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Ruh • tspiritlıma Kltablan
Ruh Anııklopedııi (regımli eUdU) 780
Ifplritian ruh al«mi. rMfanM «Mli TM
Allah. Dr. Bedri eildli »00
Mukadderat y* îe*b»t. Dr. B«drt 850
Ruhlar aratınd* Dr. Bedri ettdll 500
Medyumluk Dr. B«dri eildli S30
Pratik manyetızma ipnotlım* eildli SOO
Ruh kuvvetl. Wıllıam Brooka eildli 500
Ruh ve ölum oteal SOO
Obur â lemden ruhlar konufuror

eildli 150
Satıs yeri- İstanbulda Ankara Ctd.
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Telefonlari Umuml Santral Numarası: 24298 Yaa Ifleri 24299, Matbaa 24290
Perşembe 24 Haziran 1954

üstadı Merhum

TEVFİK• in
511rl«rini bir ajaya topladıjh eserdir

Esere kıymetli ressamlarımudan Ke-
mal Şbnmfjlerıt yaptıgı IS'evzen Tev-
fife fcd bır çofc orijinal resımler ilâ-
ve edılmek , guîetile kıymeti bir kat

. * <,->•* daAa artmıstır
İ N I I L İ J K İ T A B I T İ

Halk partisinin sözcüsü
dün partiden istifa etti
Haber, C.H.P. de bomba tesiri yaptı, uzun ve tartışmalı

bir içtima aktedildi, istifaya parti içindeki fikir

ihtilâflarınm sebeb olduğu bildiriliyor

Bir
Hazin

Hika.ve
Fikret Manda-

ralı »dında bir vatan-
daştan bır mektub »ldım

Heı ıaber pa.vlaşalım dıye der-
dıni kısaltarak sıze de anlabyn-
rum Bu latandaş 1939 vılında ilk-
okul ocrermeni olarak ha>»ta atıl-
mış Merburî hizmeti olmadığı
halde >edı >ıl a>nı koyde offret-
menlık >apmış. Sonradan Gazi E-
ğıtım Enshtusunu bıtirmis ve gene
gonullu olarak altı >ıl kov enstı-
tulerinın kurulus «ırilannda ça-
lısmı* ortaokul mudurluğune vuk-
selmi^ ve • lı«e muduru •labilir»
ka'dı ile de sicil »lmış.

Ynzdıkiarı doğru ise Fikret Man-
H r̂alının kabiüvetli bir vaUndas
pidneunu kabul etmemiz (terekivor
Bo^le bır adam mesleğinde ilerle-
rnolı Bakanlık tarafından takdir
edılmeh. nıhavet işınde gucunde
r»h?t bırakılmah değıi midir' Ne
*szık kı bo\le olmujor Onu ee-
kemnenler cıkıyor 1949 vılında
> solcııdıır komunısttir > dive Ba-
kanlıga hakkında ihbarda bulunu-
^orla^ Mulertı«ler eelıvor ihbarın
dnğru olmadığı anlaşılıjor, fakat
t"zvırciler rahat durmuvorlar Mc
C«r<v Hpinde ramanın ban yobaz-
|»rmi aravD ko^arsık Mandaralmın
pşia
alevhındc v»ıılan bir >tzıyı yalan-
lamamı; olma<iinı hrsat bilerek •
jazıyi bir vesik» gibi one Riıruyar
ve adamcaeızı ağırceıaya duşnru-
>orlar Vali. Bakınlık emrine a-
lınmasını yazıvor. Delilleri yeter
derecede kuvverii bulmadifi tçİB
Bakan lımım gormu>or Bir jan-
dan ımıhakeme devam ededursun.
Vıcrıkiler gene boş durmuvorlar
ItîO ıkrıdar değisıkhğındrn fayda-
lanarak bır punduna jetiriyor, a-
damcağiTi Bakanlık emrine alıveri-
vorlar Opretmen bu sefer Danı?-
«ava basvuruvor. Danıştay, bir ar»
kararı ıle muhakemenin sonnnu
beklemek lurumunu bildıriyor Mah
kerae bi7İmkinin heraetin* karar
^erivor Ne gazel dejjtl "»1* M»n-
daralı MVIBC içindedır. İlâmı Ba-
kanlığa »unuyor Fakat heyhat'
Aldığı cevaba bakınız: Bakanlık
emrindesiniz. Altı yıl boylec* ka-
labilirsıniz.

Oerermenin acı hikâ>esinl mün-
fpnd bir \ak'adan ibaret bilsey-
dim. ondan buradı bahsetmejje lu-
zıım bıle gormezdım Ne vazık ki
bu çibi hatalara kurban gidenle-
rimirin savısı azımsavamıyacagımiT
bir toplama yarmalrtadır Oğret-
men Mandaralıyı tanımıvorum,
kendısıni omrıımde bir defa gor-
mu; değilımdır Fakat anlartıkla-
rına bakılırsa bu vatandas hak-
siTİığa uğramıs. heder edilmiştir
Komnni^tlık tapan, jani oz yur-
dumuza ka«deden ın«;anları derhal
zarar ı̂z bir hale ko^mak elbette
bo^numuzun borcudur. ama bu ışi
nasü yapacajız' Bır vatandaşın
komunisthğini hanri olculere fort.
kim tavin edecektır"* Kıne. mizaca,
şunun bunun dediklerine kıüak «-
sarak bu konuda kcsin kararlara
vaımak son derece sakat bir vol-
dur Mıllî Eğıtım Bakanlığının mu-
fetti'ileri vardır Turkive Cumhu-
rivetinin bağımsız mabkemeleri
vardır Buralardan Reçip beraet e-
den bır \atandaş her turlu leke-
den «ıvrılmı? «lmıvacak^a. • teftiş
kurullarının o mabkemelenn hik-
met-ı vucııdu nedir"1

Bız fakir bir mılletiz A«ıl fa-
karahğımız da ilımden yanadır.
Oağarrıeında iki dırhemlik bilgi
<a*ı\an her vatandastan favdalan-
mağa mecburuzdur Insan hakları ve
temel hurri\etler dıvemi>ecejim.
>atni7 sıı ka\gıı bile bu koaııda ne
küdar titız davranmamız gerekti-
ğını belııtmeğe \eter

McCart\ nin Bırlesık Amerikada
hıtttifiı kotu \olun ne siddetli tep-
kıler >arattifinı (toru\oruz Hal-
bııkı o tepkı daha zi\ade hak ve
huııı\et prensıplenni korumak en-
dıve'inden doemaktadır Yokia A-
merıka. op-etnien sıkıntan eeken
bir milîet defıldır Bız ise, mede-
nhtt yolunda muazzam gavretler
barcamaca mecbur bir toplumur
Fakir kovlumuzun bunca alınteri
pnha<:ına \etisen hir tek okıımtı-
şumtmın hhmetindpn kendimİ7İ
na ı̂l mustaçni iavabilirİ7'> Komu-
nİ7me karsı sa\asırken vıırdsever
«\Hınlaıımırı harramamaza son
dercte d'ıkka* efmPİt>ız Ak»i tnk-
Aİrİt kofnUPİzmin 'tmpiiBf "»8İ
raımuı olunı*. NADİB NADİ

Server Somuncuoğlu istifa •ebebini: «Bugünkü şartlar içinde C.H.P. nin
muhalefet vazifesine de vam etme«i imkâmsız olm uştur» diye anlabyor ve

partisinin iç durumu hakkında konuşmak istemiyor

Cumhunjet Halk Partisinin
lis Grup Reıs vekılı ve sozcusu o-
lan Sınob mılletvekılı Sermed So-
muncuoğlu partısınden istifa etmış-
tır Dun bır muhamnmız, şehn-
mızde bulunan mılletvekılını zıya-
ret etmış ve kendısıle ju şekılde
konuşmuştur

— C H P den nıçın istifa ettı-
nız'

