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CUMHUKİYET

Cumhuriyet

enerbahçe Bursada Acar
ile 0-0 bcrabcre kaldı

Galatasaray Alpulluda Şekersporu 5 - 1 , Istanbulspor d a Izmitte
Baçsporu 4 - 1, İzmitsporu 6 - 0 mağlûb etti

Bursa 24 (Husust muhabirimiz-

Cumhıariyet

den) — Bir karşılaşma yapmak
üzere bugün şehrimize gelen Fe-
nerbahçe takımı saat 16 da şekri-
miz Atatürk stadında amatör Tür-
kiye futbol şapmiyomı Acar İdman
Yurdu ile karşılaştı.

Takunlar
Bursa bölgesi hakenrerinden Ab-

di Parlakayın idare ettiği bu maça
Fenerbahçe:

Şükrü - Fuad, Basri - Nihad,
Naci (Melih), Nedim - Necdet
(Fikret), Lefter, M. Ali, Çetin (Kâ-
mil), Niyazi tertibinde çıktı.

Acsr İdman Yurdu ise sahada
Gündüz (Faruk) - Attilâ, K. İs-
met (Selçuk) - Ahmed, Orhan,
Hulûsi - Muhtar (AIi), Cahid, Ke-
mal, Cemal tertibile yer aldı.

Oyunun cereyanı
Sekiz bini nütecaviz sporcunun

aeyrettiği maç hızla başladı. İlk
dört dakika saha yabancılığı çeken
Fenerbahçeliler baskı alünda kal-
dılar. Bu arada Acar İdman üstüste
iki fırsat kaçırdı. Beşinci dakika-
dan sonra açılan san - Iâciverdli"
ler akınlannı sıklaştırdılar. Fakat

Dün Acar ile berabere kalaD F. Bahçeliler son antrenmanda.
sakatlanmadan çekinenek oynayor,
topa sert girmiyorlardı.

Devre, böylece netice alınmıyan
akınlarla golsüz bitü.

İkinci devreye Fenerbahçe hızla
başladı. Fakat akmlar netice ver-
rniyordu. Hakem Abdi Parlakay,
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Bugün yapılacak olan
milli futbol maçları

Belgradda Yugoslavya Almanya ile
karşılaşırken Budapeşte de Macaris-

tan Rusya ile oynayacak
Bugün biri Belgradda, diğeri de

Budapeştede oimak üzere mühim
iki karşılaşma yapılacaktır. Yugos-
lavya, Belgradda Almanya ile kar-
şılaşırken, Macaristanda Budapeş-
tede Rusya ile oynayscaktır.

1954 dünya kupasını kazandıktan
sonra bu büyük başansını idame
ettirmiyen Alman millî talcımınm
Belgradda Yugoslavyaya karşı ala-
cağı netice merakla beklenilmek-
tedir. Bu maç, aynı zamanda dünya
kupasındaki karşılaşmanın da re-
vanşını teşkil etmektedir. Hatır'ar-
da olduğu üzere Yugoslav takımı,

dünya kupasmdan elimine olmuş-
tu. Bu bakımdan bugünkü karşı-
laşma iddialı bir hava taşımaktadır.

Alman millî futbol takımmuı
meşhur antrenörü Sepp Herberger,
bu maçta Alman takımmın Yugos-
lavya karşısına şu tertibdeki kad-
rosu ile çıkacağını açık'amıştır:

Kaleciler: rferkenrath ve Orc
zessek,

Bekler: Posipal, Schmidt ve U-
ardraan,

Haflar: Eckel, Liebrich, Harpers,
Forlar: Waldner, Morlock, Oth-

İsviçrede Almanyaya yenilerek
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mar Walter,
Schaefer ve Kraus.

Walter, Roehring,

oyuna hâkim değildi. Maç da Fe- j on dakika iyi bir müdafaa tatbik et
nerbahçenin baskısı altında 0 - 0
berabere bitti.

San - lâciverdli takım idareci-
lerile beraber, yann (bugün) Is'
tanbula döneoektir.

Galatasaray 5 — Alpullu 1
Alpullu 24. (Hususî) — İki kar-

flaşma yapmak üzere şehrimize
gelen Galatasaray futbol takımı
bugün ilk maçmı Alpullu Şeker-
spora karşı yapmıştır.

Takımlar
İstanbul bölgesi hakemlerinden

Nazif Oturganrn idare ettiği bu
maça G. Saray: «Yüksel Kâmil
(K. Erdoğan), Güney - Necdet
(Kâmil), Erdoğan (Saim), Necdet-
İsfendiyar (Erol), Metin, Ali, En-
ver (Kadri), Oral» tertibinde çık
ü.

A. Şekerspor ise sahada «Ümid-
Sabit, Erol - Hasan, Ali Muzaffer,
Yılmaz İlhan, Ismet, Recep, Ke-
mâl» şeklinde yer aldı.

