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Dün yapılan voleybol maçları neticesinde:

F. Bahçeli kızlar Türkiye; Darüşşaf akâ
ile İstatistik de grup birincisi oldulaf

D. Spor, F. Bahçeyi
yine yendi: 2 - 1

Eskişehir 17 (Hususî) — Fenerbahçe
ikinci maçını bugün Eskişehir şampi-
yonu Demirspor ile yaptı. 15 bine ya-
kın seyircinin seyrettiği, hasılat re-
korunun kırıldığı bu maça takımlaı
şu kadrolarla çıktılar:

Demirspor: Emrullah - Salâhaddin,

sonra oyunun cereyan tarzı biraı
sertleşti. Nihayet 71 inci dakikada
Tevfik Demirsporun ikinci ve gali-
biyet golünü çıkardı ve oyun da bu
suretle 2-1 Demirsporun galibiyeti
ile neticelendi.

Hakem vasatın altmda idi. Fener
Bedri - Yüksel, Cevad, Necmi _ A- ı beklenen oyunu çıkaramadı.

Türkiye şampiyonu Fenerbahçe kız voleybol takımı

lâeddin, tsmet, Tevfik, Fahreddin,
Kadri.

Fenerbahçe: Salâhaddin _ Seraced-
din, Basri - Nedim, Naci, Necdet -
Turan, Lefter, Şirzat, Ergun, Niyazi.

Saat 15.15 te başlayan ve karşıhklı |
akınlarla devam eden rr.açm ilk dev- j
resinin 43 üncü dakiliasmda Nacinin j
çok yakmdan kaleci Salâhaddine ver- I
mek istediği topa Tevfik yetişerek ;
kafa ile ilk golü yaptı ve devre 1-0 ,
Demirspor lehir.e bitti. !

İkinci devre başlar başlamaz. 46 ncı
dakikada Lefter penaltıdan Fer.erin
beraberlik sayısm: temin etti. Bundan
_ _ _ _ .

KÜÇÜKAYASOFYA: 3 !

P. T. T. :3
Dün Cankurtaran sahasında Kü-

çükayasofya - P.T.T birinci takımları
arasında yapılan maçta taraflar 3-3
berabere kalmış ve (B> takımları
karşılaşmasmda ise 1-1 berabere kal-
mışlardır.

Demirspor ise en güzel oyunların-
dan birini gösterdi.

Nazminin yaptığı ilk Beşikta? golü K. Pa$a kalesine girerken

Beşiktaş, Kasımpaşaya galib:3-0

federasyon Kupası voleybol karşılaş
malan dün yapılan maçlarla sona
ermiş ve A grupunda Ankara Istatis-
tik ile B grupunda Darüşşafaka bi-
rinci olarak Tüıkıye voleybol şampi-
yonasına katışmağa hak kazanmışlar-
dır.

Dünkü maçlarda Demirspor (Anka-
ra) Havsgü (Kayseri) nü 13-15. 15-11.
15-12.15-10: Falandöken (Erzuruır,!
Altay (Izmir) 1 9-15. 17-15. 15-8. 15-12,
Darüşşafaka (tstanbul) Karantins
(Izmir) yı 15-4. 16-14. 15-12: çok qo-
kişmeli bir karşılaşmadan sonra Ista-
tik (Ankara) Bakırköy (lstanbul"ı ü
6-15. 15-13. 15-10. 7-15, 17-15 yenmiş
Jerdir.

Üç gün devam eden müsabakalar
neticesinde:

A grupunda İstatistik (Ankara)
birir.ci, Bakırköy (Istanbul) ikinci,
Palandöken (Erzurum) üçüncü. Altay
(Izmirl dördüncü; B. grupunda ise \
Daruşşafaka (Istanbul) ' birinci. De- |
mirspor (Ankara' ikinci. KarantinP
ılzmir) üçüncü. Havagücü (Kayseri'
dördüncü olmuşlardır. ,

Kızlar Türkiye şampiyonası
Iki gün üstüste yapılan kız';arara=ı

Türkiye Voleybol çarr.piyonasını Fe-
nerbahçeliler ikirci defa kazanmış-
'.a rdır.