— Bugunku şartlar ıçınde Cum-
huriyet Halk Partisinin muhalefet
vazıfesıne devam etmesı ımkânsız
hale gelmıştır Bu durum karşı̂ ında
hâdıselerın pe ı̂ne takılıp suruk-
lenmekten ı«e ınısyatıvı ele »lıp sı-
vasf faalıyetıme bır çekıduzen ver-
mek ıstedım B M M de mustakıl
mılletvekılı olarak verımlı bır ça-
lışma ımkânı bulacağımı ve benı
Meclıse gondermıj olan Sınob seç-
menlerıne hızmctte de daha fa\dalı

CHP M*clı« Gmpu-Baskan vekıli
ve partinin sorcusu ıken istıfa eden

Server Somuncuoğlu

olacajımı duşunerek C H P den
aynldım

— Halk Partisinin durumu nedır*
— Bılfııl ıçınde dort yıldan fazla

çalıştığım C H P hakkında orada
aynldıktan »onra bır jey »oylemege

i kendımı mezun saymıyorum O ıtı-
barla daha genış »ebeblerin izahını
ıstıyen bu «ualı eevablandırmağı
munasıb goretnem

— Başka bır partıye girecek mı-
smız' Yahud ba?ka partı kurucu-
lan srasına gırmeğı duşunuyor mu-
sunuz7

— Mustakıl mebus olarak vazif*
gormeğe kararlıyım demenın par-
tıler dışı kalacağım manasına Bel-
dığı aşıkârdır Partıler, sahsi kana-
atıme gore, memlekette vaşıyan bır
takım «ıvasl ve iktısad! zaruretle-
nn ortava kovdufu teşekkullerdır

— Arkası S a . S, Su l d e —

Şeker buhramnın artmasından
vurguncu tacirler mes'ul

Ankarada şeker satmaktan imtina eden bir ticaret-
hanede 45,900 k ilo toz şeker ve 74 sandık

çıkarıldı
j * tff««.»-.»»•» «-•-*

kesme şeker meydana

Bır kahvede yarım kesme şekerle çay lçmefe mecbur
edılen müşteri sıkâyet ediyor

Ankara, 23 (Telefonla) — Bu-
yuk bır şeker buhramnın mevcudı-
vetı hakkındakı haberler resmî
çevreler tarafından da tesıd edıl-
mektedır Fakat buna spekulâtoı-

lerın sebeb oldukları, buhranm ru-
hurundan once halk arasında tah-
rık yapı'dığı ve bu yuzden şeke-
rın pıyasada bulunnadığı belırtıl-

— Arkası Sa. 6, Su. 2 de —

Üıtiversiteleriıtıizde
ilk kadın Dekan

Fen Fakiiltesi Dekanlığına, seçime iştirak
eden yirmi dörf profesör arasından

Nuzhet Gökdoğan seçildi

Nuzhet Gökdoğan muharriri ile karjı karşıya
(Yazısı 3 uncu sahıjemızde)

Mütehassıs
hükûtnet
tabibleri

Hıfzıssıhha Okuru kunıluvor
hukûmet tabıbi «lmak istıvenler

burada staj (forecekler

Ankara 23 (Ankara) — Hukûmet
tabıblıklerıni ıhtısas esasına ıstınad
ettırecek olan kanun teklıfının go-
ruşulmesıne bugun Meclıs saglık
komısyonunda ba«lanmıştır Doktor
Talât Vasfı Oz tarafından vapılan
bu teklıf bır hıfzıssıhha okulu ku-
rulmasına ve bu okulun teşkılâtına
daırdır 17 maddehk bır kanun ola-
rak yapılan tekhfe gore hıfzıssıhha
okulu hıfzıssıhha cr stıtusunden av
rılarak fakulte şe-ı.lmde tedrıs ya-
pan mustakıl bır huvıyet alacaktır

— Arkası Sa 6, Su. 2 de —

Ticarethane
kiraları

Meclis Ticaret Komisyonu,
tasarıyı yeniden görüşmeğe

karar verdi

Ankara 2% (Telefonla) — Mesken
den gavrı ışlerde kullanılan gayrı-
menkullenn kıralan hakkında An-
kara mılletvekılı Talât Vasfı Oz ta-
rafından teklıf edılen kanun tasarı-
sının ve maddelermın ticaret ko-
mısvonundakı muzakeıesı bıtmı?,
valnız hukûmetm ta«arınin merı-
\ et tanhını ılgılendıren bır madde-
yı ilâve etmesi içın komıivonun
bueun tekrar toplanmasına karar
verılmıştı Bugunku toplantıda bazı
mllletvekıllerı tasarının -lenıden
gozden geçınhnesınl teklıf etmifi*-
ve bu teklıf kabul edılmıştır Boy-
lece tasan \em bastan muzakereye
konulmuştur

Bırıncı maddesi kısmen möza-
kere edılen tasan bundan gonrakı
toplantılarda goru«ulecektır

Antalya - Burdur
yolunda

soygunculuk
Maskeli haydudiar. 2.5 »aat
içinde motorliı 14 taşıhn 25

yolcusunu sovdular, fakat
kısa zamanda j akalandılar

AnUly», 23 (TelefonU) — Son
senelerın en buyuk sovgunculuğu,
bu sabah saat 2 ıle A 30 arasında
vuku bulmuş, 25 saat ıçınde olo-
bua kao" cn cıp v» kaptı-kaçtı

— Arkası Sa. 6, Su. 3 te —

(ZÜRİCH RADYOFOTO CUMHURİYET — A P )
Dtin e-Tnanan Turkiye • Almanva macında Otmir Walter'in attığı ilk go\ kalemızde. Topu avut çugısi

uzerınden ortalayan Sehaeffer sa|da eorolmektedir

Seçim
kanunu
tadilâtı

Anayasa Komisyonunda

dün Başbakan da bulundu

Ankara 23 (Telefonla) — Seçım
ksnununun ban maddelennı değıs-
ıren tasarının anayasa komısvo-
unda goruşulmesıne bugun de de-
am edılmıştır Bugunku muzak*-
elerde Başbakan da bulunmus ve

tasan hakkında uzun bır konuşma
spmıştır Ta^annın 35 ıncı mad-

— Arkası Sa. $, Su 1 d* —

Takımımız Almanlara dün
Zürih'te 7-2 mağlûb oldu
Gollerimizi Mustafa ile Lefter attılar,

Çetin sakatlandı, 10 kişi ile oynadık

Celâl Bayara
en büyiik Alman

nisanı verildi
Ankara 23 f a » ) — Cumhur Bas-

kanı Celâl Bavar bugun »ast 17 30
da Çankavada kendısıni ^uretı hu-
susıyede zıyarete gelen Federal Al-
manya Buvuk Elçısı Ekselans Dr
Wılhelm Haas'ı kabul etmıştır Bü-

uk Elçı Dr Haai'a Buvuk Elçılik
muste^an Sıegfrıed von Notstitz f*
fakat etmekteydı

— Arkası Sa S, Su. 2 d* —

Salih
Omurtağı
kaybettik

Hski Genelkurmay Başkanının
cenazesi yarın Ankarada ukert

torenle kaldınlaeak

Merhum Salih Omurtak
(Yazısı 6 ıncı sahıfemızde)

(ZÜRİCH: RADYOFOTO CUMHURÎYJrr — A. P )
Dfinka Tnrklye - Almanya maçında Çetim 11* Ns«l F. W»lt«r'İB

bir akınuu Salemei* cali(ryorUr
Zurich, 23 (Hususi) — Alman-

larla bugun 30 000 kısı dnünde ba-
raj maçımızı oynadık vc 7-2 mağ-
lûb olarak tasfıyey» uğradık. Ta-
kım ve ıdarecıler bu pazar guntt

— Arkan Sa. 6, Su 4 t« —
I mizde 1

Naçunısa itir f«ti |
tafsilâtı • na «ahl-

Belediye ve II Genel
Meclisi seçimleri

Millet Meclisi iki kanun teklifini dün

nüstacüiyetle göröserek kabul etti

Erlerin hayat
seviyesi

yükseltilecek
Yenl emre göre her erhı mutîak
surette 3 kat eihis^i olacak ve

kışlalarda ranzalı yatak
kaidınlacak

Ankara 22 (THA) — Genelkur-
may Baskanlısn, erlerin eğıtımlenn-
d» olduğu gıbı, gunluk havatların-
da da mutekâmıl bır havat sevı\e-

— Arkası Sa, 6, Su 1 de —•

Kırşehri
kaza yapan

tasan
Iç Ifleri Komisyonu, dün
tasarıyı uzun münakaçalar-

dan sonra kabul etti

Ankara, 23 (Telefonla) — Kır-
fehrın ılçe v» Nevşehrın il olman
hakkındaki ksnun tasarısı bugun

— Arkan Sa. 6, Su. 3 te —

Hikmet Küçiik
möşahede

altına alınıyor

Ankara 23 (Telefonla) — B M
Mechsı bugun saat 15 de Tev&k
Ilerının başkanlığında toplandı İlk
o'.arak Izmır mılıetvekılı Behzad I

Bılgmuı P T T dağıtıcılan ve hat
bakıcılarınm senelık ızmleri, has-
talık rapor muddetlen ve tedavı

— Arkan Sa 3, Su 2 de —

Katil. dunku muhakeme
esnasında

(Yaztsı. 3 uncu sahıfemtzde)

\

YAZILJ...

