı,, fakat pek fazla Jarrıı\'a birnkin. 

mı kömürlükten alır da cen - y, bizn1ekçi, ~tık uı~sraf olmc~ın dedim. _ ... _______ ..._, 

nete sokar. Bir tayyare de Bey - (Uşağa) O bavulu Bey - ya!II. (Bir digcr!ni Odun, kön·ıür 1)8 
bana çarp · çur .,rn bırak. (Mütehayyir, et- oh-ur.) 2~S lira b~r k.aryo.ı.ıı, 

Hiz - Ne yap m? ınfına haktnaıak) Bu eve ne 320 . lira b;r maun gardirop, Eman.et 
Uş - ilk i~ ;:> i n f h et- vakit naklettiniz? bfr lbvabo. (Lakırdı söylemek 

mck.:. Hiz -- Be~ gün oluyor efe:o~ ist(!ten hamının süktih.mu işa- Mahrukat fiyatları düşmelı" 
H'ı - ( G 'p bfr ul n nç- clf n, p z rie"'i gtinu. 'ret ederek.) susss!.. (Bir başka tedır. Deve yükü ile mahalle" 

lılcla) H ydi o ad n ... ( Kap·ı Bey - Bu ~ya? ... ( Uşak ~bu okur.) bir l{ürklü, bir yaz- Ier arasında « 6-6 » buçuk ~ 
zili f 'dilir) Gnliba h nıme • çıkar. ) !ık ipek manto 400 lira. 1ki ru~a kadar kömür satilmak" 
fendi gel i.. Gene bir yığın Hiz - Ho.nıınefendi aldı. i.:1't suvarc tuvclcti, 275 lira tadır. 
eşya nlrnı;:hr.. ( U-ır:ıl. çıkar) Bey - Kira ile mi ? {Bir başkü) iki duvar halısı Emanet, fazla fire verd~ 

P Hı .. - Hayır fendim.--Biı-. iraz. biı·i f,,fahan 514 iç.in kışın icabında piyasaY' 
fi& ım., iz :ııctçi, uşa mem.. Bütlin odal r '8feıaC iier) 4 metro boy, beş ~ikarm~k üzere bu sene JI 

Uv - (Eli deki paketleri Bey - l(endisl nerede? en. tiç Utşak halısı kömür tedarik etmiyeoelu 
işaretle) bunlan?.. Hi:t - Simdi aokaktaq phr lira Ev ıalalbindcn, tel- yalan~ mahrukat üzerinde ~ 

Ha - Zebraya ver benf m di, pek yorulmuıtu da bir at siz telelon ıirketinden, daha tikir yapılmamasını ciddi 111" 
odama götfrsün. { H'zmetçi yattı cfe!ld:m ... (Bir an sOkiıt) bilmem ~ereden bir yığın he- rette temine çalışacaktır. 
çıknr) uyadıray!m mı? cfcııdim. s1.p .pu~lası.. Bunlu· ne? 

Ha - ( Uş ğa ) Şimdi bir Bey - Hayır... ( Uıak Wr H~::AL &ttık l"erı; mi yer dö- Çocuk $}Ününün 
• l 1 l l b t~',.m .. --11ar getirı·r ) bu şeğ;..ue yat•cll!ıı, oundan son- .,... kamıyon n nryo ıı, ava o, aı... .ı..arn rl a m ksma entari giyeceğiz hasıl ... 

gardırop, büfe, ye ek masa- nakadar mektup? (Birini açar, ~ Misafirleri yemek oda- Çocuk günü toplanan i....-
sı, on iki iskemle, • tabak ta- okur, lııayretc düıer) ÇolC tu- 1111 .. kabul edcceiiz... !erin tadıdına Himayeietfaldl 
kımlan, ç y filcı.nlan gelecek, haf... (Diğerlerini a~ aittik- Lı - ( BiıtUn bUtün hay-
onları odalara çıkarınız. Sc çe artan bir taacüble okur) refte} şimden sonra .. Yani ne devam edilmektedir. Şimdiye 
J'Mu! yr.. nzsnı, bekçiyi, Ben gi~ktcn HM'•~:• ı.. kadar saytlan para (1000) lira"' 
Yusuf a: yı da çağa; dikk t: hiç: rahatııızlık ıeçiı;Ai ~\? H• - (TfLaccüple) A!. De· Yl bulmuştur. Henüz bazı F' 
&lin kın asın. Hiz, uş - (IkiSl bi...:.aen d( ~n gazetede okumadın belerden kutular merkeze pr 