G. Saray Alpullııda
Ş. Spora takıldı: 1-1

Alpullu 17 (Güngör Gönenç bildi-
riyor» — Kadri. Suad ve İsfendiyar-

İrt'ânbul birincist Fenerbahçe kız ' dan mahrum Galatasaray takımı bu-
tskımı Ankir.ı birincisi Kolojlüer kız ! gün saat 15 te ikinci maçını Alpullu
tEkımını bir gün evvel olduğu gibi
dün de gene 3-0 (15-5. 15-5- 15-121 ye
nerek Türkiye şampiyonu olmuşlar-
dır.

bu

şekerspor takımile yaptı ve maç ta-
rafların attıkları birer golle berabere
bitti. Stadı dolduranların büyük bir
heyecanla takib ettikleri bu maçın
ilk yarısmda, her iki taraf da sayı
yapamadı ve devre sıfır sıfıra neti-
celendi. İkinci devrenin ortalarına
doğru Şekerspor sağaçığı Yılmaz, ta-
kımının ilk golünü attı. Bu suretle
mağlûb vaziyete düşerı Galatasaray-
lılar. birdenbire hâkimiyeti ele aldı-
lar ve santrfor oynayan tanınmış

kaleci Turgaym attığı golle beraber-
liği sağladılar. Maç bu suretle bir .bir,
beraberlikle so«a erdi.

Profesyönel
ikinci lig
maçlan

\azmi ikinci Beşiktaş golünü böyle yaptı

STAD: Dolmabahç»
SEYİHCİ: 21743
HASILAT: 40130.50
HAKEMLER: Muzaffer Ertug

(Ankara) ile Muvahhid Afir ve I
Kâzim Arkal (îstanbul)

BEŞÎTAŞ: Varol - Kâmil. Me-
tin - Yüksel, A. îhsan, Güneş -
Nazmi. Receb. K Ahmed, B. Ah-
med, Coşkun

K. PAŞA: Mehmed - Tayyar.
Sedad (Hikmet) - Hikmet (Sa-
lih). Falih, Salih (Niyazi) -
Zühtü. Nureddin. Metin. Ernl.
Niyazi

GOLLER: Nazmi D: 23. K
Ahmed D: 41: Nazmi D: «1

HA - SAN

Slstemsiz. kallteslz ve hatt» cansız
bir maçtan sonra Beşiktaşlılar tlstün
lüklerlnin »emeresinl ancak 3-0 lık
btr netice İle elde edebildller

Siyah-beyaz formalı forvet blraz
'"îecerikli hareket edebllseydl muhaLk-
Sak k! dünkü karsılaşma daha büyük
•iır skor'.a sona erebilirdi.

Kasımpaşaîılar düa haklkaten çok
-anssızdılar. Hastalanıp sahayı terke-
•Jen so'.beklerl Seciattan mahrum o'.a-
rak tam bir saat maçı on oyuncu ile
•amamlamalc lçin çalıştılar. Onlar da
dort forve*.!e yaptık'arı âni hücumîar
1a becerikslz hareketlerle birçok gol
f:rsa:ı 5t»çırdılar.

* * *
Kaiimpaşalılar.n bsçladıjh oyunda

E ç ş henıen üstüniuk kur-
mada geclkmedller. Fakat inl Ka«;m-
pa?a hücumlan d» Siyab.-beyaz k&It
lçin oldukça tehllkelı oluyordu.

| İki rakibin de gelişi güzel orn&rc»
j ları ve forvetlerinm gol fırsatlarm-
! dan istlfsde edememeierl oyunun zev
i ktnl kaçırıyordu. Nihayet 25 lncı dakl
| kada komblne bir Beîtkta* hücumu
! semerBsinl verdl. BüyüJC Ahmedi'n sa
\ ia depl&sman yaparak ortaladığı topu
i Küçük Ahmed daha nıUsald pozlsyon-

da ola ı̂ Nazmlye geçirdi. Nazminla
köşeji buian şutu KasrmpaşB kalecl»!
cln müdaiıaleslne rtğmen Uk go! ola
rak ağlara takıldı.

30 uncu dakikada Kagımp&f* tol b*
ki Sedat hasîalanarak »ah»yı terkettl.

Beşiktaş baskLsının arttığı bir sı-
rada ve 41 İnci dakikada Küçük Ah-
medin 18 üzerinden çekt!41 bir şut ikia
cl oefa Kasımpaşa aîlar:nı buldu. İ l i
devre de böylece Slyah-beyazlılann
2-0 üstünluklerl »'.tında iapandı.

İkinci devreye Beşlitaşlılar çok e«n
lı başladıiar ama bir u b u n köpügü
şibl çabuk »ondüler.

16 ncı daklkada Nazmlnln «ıkı blr
çutla yapr.ğı Uçüncü golden gonra Bt
şik*asta blr gevşeme ba? gösterdi.