Orijinal Boyut : 15 * 18 cm
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Halk Partisinin sözcüsü

dün partiden istifa etti
(Baştarafı 1 inci sahifede)

Mücerred kombinezonlar halinds
meydana cıkacak partiler böyle bir
zarurete cevab verebılecek durum-
da olmıyacakları ıçin rutunmalan-
na imkân yoktur Halen mevcud
partiler di|inda tfek bir partinin çık
masını gerektirecek sartlar olmadı-
ğı gibi halk tarafından bu vadide
hissedilır bir bosluğun bulunduğu-
na da kani dağilim

Muharriririmiz, mcvcud partiler-
den birinin lib'erallığinden biraz u-
zaklaşıp devletçıliğe biraz yaklasj-
ması ihtimali olup olmadîğını so-
runca. Bay Sermed Somuncuoğl'i
bütün partılsrce kontrollu bir eko-

dir. Bu kollar üzerinde mûsbet işler
yapmağa çahşacağıro.>

Ankarada akisler

Ankara 23 (Telefonla) — CHJP-
Meclis grupu başkan vekili Server
Somuncuoğiunun partiden istifaa
parti mahn'llerınde bir bomba tesiri
yapmıştır. Somuncuoğlu bu istifa-
nameyı, aldığım malûmata göre,
Istanbuldan göndermiş ve bunun
üzerine C.HP. Meclis Grupu ile
Genel idare Kurulu öğleden sonra
saat 19 a kadar devam eden bir
toplantı yapmışlardır. Bu müşterek
toplantı çok münakaşalı ve çekiş-
meli geçmiş, bu arada genel idare

tılsrce kontrou
nomiye meyie«-ne"in zaruret oldu- | kurulu üyelerinden bazılan CH.P.
ğunu" ve bunun â=arınrn şimdiden j nin içmde bulunduğu durumun
görüldüğunu :fade etmiştir. partinin istikbali bakımından hiç

_ .. .. , de ümid verici olmadıgını ve bir
Somuncuogluya su suah de sor- , . , .. . . . •_»•! j - * ı. , " J * jbunye degışıkbgıne gıdılmedıgı tak

Antalya - Burdur
yolunda soygunculuk

— Partiden ayrıldığınıza gör?,
rr.illetvekillığınien de aynlmayı du
çunmez mismiz?

— 1950 ve 1954 seçimlerinde C.
H. P. listesi ıçmde mebus seçildim.
Son seçimde Sinobda adayların se-
çım neticesi uzerinde müessir ol-
duğu görülmüştür. Bu bakımdan
p rtinm yanıbaşında mütevazı da
clsa seçımin kazanılm=-~J' şahsî
payım olduğuna ınanıyorura v bu-
ıtun'a secrnen'erimin ş,ahsan benl
milletvekili olarak seçmek maksad
ve arzulannı izhar etmiş olduk;a> -
m ifade etmek ıstiyorum. Bu iti-
barla şahsıma gösterilen itimada
lâyık bir çalışma yapabılmek için
milletvekıllığini »erketmiyeceğim.

— Sınoba ne hizmetlerde bulun-
mağı düşunüyorsunuz?

— Sinob Karadenizin en fakir oır
vilâyetidir Burada şahsî teşebbüsüi
verimli çalışmalar yapmasına mü-
said zemın henüz hazırlanmamıştır
Devlet elile veya devlet iştirakile
yeni bazı istihsa! kollannm tesisi ve
isletilmesi zaruridir. Balık. müştafc
kab sanayii ile kümes hayvanatı ye
tiştirilmesi ve Ayanakta kereste
sanayii üzerinde durulması zarurı-

dırde bu ıstifalann birbirini takib
edeceğıni sdylemişler ve en kısa
zamanda bir çıkar yol bulunması
lâzım geldıği noktası üzerinde ıs-
rarla durmuşlardır. Siyasi mahfil-'
lerde çok mutedil olarak tanınan
Server Somuncuoğiunun istifası al»
dığım malûmata göre parti içindeki
şiddetl' fikir ihtilâflarından ilerı
gelmektedir. Somuncuoğlu, gerek
seçimden evvel ve gerekse sonra C.
H.P nın daha mutedil ve daha ya-
pıcı bir muhalefet partisi haline
gelmesi fikri üzerinde ısrarla dur-
mus, bilhassa CiîP- nin seçimler-
deki mağlûbiyetinden »onra Mee-
lıste muhalefet sayısının azalması
dolayısile grupun çalışma tarzında
değişiklik yapılmasını istemişür.

Bu arada Başbakanla görüşme ka-
ran ve bu karann akamete uğra-
ması meselelerinin Somuncuoğiu-
nun istifası üzerinde tesir yaptığı
alâkalılarca belırtilmektedir.

Aldığım malûmata göre. istifa
eden Somuncuoğiunun yerine Mec-
!is Grup Reis vekili olarak Sinob
milletvekili Nuri Sertoğlunun seçi-
leceğine muhakkak nazarile bakıl-
maktadır.

Şeker buhranının
Brtmasmdan vurguncu

laeirler mes'nl
(Baştarafı 1 inci sahifede)

mektedır.
Şeker Şırketi Genel Müdürü Ba-

ha Esad Tekandla bu mevzuda gö-
rüştük Genel Müdür bize sunları
söyledi:

ı— Bahsedilen buhrana raŞm»n
b'igün elimizde stok olarak 21000
ton şeker bulunmaktadır. Bunun
14 000 tona yakm miktarı küp şe-
kerdir. Son aylarda istıhlâkin had
dinden fazla artmış olması ve hal-
k:n ihtiyst sevkile fazla şeker al-
rr.ası ve bilhassa bazı spekülâtif
hîreketler dolayısile kristal şeker
s'okbrımız süratle szalmıştır. Va-
li'iklerin ve beledıyelerin yakin a-
lâ'îalan ve şeker satın alacak tüc-
cara' vesika vermek suretile tev-
ziata müdahaleleri sayesinde önü-
rrüzdeki kampanyalara kadar el-
deki stokların yetirilmesi için ge-
rpkli tedbirler ahnmıştır. Fabrıka-
larımızda spekülâsyon maksadile
yapılmak istenen »atın almalar»
müsaade edilmemekte, vilâyetlerle
arlasmak suretile muameleler y«-
pılmaktadır.

Alınan kararlara gSre Alpullu ve
Adapazarı fabrikahnnuz 1954 yılı
kampanyalarına 22 temmuzda baj-
lıyacaktır. Bu iki fabrikanın gun-
lük istflısal miktarı olan 500 ton
kadar şeker İstanbulua ve diğer
yakm büyük merkezlerin ihtâyac-
larmı karşılıyabilecektir. Turhal
fabrikası kampanyasmg 19 ağustos-
ts. Uşak fabrikası 22 ağustosta, E«-
kişehir fabrikası ise eylûl ayının
iptiissında başlıyacakttr. Bu t«-
rihlere kadar fabrikalann elindeld
ftokların kendi tabit mıntakalan-
rı» tahsisi için vilâyetlerin de II-
gisile gerekli tertibat alınmıştır.»