Maça her iki takım da hızlı baş
ladı. San-kırmızılılar ilk 15 daki-
ka dağmık ve insicamsız bir oyun
çıkardı. Bu arada Şekersporlular
iki gol fırsatı kaçırdılar.

Yavaş yavaş açılan G. Saraylılar
21 inci dakikada Metinin 20 pastan
çektiği şutla ilk gollerini kazandı-
lar. 34 üncü dakikada Metinin sağ-
dan verdiği pası Ali plâse bir vuruş
la gole tahvil etti Devre 2-0 G. Sa-
rayın lehftie sona erdi.

İkinci devre Şekersporlular ilk

tiler. 10 uncu dakikada İsfendiyann
sağa açtığı topa yetişen Metin ü-
çüncü golü attı. 18 inci dakikada
Oral sağdan aldığı pası dömivole
bir şutla gole çevirdi.

27 inci dakikada iki Alpullu mü
dafiî Aliyi düşürdükleri için G. Sa
ray bir penaltı kazandı. Kadrinin
şutu G. Saray gollerini beşe yük-
seltti. Golden sonra Şekersporlular
akınlannı sıklaştırdılar. 29 uncu
dakikada Kemâl yegâne Alpullu
golünü attı ve maç da böyleee 5-1
G. Saraym galibiyeti ile sona erdi.

Hakem Nazif oturgan maçı gü-
zel idare ederek takdir topladı.

Istanbulipor lzmitte
İzmit, 24 (Hususî) — Baçspor

klübünün davetlisi olarak şehrimi-
ze gelen İstanbulspor takımı bugün
yaptığı her iki maçı kazanmıştır.

Baçsponı 4-1 yenen îstanbul-
sporlular, ikinci karşılasmada İzrnit
sporu 6-0 mağlûb etmişlerdir.

Bulgurlu davasına dün
devam edildi

Fenerbahçe klübünün geçen yılki
mürakıbı Muhiddin Bulgurlunun
aleyhine Rüştü Dağlaroğlunun aç
tığı davanın şahitleri dün saat 10
da Dördüncü Sulh Ceza mahkeme
sinde dinlenmişlerdir. Şahitlerden
Dr. Ekrem Perk, Albay, ""uat, Ad
nan Akın muhakemede hazır bu-
lunamamışlardır. Dünkü oelsede
Dr. Sezai ile Salim Hamdi Gönen
dinlenmişlerdir. i

Eskrimcilerimiz
Romaya gidiyor

Dünya şampiyonasında kılıç ve
epe müsabakalanna katılacağız

Dünya Eskrim sampiyonaa 9-21
tarihleri arasında Roznada

flöre, epe ve kılıç branşlannda
yapılacaktır.

Türk eskrimcileri yalnız epe ve
kılıçta müsabakalara iştirâk ede-
ceklerdir.

Bu dünya eskrim şampiyonası-
nın en mühim hususiyeti, flörede
de epede olduğu gibi hakemliğin
elektrikli âletlerle ilk defa yapıl-
ması olacaktır.

Hâlen bizde elektrikli flöre elbi
sesi olmadığından bu müsabakaya
iştirâk edememek ıstırannda kalı-
yoruz.

Federasyonun bütçesi kifayet et-
mediğinden İstanbul Bölgesi doğnı
dan doğruya kılıç ekibinin masraf-
llarını temin edecektir. Ankara böl
gesi yardımda bulunmadığı için Fe
derasyon büyük fedakârlıklarla an-
cak üç epsciyi gönderebilmektedir.

İstanbulda bulunan kıhçcılar haf
tada üç gün antrenör Nadalskinin
neza- : altında çalışmalanna devam
etmektcdirler. Eskrimciler döviz mü
sadeleri alındığı takdirde 7 ekimde
uçakla Romaya hareket edecekler-
dir. •

Kılıç takımı :
Merih Sezen Avukat, 1948 Londra

Olimpiyadı ile 1949 Kahire Dün-
ya Kılıç Şampiyonasma girmiş
Fransada tahsilde iken dünya şam
piyomlarile karşılaşarak galebeler
temin etmistir.

Rıza Arseven: (Fabrikatör olup
Türkiyenin en eski eskrimcisidir.
1936 Berlin ve 1948 Londra Olimpi
yadlanna iştirâk etmiştir.)

Orhan Adaş: (Yüksek Mimardır.
1936 Berlin Olimpiyadında Kılıç
müsabakalanna girmiştir).

Seyyit Mısırh: (Matbaacıdır. İkin
d Akdeniz Oyunlan Kılıç müsaba-
kalannda finâle kadar yükselmif
barajı kaybetmiştir. Şubatta Vene-
dik takımında bulunan 1952 Olim-
piyad ikincisi İtalyan Pinton'u 2 de-
fa, üçüncüsü İtalyan Racca'yı 1 de-
fa yenmiştir.)