U=i - Peki efendim. Hayir efeedtnı. P' lday'4dam halı erin yok •• Barem derilmiştir • • 
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Krep len 
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varacağı muhtemel gö· 
ruh~ ktedır. 

Bu m dl"ler de şunlardır: 
1 - Küçü • itilaf zOmresi· 

n'n Bul ar· tann Karşı v&i· 
, ti! B le hakkında la
zım g I n esa lar vazcdilc ek· 

oluna· 

el isine 
m -
et ı: 

tı 

t-

"'-

ti 
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12 Mayıs ' 

t '4ret ., .• 
Ar, ..... & 

l •cll ,,, !' 

tada ik' t.~.n z trRS:.ıA hoı.f-
«Hai'""'~ t<lc a ç knu.' i':;:e..r.= 

-.;t.(: )) "''! t • da.h L "~ l rJJr y ~ttr~ 
a Kıı.rıst s.· 

Çetin 1 , .. 
1
• ı\.endL.inc bu 

Ya aa U"'·n · ı· d'' . 
"'Y Oi.1'\.r ılc-rız. 

"' -...~ l 'Ul! • . .!i\!llıstQnda çiçek 
Atin< 10 ( f\ 

saıitnuıdan d . A.) - Çiçek 
\:e ~ olayı meb'u~ın 

ayc:.n J' ı 
dav t' . mec ısıarıııın içtiınaa 

e ının b' k ~dilın ~: ır a~ gün tehir 
h ~.:ı.ne karar verilmiştir. 
tgılterede ı 

hakk d n ge en } olcular 
ın . ın a ~ıhh'i tedbirler alın· 

ası emr dil . . c mıştır. 

Zayi 
dördün .. k 'd ııuın c~ :şı eye ait 24966 
aralı bıletırni kaybettim. 

S. S. gazetesi 
mürettip Saim 

IBueünkü horsa: 
nT 12,4f ız . 998,iS; Frank 

2 5 ' Lıret 9,27; lsviçre 
94 ~; Dolar 48,SO; Dahili 
23' ; Altın 857; Anadolu 
7 .. '40; Rumeli 7,40; Tramvay 
.ll Düyun 205,5. 

ş bankasından alınmıştır. 

Son Snat 

• 

ı m 

Dun gece snat 24 t ! .fa.k
s~rayda. b"r çok 1->'·iti tda" 

a \c heyce.._... :'l;u e..ı bir h~-

· Ev ~ahi ~ıı: düv·nü .... ler 
Fat:hte H .... ı h:ı1 ~c . ma· 

bol. >d. 'c''ut ç~ s~ori ef. 

dise olmuşt:.ır : 

Şehr~ man tinin Şehremi.n; 
mantı.bııa do1~tor u İı-fan beyle 
.Şehrem:rı: .:ıahıtai belediye 

. memur ... r nd.n H"'yc: r efen
<l i 2 ~ c e ya .. ı:t teftişe 
çıkmış !rr, laf . s~y Jc mi ye 
cek h:ıös.r iaı·ho.,. olm:ı!arma 
r~~11ıc'11 Ak ;;.ı .. yda Mehmet 
efendinin p2st :ıc ine g~t
mi ·:ıcı:- v~ s:hlıat rapunı 
omm '~rdır. 