Diğer taraftan Ticaret Vekâleti-
nin müfettişleri vilâyetler ve
emniyet teşkilâtile müştereken muh
telif şehHerde 3-4 gündenberi gi-
riştiklari kontrollardan müspet ne-
tic^ler alınmağa başlanmıştır.

Ankarada dün yapılan aramalar-
da üç ticarethanede 45.900 kilo toz
şeker ve 74 sandık kesme şeker bu-
lunmuştur. Bu ticarethanelerden
birinin şekeri satmaktan tamamen
imtina etüği. diğerinin 2 vagon şe-
keri faturasız olarak piyasaya sür-
m»kte olduğu anlaşılmış ve hak-
l'nnda tutulan zabıtla bunlar sav-
eılığa tevdi edilmiştir.

Erlerin hayaf sevi-
yesi yükseltilecek

(Baştarafı 1 inci sahifede)
sine ulaşmaları icin bazı mühım
kararlar almıs ve bu kararlann tat-
bıkı için birlik ve müesseselere ge-
rekli emri göndermiştir.

Bu yeni emre eöre, erlerin gün-
lük vaşavışlar'na azamî itina gös-
tprilecek ve havat standardlan da-
im=» yüksek tutulacaktır.

Her erin mutlak «urette üc kat
flı '-oSî olacak. buıılann bi" vazi-
f biri kışklar döhilinde ve biri
c1 -îvrsm ve teftişlerinde «riyils-
r' '" Erlerin iç eamasırlan da '<â-

'tarda olaeak ve bundan böy-
!>- *'in kilot yaptlmıyacaktır.

"'alarda ranza usulü artık ta-
ri' -> ''anşacaktır. Her erin avrı kar
yr -•<:! ve ayn vatağı olacaktır.

Iler birl'kte bir yemekhane bulu-
HP^k (aş kabı) 'alnız sefer ve rna-
Bevra gibi. birlikler kıs'.alirdan u-
zak bulunduklan sırada kullanıla-
ca'tır.

Er yataklarında ot ve kıtık kat-
İyyen kullanılmıvac^k. bunlara yal-
nız namuk doldurulacaktır.

Erlere bundan bovle postal da
verılmiyecsktir Bunun yerine 'yi
cins drri vp koseleden yapılmış
•ubay kunduralarından

Gelâl Bayara en
büyük Alman nişanı

verildi
(Baştarafı 1 inci sahifede)

Hariciye Vekili Prof. Fuad Köp-
rülünün de hazır bulunduğu bu
kabul esnasmda, Federal Almanya
Büyük Elçisi, Federal Cumhur Baş-
kanı Dr Heuss adma, Cumhur Baş
kanımjza Alman Federal Cumhuri-
yetinin en büyük nişanı olan «Or-
dre de Merite^ nisanının hükümdar
ve devlet reislerine mahsus en yük-
sek rütbesini vermiştir.

Büyük Elçi. Dr. Haas, Cumhur
Başkanımıza nişanı takdim eder-
ken, kendisinden bunu, Alman mil-
letinin, Alman Devlet Refeinin ve
Alman hükûmetinin Türk vnilletine
karşı ötedenberi duymakta olduğu
takdir ve sevginin ve şahsan Cum-
hur Başkanı Celâl Bayarm hakima-
ne ve dirayetli idaresi altında Türk
milleti taranndan elde edilen bü-
yük başarılar karşumda hissettiği
derin takdir ve hayrsnlığın bir ni-
şanesi olarak kabulünü rica etntüş-
tir.

Cumhur Baş'<anımız, verdiğl ce-
vabda, Federal Almanyanın muh-
terem Devlet Reisi tarafından ken-
disine verilen bu kıymetli dostluk
nişanesinden dolayı büyük bir se-
ref duyduğunu ifade etmiş, sahsına
gösterilen itıbar ve teveccühün Tür
kiyeye ve Türk railletine raci bn-
lunduğundan dolavı bundan da ay-
rıca bahtiyariık hissetmekte oldu-
ğunu kaydetmiştir. Cumhur Baj-
kanımız aynca, Federal Almanya
Cumhur Başkanına teşekkürlerinin
iblâğıoı Büyük Elçiden rica etmij-
tir.

Iki memleket aranndaki dostlu-
ğun samimiyetine hâs bir hava
içinde cereyan eden bu kabul esna
sında, ıki memleket münasebetleri-
nin çok iyi ve sıkı olduğu karsılıklı
olarak belirtilmiş ve gene karsılıklı
olarak, bu münasebetlerin daha iyi
ve daha sıkı olması temennilerile
milletlerarası sahada sulh lehinde
iki memleket tarafından gösterılen
faaliyetlerin daima muvaffakıyetle
neticelenmesi hakkında da çok sa-
mimî temenniler izhar edılmiştir.

Mütehassss hükûmet
labifaleri

(Baştarafı 1 inci sahifede)
Okulun öğretim üyeleri profesdr
unvarmı alacaklar, burada yerH ve
yabancı profesörler is+ihdam edile-
bilecekfr. Okulun •ahsil müddeti
5. 3 ve 2 stne olmsk üzere 3 kate-
goriye aynlmıştır Hü.ıûmet tabibi
olmak istiyenlerin bu okulda staj
görmesi ve sıhhati umumiye ıhtı-
sası yaprrj? olmalan şart kosulm^k-
tadır. rfalen hi.Vûm"t tabibliği yap
makta olanlar bu hükmün dışında
kalacak ve peyderpey bu persone-
lm tayini suretile bir kaç sene için-
de kadro yenilen^cektir. Her sane
Tıb fakültesinden yeni mezun olan
50 genc hıfzıssıhha okulunda staj a
tâbi tutulacaktır.

Tasarınm tümü sağlık komisyo-
nunun buçünkü toplantısında mü-
zakere ve kabul edilmiştir Gelece1

toplantıda maddeler üzerinde gö-
rüşulecektir,

Seçim kanununda
ladilât

(Baştarafı 1 inci sahifede)

(Bastarafı 1 inci sahifede)
14 taşıtın şoförleri ve yolculan to-
yulmugtur.

Antalya - Burdur yolunun 83 ve
84 üncü kilometreleri arasuıda «Da
ğarcık» yokuşundaki soygunculu-
ğun failleri birisi katilden 13 se-
neye mahkûm ve 1 sene önce tah-
liye edilen Osman Atasoy, diğeri
de Burdurun Kemalh köyü bek-
çlaı Ahraed Arpadır.

Her iki şahıs, jandarmalann bir
yerde tahkikatla meşgul olmasın-
dan istifade ederek Çivril, İzmir,
İstanbul, îsparta, Burdur, Eskişe-
hir, Afyon ve Tefenniden şehrimize
gelmekte olan 10 u kamyon, 1 i o-
tobüs, diğerleri cip ve kaptı-kaçtı
14 vasıtayı, şoförierini silâhla teh-
dıd, havaya ve tekerleklere kur-
şun sıkarak durdurmuşlar, şoför-
leri, muavinleri ve yolculan soy-
muşlardır. Soyulan jahıslann sa-
yısı 25 ten fazladır.

Soygunu, katilden mahkûm Os-
man Atasoy bizzat idare etmiştir.
Yüzündeki keçeden maskesüe şo-
fdrlere gayet sert, buna mukabil
yolculara oldukça kibar bir lısanla
hitab eden soyguncu paralan (Çıv-
ril 3) plâkah k?myonun şoforü
Hasan Sallıya toplatürmışbr. Soy-
guna uğrıyan arabalar içindeki yol-
cu ve soförler 2.5 saat ecel teri

Hâdise, vukuundan y«nm saat
sonra Antalya ve Burdur jandar-
ma teşkilâb tarafından haber alın-
mış ve iki takım jandarma derbal
vak'a mahalline yetışmiştir. Yüz-
lerinde keçelerden yapılmış naı-
keler bulunan sahıslann ayak iz-
lerini takiben saklandıkları Kemalh
köyüne baskın yapan jandarmalar
her iki haydudu silâhlan ve gas-
bettikleri para ve altuılarla bir-
likte yakalamışlardır.