Epe takımını ise:
Nefi Güven (Avukathr. Balkan

epe şampiyonasmda bütün rakiple-
rini yenmiştir. İkinci Akdeniz Oyun
lannda da Düya şampiyonu Fran
sız Mouyal'ı yenerek finale kal-
mış, tecrübesizliği yüzünden ye-
dinci olmuştur.)

Muhiddin Arslan: (Memur olup
1949 yılında Mısırda yapılan Dün-
ya şampiyonasına iştirâk etmiştir)

Epede üçüncü eleman Said Tayla
ile Saim Enürgenden biri olacak -
tır. Epe takımmın dördüncü ele -
manı kıhççılar arasından seçiiecek-
tir.

Bunlardan Merik Sezen ıle Sey-
yit Mısırh olacaklardır.

Malûm olduğu iizeıe kılıçta bü-
tün rolü hakemler oynamaktadırlar.

Romada evvelâ flöre, sonra epe
ve nıhayet kılıç müsabakaları ilk
oiarsk takım, sonra da ferdî karşı-
laşmalar şeklinde yapılacaktır.

H. S.

Erzin Demir
Tiirkiye Şarpi

Şampiyonu Oldu
izmit 24 (Teiefonla) — Üç gün-

denberi devam etmekte olan 1955
yılı Türkiye şarpi birincilikleri bu
sabah izmit körfezinde yapılan 5
ve altıncı yar^şiaria sona ermistir.
Güzel bir havada, gayet muntaıam
bir şekilde eereyan eden bu mü-
sabakalar neticesinde:

1 — Erzin Demir (İstanbul) 111
puvan,

2 — Muzaffer Kalkıs (İzmir) 85
puvan,

3 — Mesrul Kalkış (İzmir) 67
puvan,

4 — İbrahim Armağan (İstan-
bul) 42 puan,
5 — Mevat Yavaş (Kocaeli) ve
Rıdvan Akgök (İstanbul) 38 er
puvan.

6 — Bülent ve arkadaşı (İzmit)
27. p.

7 — Alâeddln - Cafer (İzmit)
11. p

Müsabakalan müteakıb şehir lo-
kantasında tertiblenen bir mera-
simde kazananlarm mükâiatlan
Susporlan Federasyonu Reisi Rıza
Salih Saray tarafrndan veribniş-
tir.

Üç gün süren Şarpi şampiyona
sında İzmirli yelkenciler tahminle
rin fevkinde bir başan gösterdiler.
Tecrübeleri biraz daha fazla olsay
dı. şampiyonluklan işden bile de-
ğildi. Erzin bu kıymetli rakiplerin-
den kabiliyeti ve tecrübesi sayesin
de kıymetli bir şampiyonluk kopa-
rabildi. Centilmence yanşan bütün
yelkencileri tebrik ederiz.

Şampiyonluğa Giden
Bir Mac Böyle Bitti

Marciano, dünya şampiyonluğu maçmın dokuzuncu ravun-
dunda Moore'u nakavt etmişti. Yukandaki resimler bu nakavt
anını tesbit etmektedir. Bu maçı 61.574 kişi seyretmis ve
948 118 dolar hasılat elde edilmiştir. Maçtan Marciano'rıun his-
sesine 482 bin, Moore da 241 bin dolar düşmüştür.
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KÜCÜK CİFTLİK PARKında

ZEKİ MURENin
Son Hafta Konserleri

Dikkal: Fiallarda yüzde 50 tenzilâf. j
Lûtfen çarsonlardan e! lisfeleri isfeyiniz. \

_
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Otomobil parçacı dükkânı
devren satılıktır. Piyasa ye-
rir.dedir. Müracaat her gün
öğleden evvel 47043. I
Satılık Otomobil
955 model, hiç kullandmamış

yeşil renkli Buick otomobil sa-
tılıktır. Taliblerin Galata Ban-
kalar caddesi 66 numaraya mü-
racaat etmeleri. Tel: 49249.

En Uıymetli uzvttnuzu
koruyunuz!

Bol ve porlak ışık verir,
Gözleri hiç yormaz

' MEDRAYO T Ü R K İ Y E Ş ü f E S İ
Ayazpaşa Gümüşsuyü Cad. Dümen Sok. No. 6 Kot-1 - P.K. 556 Beyoğlu - Telefon 48559

kü
fraktörlerdır
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RAGIB SARI MAHMUD OĞLU
Taksim Cumhuriyet Cad jdesi Dörtler Ap. 8 Telefon: 82246 - 82245. Telgraf: Rauuna — isUnbul

P.K. 127 ŞİŞLİ İstanbul

OPON Tuglu
Bütün sigorta işlerinlz için daima hizmetinlzdellr, Beyoğlu — Galatasaray Tel: 41897-46096

Orijinal Boyut : 20 * 27 cm