Rakiblerlnln 10 k'.şl lle oynamalan
avantajını da kaybeden Siyah-beyaz-
jı'.ar forvetlerlnin beceriksizlii! yuzün
den birçok gol ?:rsaT!an kaçır.yorlar-
dı. Mamafih Kasımpsşal'.lar da raklb-
lerlnden gerı ka^nv.yorlar ve 4 forll
âni ve tehlikell akınlar yapıyorlardı.

Oyun da böylece Bes!k-aş:n Kasım
paşaya 3-0 galebeslle son» erdl.

Grup birincisi Darüşşafaka, şildini alııken

Dünkü basketbol maçları
Dün gece şehrimlz Spor Te Sergl

Saraymda basketbol lig maç'.arına de-
vam edıîmlştir. ÇekişmeH ve heyecan
lı geçen maçlarda şu netlceler alın-
mıştır.

2. küme maçlan
İkinci küme maçlarmdan dün lkisl

yapılnv.ştır. Der.iz Harb Oku'iU Nemli
Sporu 83-30. Yeldeğirmenl Tepebaşı-
nı 57-39 mağlub etmlştir.

Genç maçları
Genç takımlar karsılaşmasmüa: İ.-

T. Ü.: 47 — AnadolUhisarı: 31, Moda:
46 — Güneşspor: 40. Vefa: 57 — Ru-
melihisarı: 30, Beşiktaş: 33 — Bey-

«•UHHUII

koz: 37. Ş:sU. Bakırkove hükmen ga-
iıh ge':mişerdlr

Darüşşafaka: 68 — Beyogluspor 53
İlk karsı'.aşmayı Darüşşafaka Beyoğ

lusporla yapmış hızlı ve zevkll geçen
maçın ilk devresini yanm basketle
27-26 önde bltlren Dartişşaf&kalılar
karş:laşmayı 68-53 kazar.maya muvaf
fik olmuşlarcjr.

Fenerbahçe: 94 — Kadıkövspor: 6€
İkinci karşılaşmayı llder Fenerbah-

çe Kadıköpsporla yapm'.ş hâkim blr
ovunla devresini 41-18 bltirdlğt maçı
94-66 glbi farkiı blr netice İle alrm;-
f.r.

Kaleci Şükrü
zelzeiede
sakaHandı

Eskişehir 17 (Hususi» — dün gece
sabaha karşı 2 40 ta vuku bulan şid-
detli zelzele Fer.erli sporcuları bir
hayli korkutmuş, bu arada otelden
kaçmak isteyen kaleci Şükrü merdi-
venlerden inerken ayağını hafifçe
incitmiştir.

Topkapı: 1 — Altmay: 1

Dün Beylerbeyl »ahasında yapılan
1 İnci Amatör Küme maçmda Topka-
pı çekişmell blr mactan »onra Altmay
i'.e 1-1 berabere kalmıştır Maçın ilk
devresl 1-0 A'.tınay lehlne aona ermlş;
Topkapı beraber'.iği ikinci devrede te-
min etrr.'.ştlr.

Karagumııik: ] — 'İ;ıU--iı>ı: 0
İlk maçı hakem Yaşar Nurtenin lda

reslnde :ider Karagümrük takımı İle
Takslm yapmışlardır. Maç Karagümrü
ğün k:smi baskısı altmda geçmlş, Kır
mızı siyah'.ıiar ilk devrenin 8. daki-
kasmda Rece'oin ayağmdan attıklar.

| go'.le maçı 1-0 "cazar.mış'.ardır.
Sarıyer: 1 — Beylerbeyi: 0

İkinci karşılaşma da tek golle netl-
celenmlş Rifat Atakanmın ldare ettiği
karşılaşmada Sarıyerlller de\-eyl gol-
süz bltlrrnişler: İkinci devrenin 27
daklkasmda Ker.an vasıtaslle bir goljca
zanarak maçı böylece sona erdlrmlş-
'erdir

Eyüb: 6 — Anadolu: 1
Güaüa en gollü karşuaşması Rlfat

Atakanın ldare ettlgl Eyüb - Anadolu
maçı o'.muş. Şimplyonlukta iddla Ba- 1 3 0

hibl Eyüb ilk devreyı 2-1 ör.de bltir-
miş lkinci devrede de güzel oyununu

Eeykoz, B, Sporu S - 2 yendi
Dun saat 11 de
Fenerbahçe stadın. i

ı İki sarı siyahlı ;
kım Beykozla -

:?yoğluspor karşı-
.iştılar. Maçın ilk
20 dakikası Beyko-
zun hâkimiy^tl al- '

de bu ır.üddet Içlnde I
sayı yapacak pozisyona
21 İnci dakikadan sonra

Beyoğlusporlular oyunu müsav: bir du-
nıma soktular ve ikinci devrede de
rakiblerinden daha lyi oynamslarına
rajhnen mağlûbiyetten kurtulamadılar.