Haydudlar suclannı itiraf etmis.-
lerdir. Kendderine 3 kişinin daha
yataklık ettiği samlmakta ve aran-
mktadır.

DUNY

Burdur Valisl Enver Saatçigil,
ilçe kaymakamı, Burdur ilçe ve (

Antalya jandarma alay ve merkez j
bölük kumandanları sabahm 6 |
sındanberi hâdise mahallinde tah-
kikatla meşguldürler.

Burdur - Antalya yolu saat 16 ya
kadar kzpak kalmıştır. Haydudlar-
dan birisinin bilhassa Kemallı kS-
yü bekçisi olması etrafta dehset
uyandırmıştır.

Gasbedilen paraların v« altınla-
nn mıktan henüz tesbit edileme-
misse de bunun binlerce lira ol-
duğu sanılmaktadır.

Tahkikatın bugün müddeiumum!
liğe ir.tikal ve haydudların cürmü

dökmüşler, içlerinde heyecandan I meşhud mahkemesine sevkleri
mumkündür. 6 ay içerisinde Bur-
dur şosesi üzerindeki soygunculuk
vak'alîn bununla üçü bulmuştur.

hastalananlar olmuştur. Hsstalar
ilk durakta tedavi altına alınmıj-
lardır.

Churchill bugün
Aınerikaya

gidiyor

desinin ikinci fıkrasına iktisadî dev
let teşekkülleri memurlannm da
seçimlerden 6 av evvel hızmetlerin-
den istifa etmedi hakkında bir iba-
re eklenmesı teklif edilmişse i e
bu teklif kabul edilmemiş, aynca

ediye momurlarımn veya hiz-
metlilerinin ib^rcsi 35 inci madde-

verilecei- [ nin üçüncü fıkrasmdan çıkanlmi|-
ÜP.

Eisenhower'in reisliğî altında
Washington'da miihim topkmtı-

lar yapılıyor

Washington. 23 (AJ>.) — Başkan
Eısenhower, İngiltere Başbakanı
Sır Wiston Churchill ile yapacöğı
görüşmelerin mevzulannı tesbit et-
mek için Kongre Cumhuriyetçi ve
Demokrat liderlerile askerî müşa-
v.rlerini bugün bir toplantıya ça-
ğırmıçtır. Churchill yarın Londra-
dan yola çıkacaktır.

30 kadar Âyan ve Temsilciler
Meclisleri azalarile, Dış İşleri Ba-
kanı John Foster Dulles bir top-
lantı yaparak Dış İşleri Bakan
Yardımcısı Walter Beddel-Smith'in
bir çıkmaza girmiş olan Cenev-e
konfersnsı hakkında vereceği iza-
hatl dinlemişlerdir. Hindiçinl me-
seleslnin Eisenhower - Churchill
görüşmesinın başlıca mevziıunu teş
kl edeceği anlaşılmaktadır.

Bu toplantıdan bir buçuk saat
sonra MilH Emniyet Konseyi, Be-
yaz Sarayda toplanmıştır. Konse-
ye, Eisenhower başkanhk etmiştir.
Konseye Dış İşleri Bakanı Dulles
ve diğer dış siyaset ve askerî iş-
lerle alâkalı şahsiyetler de dahil
bulur.maktadırlar.

Eisenhower'în beyanatı
Washington 23 (A P ) — Bs=kan

Eisenhower dün makale muharrir-
leri eemiyetinde yaptığı bir konuş-
mada Japonyanm komünist haki-
miyeti altına düşmekten kurtanl-
masınm Amerikanın güvenliği için
hayatî bir ehemmiyeti haiz olduğu-
nu söylemiştir.

Kırşehri kaza
yapan lasarı
(Baştarafı î inci sahifede)

İç işleri Komisyonunda pörüşül-
müş ve kabul edilmiştir. Tâsarırun
görüşülmesi sırasmda uzun müna-
kaşalar cereyan etmiş, bu arada
İzmir milletvekili llhan Sipahioğlu
teklifi tenkid ederek umumî ef-
kârm bu t'sarıyı tasvib etmedicini,
Nevşehrin il olmasma itir?zda bu-
unulmadığını, fakat Kırsehrin ilçe
haline eetirilmesinin doğru olma-
drânı sövlemistir.

Ömer Bilen de aynı noktaya te-
mas ettikten sonra uzun bir ko-
nuçma yapan Osman Bölükbjşı,
Kırsehrin bir Nevsehir heyetine
bağışlsndığmı, esbabı mucibenin
çürük olduğunu ve yalnızca Nev-
şehrin il haline getirilmesine ta-
raftar olduklannı, bildirmiş, Kır-
şehri ilçe yapan bu tasannm red-
dini istemistir Neticede Komisvon,
•kserivetle hüVûmet tssansını tat-

vıb ederken Ürgüp ilçesinin Kay-
seriden alınar=>k Nevşehre bağlan-

a ı̂nı ksbul ermi?tir.
Bu ş-Wlde yeni Nevsehir ili: Kır-

==ehir, Ürgüt). Avanos. Pozatlı.
Mucur ve Gülşehir il-

icine slacaktır.
hundan sonra da Bütçe

?5> ü<KiIecektir.

Üç çocuk kuyuda
boğuldu

Kayseri, 23 (Telefonla) — Bün-
yan kazasının Karakaya köyünde 3
çocuk kuyu içuıde kalarak bosul-
ınu5İ3xdır. Hadıse şoyle olmuştur:
\2 yaşındaki Nacı Öztürk, 14 ya-
şmdakı Mehmed Özdemir ve 13 ya-
şındaki Necib Güllütaş dere kena-
ruıda oynarlarken apansu yağmur
başlamıŞj çocuklar ıslanmamak için
yakında bulunan susuz bir kuyuya
girmişîerdir. Az sonra dağdan sel
halinde gelen sular kuyuyu dol-
durmuş ve çocuklar bogulmuştur.

Kayin babasını bir yumruk-
la öldüren sinirli damad
Paris, 23 (Türktel) — Nobecourt

adında bir genc. yeni karısma ver-
rliği duğün hediyesini şiddetle ten-
kid eden kayınbabasına sinirlenmiş
ve onu bir yumrukla öldürmüstür.

Balkan askerî
ittifâkı

Türk heyeti ittifak metnini ha-
zırlamak üzere cumartesi günü

Atinaya hareket ediyor

Türk-Alman
maçmdan

Abnanlar, Diinya kupasına
(felen takımlardan hiç biri-
nin başvurmadığı sertliğe

gittiler

Zürlh M (Hıuıu!) — Alm»n mllll
takımı bugtta blslen lyl blı oyun çı-
kannıs va aahad&n T-2 ıç&Hb ayrtlmış-
tır. BUhass» Alman forvetl derll toplu
va guzel btr oyun oynamtetır.

Fakmt hemen funa lsaret adellm kl,
Alman takımı, tsvlçrede (lmdlya ka-
dar yapılmif olan 17 mactan hiç blrin-
de görülmedlk sert oyunu çıkannıs. M
daklkalık maçm 60 daklkasını 10 klsl
oynamamı» sebeblyat »ermlştlr. Oyun
basladıktan 15 dakika 10x1» Çetin •»-
katlanmıs, blr ara topallayarak sait&çık-
ta kalmı», fakat hemen sa*ayı ter-
ketmlştlr.

Bütün oyun sırasmda Alman haf
h»ttı oyunculan ve bilhassa «antrhafı
Lefter lla Necmlvi kaadl çıkısl&n İle,
sakatlamaya teşebbüs etmlslerdlr Blr
defasında santrhaf Necmlya vurdugu
aslkir kasdl tekme yüzünden hakem-
d*n lhtar almıştır. tkınd haftaymda
Almanlar Coşkunu da sakatlamışlar
ve bir ara takım dokuz klşl oyuna
devam etmek mecburlvetlnde kalmıs-
tır.