G _c~n:.ı fam yarısında 
w'Uh'J. imlan bu teftiş dU1·-

·f.lv~a cı~ :t ıt "'•• ,, 
f. 1 inı:i t:lbif dı:n m bat] 

M-"-'~=--·_.,..'2 

İ.,:t~ Lu ı.:tiın l r. t.ıJ c~i: 
!. b;::nc ~ l: .. J m'!t .. ı:ndEn 

S:. 1 e-h r, • 11.:h n~!., Ali ı,. c.maJ, 
# ur S im, H~' .. ı, l i ~zi er~·' Jcr 

l 1 • • sab3h!cy~n erken'den Ka<. ıi.a-... 1 • (; c. .. lfl ~ t.2:·01- " 

.u 1.:, A z.c2 fl,inr' en ' ney~ g~tMişler, yiy ... r •k, i rerek 
g ı:c sı<: .. ld.. ful.Ja nakta~ ~ E5y.:yerek, hopıry;p, sı\.ı·ıya-
dı". Dc!'ccei fuı.r~ret völgede rak akşama kaeıaı eğ nmiş-
34· e çıkını lır. lcrdi, bu, bakl~m idi, fakat... 
~ S:ıat y'rmi biri bulup ta or· 

~ ·ndirhı ı.bnd ~ahğa karanlıh: çöktüğü zaman 
l'fierdn,~e gümriikten Ç'harıl· geri gelmeyi düşündüler, bü· 

m.-kto o~an bir sihndi ındci- yük bir sandala bindiler, 
nesi deVJ"ılm;; ve Al köprünün yolunu tuttular, bu 

man d .. l · b' d teba:ısı.n-:lan bir usta He AH sıra a . .on erme ır san al 
i:ıminde bir hamc.l silin~· - çı.ktı, ıçmde Osmanlı bankası u1r n , . 1 d 1 
altınd 1._1 -~ --!' . 1 ... l memur arm an ıhsan bey 

2 füU.al'~ ç,;uımı§ ı ctır d 
ı. ı d h 1 "l . ~=ı Yar ı. .t-uman er a o m ş"'r. . 

Dünyanın en büyük 
matbaa makinesi 
Dünyanın en büylık matbaa 

rotatif makinesi Ba-vyerada, 
Agusburg şehrinde işlemek
tedir. 

Bu makine on beş bobin 
kaat almakta ve on a!b sahi
felik bir gazeteyi saatte 250bin 
basmaktadır. iki esns ve otuz 
yedi yardımcı motörler!e işle
yen bu muazzam makinenin 

bashğı gazeteler otomatik maki
ne tertibatı ile insan eli değ
meden tevziat dairesine sevk
edilmektedir. 

O d~ eyn: İsi yapmış, dö-
nüyordu. Bir ::ralık ıki sandal 
çarpıştı. Bir taraftan İhu.n B. 
ile diğer taraftan hademeler 
aras·nda bir kavgadır koptu. 
bu knvka esnası::da hademe-
lerden Sadettin kar~ısında 
duran sandela atladı, bıçağını 

çekti, İhsan beye sapladı, tam 
o ande iki s:ındalda devrildi 
içindekiler denize döklıldüler, 

fal<at etraftan yetişildi, hade
meler kurtarıld?, yalnız İhsan 
beyin ölüsü bulunamadı. Haf· 
tada bir gün tatil yapıyoruz, 
hak olarak eğlenmek istiyo· 
ruz. Fak at iki kadeh içince 

iki vatandaş arasında kavga 
çıkıyor, biri ölüyor, biri de 
katil oluyor, ne diyelim eğ-

} L 

el t.Jr.a r. r 
t .. r<.ıİm 'nn dö11l! rn ·, · 
I andnki f~e, krıc.: n ·.c. . r, r:a 
müteallik eşyanın kı, ı.rnas! ı 
intaç etm · tı . 

Bu 5 rho~ça t o ar 
gjrfütih i olmt ~· c \.ar 
evlerde } •. t~nl r mm ... n 
uyu ıclm mıştır. t-' lıayet vu
lm bu.an ıb .. ı ~ :sHm
dat iizeriııc I r yetiş
mişler, doktor be/le zabıtai 
belediye memuru b ... yi yaka· 
lamışlardır. 

de "'OŞU 
Kırklareli, 10 [A.A.) - Islah 

encümeninin bütün Trakyaya 

şamil olmak üzere tertip ettiği 

ilkbahar at koşuiarı bugün 
Kırl\!a.rclinde yapılmıştır. 