İlk vuruşu yapan Beykozlular hemen
Beyoğluspor nısıf sahasıra yerlestiler.

d a k ! k a d a N u r c a n ı n çektiği çok

j "
1 l e kurtardı. 31 İnci dakıkada Gun-dört go'.le süsl'yerek maçı 6-1 glbl 1

farklı blr sekilde kazanmaya muvaı- i a>-"i ter» bir kafa vurusundan lstifade
fak o'muş'ur, I eden Ziya. lkl raklb ojTincu arasmdan

Yeşildirek: 3 — Hasköy: 1
Bir müddetten berl lyl çalıştığı hal-

ie netice alamıyan Yeşüdlrek dün gü
zel blr oyunla Hasköyü mağlûb etm:ş
tir. Yeşil-sanlılar İlk devreyl Hüseyi-
nln ayagı İle blr gol yemelerine rağ-
rr.en Yalçm va*ı:aslîe blrl penaltıdan
lkl gol kazanarak devreyl 2-1 önde bi ] d ^ h ü k m e d e r e k saymad.. Devr.
tirmiş. Iklncl devre d» Yılmaz vasıta .......

sıyrılsrak Beykozun ilk golünü yaptı.
S3 üncü dakikada soldan atılan kor-

nerde Beykoî kalesi karıştığı bir anda
Clmbikakls. dönerek attığı güzel bir
şütle durumu 1-1 yaptı 42 ncl dakika-
da Sofyanldisten aldığı bir pasla Gün-
görün attığı 2 nci golû. hakem ofsayd

sile bir gol çıkararak maçı 3-1 kazan
nıış'.ardır.

1-1 bitti.
Maçın ikinci yarısına Beyoğlusporlu-

STAD: Fenerbahçe
HAKEMLER: F. Erkan (Kü-

tahya) - F. Tuğrul ve AIi Bar-
ç;n (Izmir).

BEYKCZ: Necmi - Ekerbiçer.
Ismet - Erdinç. Rauf. K. Erdo-
gan - Zîya. Hasan. B Erdrğ.an.
Fahreddin. Nurcan.

BEYOĞLU: Turgud - Niko.
Kartalis - Günay. Dimitrinflu.
Diyamandi - Kostantinidi?. Çim-
bikakis. Sofyanidis, Güngör.
ömer.

GOLLER: Ziya (D 31) - Çim
bikakis (D. 33) - Sofyanidis (D.
54) - Ekerbiçer (D. 71) - B. Er-
dogan <D. 78)

Asaf AYÇIL

lar güzel basladılar. 54 üncü dakikada
Sofj'anidis, Rauf ve K. Erdoğanın müj.
terek hatasından istifade ederek a^ırt-
ma blr vuruşla takımını 2.1 galib du-
ruma soktu. 57 nci dakikada Ömer
çok müsaid bir vazlyette bos kalan
Beykoz kalesine topu atamadı.

71 inci dakikada Beyoğluspor deyhl-
ne verilen penaltıyı Ekerbiçer gole tah.
vll ederek vaziyeü 2-2 yaptı.

78 İnci dakikada. B. Erdoğanın fü-

Adapazannda güreş
karşılaşmalan '

Adapazarı 17 (Husus!) — Okullar
, . . . . . _ , . , , arasında tertib edilen güres müsaba-
I tımu Turgud kornerle onledı ve atılan , , , .. . , . . a-

korner neticesinde kanşan Beyoğlu- | k a l a n h u ^ n netıcelennnştır. Ogren-
spor kalesi ağzır.da K. Erdoğan rfr süt cılerm çalışmalanna şampıyonlardan
çekti ise de top B. Erdoğana geldl ve ] Mithat Bayrak da yardım etmiştir.

Müsabakalar sonunda Adapazan Lise-
si birinci. Erkek Sanat Enstitüsü ikin-
ci, Ticaret Lisesi üçüncü olmaştur.

bu oyuncu da topu kafa ile Beyogluspor
kalesine atarak takımınm 3-2 galib
geimeslni sağlamış oldti-

Genç takımlar turnuvası
Memleketimizin 25 bölgesinde baş-

lıyan genç takımlar futbol turnuva-
sı muntazaman devam etmekte ve
sportmenlige ve smatörlüge yakışır
bir tarzda geçmektedir.