Maçm hakeml l«e baslı basma blr
-alem» Idl Bütûn oyunu. aleyhlmla-
de olan kararlan İle ldar» ettl Al-
man orunculannm aert çıkıslann»
gayet müsamahakâr darrandı ve an-
cak lkind haftaymın ortalannda. o
da gözuöntinde olduŞundan, Necmlye
kaadt tekme vuran Alman aantrhafı-
na lhtar verdl

Dlğer taraftan yan hakemlerln bay-
rak kaldırarak blldlrdlklert altı of-
saydden yalnu blrlnl çaldı, dlğerlerl-
nl bıraktı. Bunlardan birl de gol ol-
mustur.

Bu hakemra blrlncl haftaym attı-
gımız lklnd golü ofsayd sayması İse
aklın, havsalauın almıyacafı bir ha-
reket olmuçtur Aynı zamanda. kale-

L«fter'in makasa

HfHSt-

Almanyaya dün
7 - 2 yenildik

Gollerimizi Mustafa ile Lefter attılar,

Çetin sakatlandı, 10 kişi ile oynadık

Ankara 23 (TÜRKTEL) — Üçlü
Balkan askerî ittıfakına aid metnin,
hazırlanması için Atinadaki toplan-
tılara iştirak e?ecek olan Türk he-
jeti, cumartesi günü buradan ay-
niacaktır.

Türk heyetine Dış İşleri Vekâleti
Müsteşarı Nuri Birgi riyaset ede-
cek ve Bslkan - Ortadoğu Şubesi
Müdürü Oıhan Eralp da bu heyete j ye gtrmekte olan
katılacaktır.

İlşili çevrelerden verilen malû-
mata göre, eksperler arasında Ati-
nada yapılacak olan görüşmeler
uzun sürmiyecek ve bu eksperler
tarafından hazırlanaoak plânlan tet-
kık edecek olan üç Dış İşleri Vekili
toplanüsı da. temmuz ayının ikir.ci
yansında Belgradda yapılacaktır.

Gene aynı çevreler, o tarihte Tri-
este meselesinin alacağı şekil ne
o'ursa olsur, üç Dış İşleri Vekilinin
askerî ittifâkı parafe veya imza
rdeceklerini haber vermektedirler. _ _ _

Diğer taraftar., Türkiye ile Yuna- '-ö» maçın netlceslne teslr etmiştir.
nistan. Atinada hazırlanacak metni
imzalamadan evvel, azası bulun-
duklan NATO'ya bu metın hak-
kında malûmat vereceklerdir. Bu
suretle, her iki ittifaka karşı Tür-
kiye ile Yunanistanın girıştikleri
taahhüdlerin telifı temm edılmiş
olacak tır.

alınarak düsürtlmesl mliıutışa gü-
türmez blr penaltı İken, bunu da gör-
memezllkten geldl Blrlncl haftaym-
da, aynı sekllde Coşkunun knle aÇ-
zrnda düsürü'.mestnl de tecztye et-
medi.

BUhaaaa Lefter, kale ağzındk ma-
kasa alıcarak dusürüldUğU ztvman
durum 2-1 alevhlmlzde Idl Te bu
oyuncumuı beraberilk golüne gldl-
yordu Blrlnd golümüzfl. top hasım-
dan gelmls olmaaına rağmen ofsayd
llan eden hakem «beynelmllel» sıfa-
tını tasıyamıyocak kadar kotu Idl

Antrenörün yenlden t«tblk ettljH
•müdafaa taktlgl-, takımın tertibi
münakaşa edliecek meselelerdlr. Fena
oyunumuz oldııÇu kadar bu hususlar

Takımımız Almanlara
dün Zürch'le 7 - 2

mağlûb oldn
(Baştarafı 1 inci sahifede)

tayyare ile memleket» dönmeğe
hazırlanıyorlar.

Bugünkü maçta Almanlar İyi bir
oyun çıkararak yedi gol atmışkr,
fakat hakemin de müsamahakâr
davTranmasmdan istifade ederek
son derece sert bir oyun oynamış-
lardır. Çetin, oyunun daha başın-
da sakatlanmış, maçm altmış da-
kıkasmı Türk takımı on kişi oy-
namıştır. 2-0 mağlûb durumda iken
Mustafa birinci golümüzü atmış-
tır. İkinci golümüzü de Lefter 7-1
m=ğlûb vszivette iken çıkarmıştır.
Hakem. maçı tamamile aleyhirniz-
de kararlan ile idareye kalkışmış-
tır.

Salih Omurlağı
kayhsttik

Ankara. 23 (a-a.) — Millî Müda-
faa Vekâleti Temsıl
bildırilmıştır:

TUrk ordusruna kiymetli hizmet-
lerde bulunmuş oîan sabık Erkânı-
harbivei Umumiye Reisi emekli Or
aeneral Salih Omurtakın ouçun
Bahçelievlerdeki evinde vefat et-
tiği teessürle- haber ahnrrıstır.

Merhumun cenazesi 25 haziran
1954 cuma günü öğle nam»zını mü
teakıb Hscıb-yram c?miinden as-
kerî merasimle alıiarak Cebeci şe-
hidliğindeki ebedî istirahatgâhına
terkedilecektir.

* * *
Orgeneral Salih Omurtak hayatı

bo>-unca memlekete büyuk hizmet-
ler etmiş, muhitinde her vakit sev-
gı ve hürmet hisleri yaratmış kıy-
metli bir Eskerdi. Merhum, Ata-
türkün en çok takdir ettiği ve sev-
dişi komutanlarımızdan biri idi.
Şeyh Ssid isyanını bastıran Orge-
neral S=lih Omurtak, muhtelif ta-
rihlerde ordu komutanlıklarında
b-jlunmuş, emri alündaki en yük-
sek subayd:n erlere kadar herkese
kendi=;ini saydırmış ve sevdirmiştir.

Ordvmuzun en yüksek kademesi
o'an Genelkurmay Başkanhğına ge
tirilen merhum, bu arada mühim
ıslahat da yapmıştır Genelkurmay
Basksrlığı sır: sında İnçiltereyi de
ziya' et eden merhum, nıhayet has-
talanmış ve tedavi için Amerikaya
gitmişti. H-«ta!'ğı neticesinden Ge-
ne'ku'may Basksnl'â'ndan cpkilen
Salih Omuıtakın ölümiı orr*ud~ ol-
ri'ifu kadar m?mlckette de derin
HT teessür uyandırm:«tır.

Ordumuza ve ailesi erkânına ba§-
sağlığı dileriz. " * * - x .

Fakat ldarecllerlmlzm. bu aon ma-
çın Zürihte oyn&ntnaaına razı olma-
lan ve aynı tsmenria Madridde oyna-
nan İsaonva - Turkıye maçını de-
vamlı surette alevhlmlzde İdare et-
mls olan Fransız hakemlnln bugun
de Alman - Türk maçını üzerine a!-
masını kabul ermemiz anlaşılması zor
blr noktayı teşkll etmektediT

Almaalar bugünkü macı sankl mem
leketlerinde oynamışlardır. Zürih
esasen Alman nüfuzu altındadır re
stadda toplanmıs olan 30 000 ÜPVİTI-
den tahminen 25 00 ini de yerli veya
Almanyadan gelmls
edlyordu.