Son üç bin m .tr lilc en bü

ybk koşuda biri ıciliği İstan
bullu İzzet beyin sayyadı, ikin
c 'lıği Mandıra köyünden Tev

fik bey:n Tayyarı kazanmıştır. 
Zab'tan koşusunda birinciliği 

yazbaşı şevki bey almıştır. 

-.. .... .., .. ~Acı 
Çefu 10 \ P . A. ) - Ame

rika korıso c~ ~m :ı tavassutu 

sayesinde, Çcfunun ( 25 ) 
kilometre g .. rbında kain 
«Fu-Şan-Şim> i abluka eden 

milli kuvvetlerle, şehri onbeş 

gündenberi müdaf .. a eden asi 

kuvvetler arasında bir muta
reke yapılmıştır. 

Yerli mallar 
, , 

sergısı 
Yerli mallar sergisi 22 Ha· 

zirnda «C. H. F. ,, binasında 
açılacaktır. Muhakkak gidip 
görünüz. 

Bugünkü hava: 
Kandilli rasctanesinden 

almmışhr: 
Dün aznmi harnret <,20» 

derece, bu sabah < 14» de· 
B .. ,& 

rccedir. u gece ruzg"" Kırk iki metre uzunluk ve 
dört buçuk metre yüksekli
ğinde olan bu makinenin sık
leti iki yUz kırk bin kilo imiş. 

lenceyi bö} le anlıyan ve böyle 
bitiren insanlara ... 

Şimalden esecek h::ıv:ı nçık 
olacaktır. '-------J 
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·.ra~ yare piyank~osunun 
l(esi<lesi·ııf~ l)tısla11clı 

~ ~ 
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4545Q 41058 3751 2147 

9361 46401 4682 35577 
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4302 43Q14 33910 23858 
39793 18441 42627 
80.ı? 1492 23016 
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14006 24031 
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35936 '38943 
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28'319 
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15682 
26461 
l31QI 

55193 
48552 
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16907 
3-1388 

7Q76 

·-ıs 122 
-19089 
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46935 53333 6i58 19937 
49590 58536 21456 1021~ 

19954 502Q4 21002 45941 

9500 31123 43258 59307 
5228Q 
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15321 

40327 

45020 1697 
41462 5620() 
25u ı 3 i842 

6230 5357 
3i748 39612 
31306 43866 
l o 1 34 1 5034 

3212() 
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11076 
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25882 
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, 17C31 
801 
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15029 45-028 
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318·16 563 1 

39143 

-40695 

202'32 
2665$ 

526:t 
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5111 1 
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14317 
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59365 
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57174 
21)7Q7 
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5069 
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51170 
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50514 1 1)2274 
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23018 
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5460 29221 
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35·*90 1 90:2:3 
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Maç değil gaza 
Dünkü müsabakalar herkesle 

bu hissi uyandı1·d, 
Denilebilir ki, dünkü gün, 

bu ıene başında bqlıyan lik 
maçlanmo en hararetli ve 
heyecanh bir günli olmuştur. 
Müsabakalara bu büyük ala
kayı veren şey, Galatasarayı 
ıampiyonluğa isal eden son oyu· 
nun oynanması değil, bu oyunun 
Fenrbahçe ile yapılması idi. 

Silleyma11iye ile Beykoz 
arasında başlıyan müsabaka, 
ve onu takip eden Beşiktaş 
Vefa maçı esnasında halkın 
akan akın stadyo:na gelmesi de 
gösteriyordu ki, gü:ıiln en 
alaka uyandıran oyunu son 
oyundur. 
5dleynı.ınlye-Beykoz: 

Bu maç old\ı~ç:-t har3ret.li geç-
1 mit, iki tarafın gayretli akın· 

lan g-örUlmüş , neticede Bey
koz bire karşı Uç sayı ile 
ıallp olmuştur. 