KONYADA
Kcnya 17 (Sofu Tuğrul bildiriyor)

— Futbol Federasyonunun organize
ettigi Genç tak:mlar turnuvasının
şehrimizde o>-nanacak yegâne maçı
bugün Ankara - Konya karmaları
arasında oynandı. Güneşli ve Ficak
bir havada yapılan karçılaçmar.ın
ilk devresi 2-2 berabere bitmiş ikin-
ci devrede Ankara daha hâkim bir
oyunla iki gol daha çıkararak maçı
4-2 kazanmağa muvaffak oldu.

KAYSERİDE
Kavjerl 17 (Mustafa Gümüçkaynak

bildlriyor) — Genç takımlar hırauTi .
sının bugün şehrimizde yapılan ye-
gâne maçında Kayseri genç takım
çok hâkim bir oyundan sonra Sıvaı
genç karmasını 4-0 yenerek tur atla-
mağa muvaffak olmuştur.

HATAYDA
Hatay 17 (Sabshaddin Eren bildlri-

yor) — Gençler karşılaşmasmda dün
yenişemlyen Adana - Mersin genç
karmalan bugün tekrar karçıalştılar.
Adana devreyi galib bitirerek maçı
4-0 galib götürürken lldnci devrenin
35. dakikasında hakem Mersinden bir
oyuncuyu çıkarmak lstemiş oyiıncu
çıkrr.ak istemeyince maçı tatil et-
mi^tir. Kar^ılaşmayı hükmen kaza-
r.an Adana karması yann Hatayla ko-
r.uşoaktır.
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Biriktirdiğiniz Paradan

NASIL İSTİFADE EDIYORSUNUZ?
Herkesin kendine göre bazı tasavvurlan olduğu ve

teşebbüslerde bulunduğu muhakkaktır. Fakat bunlann isabe-
tinden nasıl emin olabilirsiniz? Halbuki binlerce tasarruf
sahibi, biriktirdikleri paradan en emin şekilde istifade yolunu
buldular... bir Iratlı Küçük Cari Hesap açtırdılar. Siz de on-
ların izinde yürüyünüz. Türkiye Iş Bankasının en yakın Şube
veya Ajansına müracaat ederek " Biriktirdiğim para için
bütün teferruatı lehime olan bir 1. K. C. H. plânıni7, varmış..*
bu plân hakkında izahat verir misiniz, deyiniz. Gişe me-
murlanmız, Iratlı' Küçük Cari Hesaplann temin ettiği çok
müsait ve menfaatli imkânlann teferruatını memnuniyetle
izah edecekler, bütün suallerinizi cevaplandıracaklar, ve bil-
hassa size diyeceklerdir ki:

İrath Küçük Cari Hesaplann bûtûn teferrua-

tını açıklayan broşürlerimiz bütün Şube ve

Ajanslanmızda emirlerinize amadedir.

#

Bulunduğunuz yerde Türkiye Iş Bankası

yoksa herhangi bir Şubemize mektupla mü-

racaat ederek L K. C. H. açtırabilirsinit

IRATLI KÜÇÜK CARİ HESAPLAR

1955 yıhndanberi yalnız Türkiye

Iş Bankasının tasarruî &ahiplerinin

istifadesine arzettiği çok menfaatli

bir tasarruî plânıdır.

İRATLI KÜÇÜK CARİ HESAPLAR

yaşhlar için bir nev'i tekaüdiye,

orta yaşdakiler için bir dayanah

veya iyi bir sermaye, çocuklar

için tahsü veya cihaz tnasrab

karşıbğı temin eder.

İRATLI KÜÇÜK CARİ HESAPLAR

mutlaka ber 250 kişiden 1 kişiyt

600 liraya kadar Aylık Irat veya

ŞAHSINIZ, AİLENİZ VE ÇOCUKLARINİZ İÇİN
!Z 0E BİR İRATLI KÜÇÜK CARİ HESAP AÇTIRINIZ..

istikbale güvenle öakmu.

50.000 liraya kadar Peşin Sermaye

kazandınr. Çocuklar için Aylık Irat

720 liraya kadar yükselmektedir.

İRATU KÜÇÜK CARİ HESAPLAR

TVrkiye Iş Bankasının bfltün ikra-

miye keşidelerine iştirak hakkı

Terir. Meselâ, en son 28 Aralık

1956 çekilişinde 15 liralık gurup-

tan Ankaralı bir hesap sahibi İKİ

DAİRELt AP.\RTMAN ikramiyesini

kazannııştır. (1957 ikramiye plânı

ise şimdilik 2.000.000 liradır)

İRATLI KÜÇÜK CARİ HESAPLAR

ayrıca % 2£ de faiz getirir

T Ü R K İ Y E Hs BANKASI
paranızm... istikbalinizin emniyeti

Orijinal Boyut : 10 * 8 cm