Almanlar teşkll

FiFA'nın yeni
Başkanının

sözleri
Berne 23 (a a ) — 35 yıl başkanlık

eden Jules Hlmet'ln yerine mllletler-
arası Pütbol Federasronu Baskanlı^ı-
na seçllen ve Be'.clka temsllrlsl V
Seeldravers dünya futbol samplyonası
hakkında şımları sov'.emlştir •

«— Dünya futbol samplyonamndan
bahsedildlSl zaman lnsanın aklına
derhal Uruıruvay, Brezllya, Macarls-
tan ve Avusturyanın adlannm gelme-
mesl lmkânsızdır Bu lslmlerln arasın-
da İr.şllterenln bulunmaması dlkkatl
çekebillr Fakat İngillz futbolu slmdl
blr buhran geçlrmektedlr Bu buhran
oyuncu buhranı de*Udlr, çünkil bun-
lar eskllerinden de lyldlr Haklkat
şudur kl, IngUlz takımı esklslndcn
fena oynnmıyorsa da dlğer takımlar
bugtln pek daha mükemmel oyunlar
çıkanraktadırlar Bu yükl çamplyo-
nvnm gavet çe'ln olmasıcın sebebl de
budur Filhaklka kıymetl halz yeni
takımlar en tehllkell takımlan yene-
büeceklerlnl lsbat etmlşlerdlr Mesc'.a

. i lklnd dereoede blr takıra telâkkl edl-
Burosundan j l e n B e I ( ; l k a ı ingtltere İle berabere kal-

ma*a muvaffak olmuştur Kanaatlm-
ce famplyonanm bugünkü sekll da
deglştirilmelldlr Berlbaşı olarak 8 ta-
kımın tesbltinln ve dlger 8 takımın
bunlara nazaran aşa^ı telâkkl edll-
melertnln yerlnde bir çey olmadıtını
zannediyorum. Şımdl kıymetlerln geç-
mlştekl prestijlere dayanarak değll,
her takımm aamplyor.anın başlama-
aından öncekl karşılaşmalann« lstl-
nadrn hesablanması gerektiğl lsbat
edilmiştir Bu »ebebden «erlbaşı ola-
cak takımlar o mevsimde aağladıklan
netlcelere gore tesbit edllmelirtlr İki
kuvvetll takımm şampiyonanın daha
Uk turlarında karşılasmaları ancak bu
suretle örJenebllir Es&sen bu meaele
FI F A 'nm gelecek toplantılarmda
tetklk edllerek bir hal çaresl bulunul-
masır.a çalısılacaktır •

Bîr Fransi7 (razetesi «Ulvi Yenal
ile aynı fikirde değiliz» dijor!
Parls 25 (SHA) — Fransanm

"L'Equlpe« gazetesl. Türklye - Alman-
ya maçından sonra Dlvl Tenalın ta-
kımın fena oynadı*ına ve ne mud&-
faa, ne de hucumda ıs gormedigi hu-
•usundakl be-anatın* temasUı >un-
lan yaranaStadır:

•— Blz Ulvl Tenal lla kat'lym aynı
flklrde değUlz. Türk müdafaa hattı
fena oynamamıçtır ve Turg&ya sık sık
top gelmisse bunun aebebinl Alman
forvet hattmın gayet ivl oynamasın-
da aramalıdır Dlğer taraftan yanm
saatllk blr oyun^an sonra «antrfor
Feridun geri oynatılmış ve bu ovun-
cu geride. lleride oynadığmdan daha
İyi blr oyun çıkarmıştır. Lefter'e İse
fazla iş yukletilmlş ve bu futbolcu
da ellnden gelenl yapmıştır •

Yugoslavlar Chaux de Fonds
takımuıı 8-1 yendi

Chaux de Fonds 23 (a a ı — Tu-
godav takımı dun burada mahsll! ta-
kımla yaptığı antrenman maçını 8-1
kazanmıstır Gollerlntn 4 ünü Bobek.
3 unu MUutlnovlg, blrlnl de Vukas

•*jt%*ias>-#.

Türkiye - Kore
Zürıch, 23 (HususîJ — İkinci

grupun ikinci kardofinahstini taym
edecek olan Türkiye - Almanya
baraj maçı bugün Zurich stadında
30 bıne yakm bir seyırci kutlesi
önünde oynandı. Bu seyirci adsdı-
nın 25 bınıni Almanyaaan gelen
Almanlar teşkil etmekte ıdıler.

Maç kapalı bir havada oynandı.
Saha, bır gun evvel yağan şiddetli
yağmurun tesirile kaygan bir haide
idi.

Bu maçı, İskoçyah hakem Charles
Faultlesa idare edecekti. Ancak, son
dakikada anlıyamadığımız bir se-
beble maçm hakemi değiştirilerek
>erıne Fransız Vıncenti konuldu.
Bu değişiklik stadda bir levha do-
laştırılarak halka ilân edildl Vuı-
centı'nin hakemliğe getirilmesi hiç
de hoşumuza gitmedi. Zira bu zat
Madridde İspanya ile oynadığımız
maçta hiç de iyi not aimamışb.

Muayyen saatte, takımlar yanya-
na sahaya çıktılar. En önde Türk
takımının kaptanı Lefter ile Alman
kaptanı Fritz Walter bulunuyorlar-
dı.

Takımlar sahaya çıktıktan socr»,
stadda bulunan Avrupa güzeli ta-
kım kaptanlanna birer buket vere-
rek iyi şanslar temennisinde bulun-
du.

Oyun başlıyor
Mutad merasimden sonra takım-

lar sahadaki yerlerini aldılar. Bi-
zimkiler şu değişik tertıbdeler:

Şükrü - Rıdvan, Basri - Naci,
Çetın. Rober - Erol, Mustafa, Nec-
mi, Lefter. Coşkun.

Buna mukabil Alman takımı, bi-
zi 4 - 1 yenen kadrosunu muhafa-
za etmekte idi. Iki takımın da for-
ması beyaz olduğu için, geçen maç-
ta Inır'a çekilmiş ve biz kaybetti-
ğımizden kırmızı forma ile oyna-
mıştık. Bu sefer sıra Almanlarda...

Oyuna, rüzgâr alündaki takımı-
mız başladı. İlk dakikalar Alman

Limının baskısı altında geçti.
Rakib forvetın serf ve deplasmanlı
oyunu müdafaamızı hayli kanştın-
yordu.

Alman lann ilk solü
7 nci dakikada Rıdvan gayet

kötü bir ıskasından istifade eden
Schaeffer, topu kaparak hızla ka-
lenüze indi, ortaya aktardığı topu
Otmar Walter, 3 metre mesafeden
hafif bir plâse ile gole tahvil etti.

Bu beklenilmedik gol takımımızı
gayrete getirir gibi oldu. Bu arada
Lefterin sıkı bir şutu direkleri ya-
layarak dışan gittiği gibi, Mustafa
da yakın bir mesafeden topu Al-
man kalecisine teslim etti. (Daki-
ka: 10 vs 11).

2 nci Alman golü
12 nci dakikada Almanların tehli-

keli bir akında Çetin topu çelmek
isterken, ayağı kayarak yere düş-
tü. Bunu fırsat bilen Schaeffer to-
pu kapıp kalemize sokuldu ve ikin-
ci golü çıkardı.

Takımımız açıldı
2 - 0 mağlûb duruma düşen ta-

kımımız açıldı. 13 üncü dakikada,
iki kişiyi çalımla geçip ceza çizgisi
içine gıren Lefterin çektiği şut Al-
man müdafîinin elüıe çarptı ise de
hakem buna aldınş etmedi. 16 nci
dakikada Necminin tehlikeli bir
dalışını Posipal yetişerek güçlükle
kesebildi.

Sayılmayan gotiimöz
18 inci dakikada Lefterin götürüp

maçmda Necmin in ofsayd sayılan
süzülüşle Alman kalesine sokuldu.
Ortaya aktardığı topa çok güzel blr
kafa darbesi oturtan Mustafa Al-
man kalesine ilk golümüzü yaptı.

Verilmiyen penaltunn
Bu gol takımızı coşturdu. 22 nci

dakikada Lefter, iki kişiyi çalımla
geçip Alman altı pas çizgisinin içi-
ne girdi. Tam şutunu çekeceği sı-
rada makasa alıp düşürdüler. Ha-
kem bu bariz penaltıya da lâkayd
kaldı.

23 üncü dakikada O. Walter aşi-
kâr bir ofsayd pozısyonundan kap-
tığı topla kalemiae sokuldu. Lays-
menin ofsayd işaretine rağmen ha-
kem aldınş etmedi. Şükrü cansi-
parane bir atlayışla bu tehlikeyi
önledi.

Çetin sakatlaadı
Bu akın esnasında santrahafıroıc

Çetin sakatlandı ve sahadan çıkü.
Takımırnıı 10 kişi kaldı.