~ :Bqikta4 • Vefa .. lık karşı
Ja""ada iki ~erafui da azimle 
9,na~ı glSriilen bu maç üç 
OÇe berabere iifmı,tır. mc 
zamanlarda bir - tlç gibi milhim 
bir fark temin eden Vefa, bjr 
az daha gayret etse idi, gali
biyeti kazanacaktı. Fakat Be
şiktqın yJlmak, yorulmak bilmez 
irÖrUnen oyuncuları, fedakira· 

1

. ne bir siy ile beraberliğ~ te
min etmişlerdir. 

• Galatasaray- Fener : 
j Nihayet r,üniln sabırsızlıkla 

beklenen bu oyunun3. baçl:ıtı· 
dı . hakem V efadaıı Necmi 
beydi. 

Ü}~ımm i~k c'ev.rclPıi r.1unta
:zam cerey~n ·-d~yor, c~ıata -
sarayın m:-bsrn bır l1 :-kim:yeti 
görünüyordu. M:ıamdih hücum 
hattının fazla pas!ı oynaması, 
bazı sayı fırs.,tJa11nm kaçma -
sına sebep oldu. 

Bu mrnlat da Grı.laksaray, 
bir geri pası!lc!~n ~stifade eden 
Nihadın klh'\·efi bir vu?'u~u 
ile iP{ sayıyı k:li~=ıtlı. Bir az 
sonra dn A.iaddi.1 Fener he
sabır..a !..it ~a} ı yaptı, l.ıera· 
berlik ter.ı:n c- ı:di. 

Bu de"llt·edc, Lu if :le car
pışan Fener .. 1~d~Hi l'adri B. 
1 olımdan !.>nkatland1, oyundan 
ç .kt:. 

li.:r:ci de~·re 
Bu 2evıede Fe.ıt!r on kişJ 

oynuyordu. , Bir ~z sonra Zeki 
b~~rle kaışı'~ · l Galat~s~ 
" :i Mehmet Nazifi ndc ay~ 

zedelendi, oyunu terkelti. Ô· 
yun bu suretle clcvs.m ederken 
Alaaddin b~yin Mithat b~ 
tccavlt1.Ü b~r knrgı şalağa sebep 
oldu, ~aha, l; "1Zı seyircilerin 
istilnsına uğradı, sükfm zorla 
iade edildi, bu rra gene bir 
tecavüze muJ;abele eden Nec• 
det bc~y oyundan hariç bıra· 
kıldı. 

1 7820 14173 57549 511501 , l 3ôlS4 36393 46904 56706 
1 42i51 20434 16315 44794 

Bir t.anf 9, öbür taraf on 
kişi olarak devam eden mü· 
sabah?, Latjfin son dakikala~ 
da seri bir akını ile Galata• 

1

, ;142 44290 55844 215SJ 
~;6;7 28345 57558 27676 

t 
ü060 r,4306 37859 

2705~, 

6S7j 
777".ı 

1 '.?007 

ı saray lehine neticelendi. Bu 
rnilnasebdlc şunu kaydetmek 
lazımdır l:i eğer Galatasa· 
ray son <levredc gösterdiği 
azmi i k zamanda da gösterse 
idi. netice bambaşka olurdu. 

84) lira 

~, 7 ·l ·l 1 
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54664 5~80 1 30526 
46628 4100J 24826 

2014 8286 4628 
ll1Q8 40558 40974 
7943 ;2~iO 5241 

46691 1os22 547sg 

Halkan sahaya tecavüzüne 
gelince: bu nokt:ı esaslı bir 
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414ti 28 1 2~ 25513 J 4075 
lQS~~ 1Y6GO 32546 6306 
jr,313 41080 42926 53328 
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42078 
28542 
3Slj9.Q 

22810 
3686 
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I 35664 52\lOS 
1 3i714 941C> 
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1-1995 
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1ss·33 
44289 
1)}048 
46Sl2 
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3484i 
14978 

12317 
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, bal şekli almalıdır. Aksi tak· 
dirde düzgün bir maç seyri 
rnümkiin olrnıyacaktır. 

Bu mümısc!.'.> ... Uc kaydetmek 
liizımdu· ki hakem Necmi bey 
de bir çok noktadan zayıf 
davranmış, müsabakanın eheııı
m~di ile ı:nülcııasip bir tesir 
gösterememiştir. 