Alraanlarm 3 üncü golü
30 uncu dakikada, bir Alman a-

kınında Nacinin havaya diktiğı
toptan faydalanan Morlock, üjün-
ci Almar» golünü çıkardı.

Bu golden sonra ayağı ciddî su-
rette aksayan Çetin sağaçığa, Erol
sağios, Mustafa da santrahafa geç-
tiler.

31 inci dakikada Lefterin boş
kaleyi bulan gollük bir şutu, Al-
man müdafiinin kafasına çarparak
kurtuldu. 34 üncü dakikada Coşkun
gole giderken Alman müdafaası
kendisini biçti. Hakem bu penalb-
ya da aldırmadı. 39 uncu dakikada
F. Waherin, kalecimizi aşan bir
şutunu Rıdvan tam kale ağzından
çevjrerek bir gole mâni oldu.
44 üncü dakikada O. Walteri'n çok
tehlikeli bir dalışını Şükrü ayak-
lanna atlıyarak kurtardı. Biraz
sonra da devre sona erdi.

ikinci devre
İkinci devreye ilk haftaymı bitir-

ç îğimiz tertible başladık Fakat 5
dakika sonra Çetin ayağındaki ân-
za arttığından bir daha ginnemek
üzere oyundan çıktı.

On kişi kalan takımımız karşı-
sında Alman akınlan daha müessir
oîmağa başladı 11 inci dakikada
Şükrüyü aşan bir topu Mustafa tam
kale ağzından kafa ile çeldi. Basri
de yetişip uzun bir vuruşla iade
etti.

4 ve 5 inei Ahnan golleri
15 inci dakikada Mustafa topu

çe\riremedi; yetişen Klodt dördün-
cü golü çıkardı. Hemen iki dakika
sonra da Fritz Walter beşinci golü
yaptı. Bunu 19 ve 20 nci dakika-
larda Şükrünün çok güzel iki kur-
tanşı takib etti.

24 üncü dakikada ileri bir pası
kovalıyan Necmiye Posipal kasdî
bir tekme attı. Hakem sadece bir
öıtar vermekle iktifa etü.

6 ve 7 nci goller
Alman akınlarjını artbğı bir es-

nada Fritz Walter, 31 üıci dakika-
da ceza çizgisi üzerinden; 35 inci
dakikada da 2 metre mesafeden ta-
kımına üstüste iki gol kazandırdı.
7 - 1 mağlûb duruma düştuk.

2 nci golümüz
Son on dakika zarfında oyun ta-

Tiamen Alman yarı salıasında geçti.

golû

Takımımız

pazar günü

dönüyor
Zürlh 33 (Hunul) — D«ny» Jra-

pası aıaç'.arm» Istlrak aden oyun-
culanmızın p&zar frtlntl tsyyar*
Ue memlekete döneoeklerl bildlıll-
mektedlr. Daha evvel doaUlnuMrt
İçin teşebbüs yapılmıs, fak»t t»y-
yarelerde yer bulunamamiftu1.

N-3cmiye aktardığı topu bu oyun- j Bu arada Necminin güzel bir aıa
pasını Lefter'üı gole tahvil etmesile
'Dk. 37) durum 7 - 2 oldu ve maç
-îa bu netice ile sona erdi.

Takımımız bu maçta yedi gol ye-
rr.esine rağmen r zilmemiştir. Üvu-
r.un sonlsrında Alman müd fcf.sı-
nı bun?ltrnası ve bir de gol a-ması
buna delıldir» '

cu ortaya yollarken top Posipalın
ayağına çarpü. Yetişen Mustafa
çüzel bir şutla tcpu Alman kale^i-
ne soktu ise de hakem, ha=ımdan
gelen topa ofsayd vermekle futbcî
kajdelerini altüst etti

Nihayet golümüz
21 inci dakikada Goçkun güzel bir

tsviçre, llalyayı
yeniden yenerek
tasfiyeye uğraliı

Bale 23 (Hususl'» — ttalya 11» Î»VIÇT«
arasındaki baraj maçı burada kalabalık
blr «eyirci kütlesi onünde oynandı.

Bu maçın ilk yarım »aatl müsavi blr
sekılde cereyan ettl Bu arada: İS tindl
daklkada santrafor Hue<) İki beki geçe.
rek Isvıçreyl falib dunnn» yukselttl.

Devrenin son İS dakikası daha ri-
yade İsviçrelilerin basXı?ı atlmda ee-
reyan ettl ve haftayım 1-fl tıvlçrenlıı
galiblyetile sona erdi.

ttalyanlar Iklnd devrey» çok dahı
hızlı ve hırslı basladılar. tlk bes daki-
ka oyun Isviçre on seldzinden dısarl
çıkmadl.

Bu baskıdan kurtulan tsviçrelller yap-
tıkları ânl blr skında Ballaman'm aya-
gından ikıncı {ollerlni kazandılar. __

Bu vazıyet esasen lirdrll blr hava
İçınde bulunan İtalyanların âsabını boz-
du. Italyan muhaciırJeri. İsviçrenın
meshur kılid »istemini ancak 68 İnci
dakikada bozabildiler T« Nesti'nln ka-
fasından tek collerini kazandıUr.

Italyan forvetl gol »tamadığm» sl-
nirlenirken İki gol daha yedi v« 4-1
kaybederek elimıne olup gittl.

Italyanlar bu maçU İki »ğır hataya
duşmuslerdır: Kendılermden çok emıa
olarak sahaya çıkmıs ve kale yakin-
larında topla fazla oynamışlardtT. ttal-
yan idarecıleri maçın neticesüıden o
kadar emin davranmıjlardır kl. bugun
bazı yıldız oyuncularını oynatmamış
ve cumartesi daha kuvvetll bir takımia
sahaya çıkmayı tasarlamıjlardır.

Macaıiar güney
Amerika lurnesine

çıkacak
Beme 23 (a.a) — Macar takımı,

dünya futbol samplyonasmdan hemen
sonra Güney Amenka memleketlerln-
de blr tumeye çıkacaktır.

Macar mllli t«kımmdakl oyuneularm
ekserlslnl temln etmls olan 1953 Ma-
carlstan şampiyonu Voros Looogo
ıKızü bayrak) lie Honver (Ordu) dan
valmz s?.ş bek Buzacskl bu kulüblera
dahü de^Udlr

Mukavele geregince Macar takunı J
temmuzda Berc'den hareketle lkl gün
socra Budapesteye varacak ve 10 tem-
muzda buradan Guney Amerikaya
gltmek Ü7ere yola çıkacaktır.

Kızıl Bayrak ve Ordu takımı oytn-
cuları Rlo de Janerio, Sao Paulo. Mon
tevideo, Bueno» Alres ve dlger büyuk
Güney Amerlkan şehirlerlnln en lyl
takımlarile karsılasacaklardır. Kızıl
Ba^rak, buvuk milli oyuncularuu, ya-
ni kalecl Geller, aantrhaf Borzsenyl,
sol bek Lantos, haf Zakarla» ve Ko-
vacs İle for Sandor, Hidegkutl v« Pa-
îotas'ı oynatacaktır

Ordu kulübü de kaled Groslta, a n -
rrîıaf Lorant, haf Borsik ve forlardan
B!id!>l. Kocsls, Puskas, Czlbor ve M»-
Chos"u ovnatacaktır.

Macar pr.rlamentosunda mebua olan
Borsik, dunyanın en lyl haOarından
sayılaırktadır.

Bu arada Brezl'.ya - Mncarlstan, TJ
rutruvav - Macarlstan \eya Arjantln *
M<.c.<rlstan karşılsşmrlarınm da t«f>
rlb'PTnesl miimk^ndur Fcîıat Macai >
îpnn bunu kabul edip e*miyecek1ef«
Mli cr.p-naktedlr OJrenlldİTİne gore,
^err.hat masraflQ?ı cr^anizatorıere ai4
n'.-~>k ^e 1"<İ ! ' "-r kulubü her karf
slasma lçlü £ lla 3 'otn doiat alacakt
tu.

Orijinal Boyut : 5 * 23 cm


