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Trahzonspor Başkanı Yılmaz
yabancı çalıştırıcıya ışık yaktı
LEVENT DONDURAN

TRABZON — Trabzon'da
özkan Sumer olayı ve Galatasa-
ray yenılgısının yankıları suru-
yor Maç sonrası taraftarların
tepkısınden de etkılenen Başkan
M Alı Yılmaz konuyla ılgılı ola-
rak goruş bıld'rmemıştı Once-
kı gece >apılan olağan vonetım
kurulu toplantisından sonra da
susmayı veğleven başkan Yılmaz
ile goruştuk "Sumer ola>ı" dı-
yınce "Sumer'ı gorevden almak-
ta geç bile kaldık" dıye tepkı
gosteren Yılmaz karann oncesın-
de Ozkan Sumer'e gerek verdı-
ğı demeçler \e gerekse vonetım
kurulunu ılgılendıren konularda
verdığı kararlar ıçın bırçok kez
ıkaz ve hatta ıhtarda bulunduk-
larını, ancak Sumer'ın bu tutu
munu bırakmadığını belırttı

Başkan Yılmaz sorularımızı
şoyle >anıtladı

— Sumer'e neden islifa fırsa-
tı verilmedi?

VILMAZ — İstıfayı duşun-
sevdı ıkaz ve ıhtar ettığımız za-
man ıçınde, gorevı bırakırdı O
görevden alınmayı bekledı Oz-
kan Sumer şunu bılmehdır kı,
kendısını Trabzonspor yucelt-
mıştır Yoksa Trabzon'u bu ye-
re getıren Ozkan Sumer değıldır

Ozetle
Voleybol Milli
Takımı açıklandı
24-28 nısan tarıhlerı arasmda Ro-
manya 'nın baskentı Bukres 'te y apı-
lacak Balkan Şampıyonası 'na katı-
lacak (4) Erkek Voleybol MıUi 7 a-
kımı behrlendı Bır suredtr Istanbul'•
da kamp çaüsmalanm surduren Milh
Takım kafüesmde su sporcular bu-
lunuyor: "Kenan Bengu, Serkan So-
zer (Güney Sanayı Altınyurt), Atıl-
la Özture, \urettın Crgut (Oyak Re-
no), Serdar Özkaner, Zeki Uslu
(Sonmez Fılament), Sehnt Oztıraner,
Hakan Kayhan, Ozkan Mutlugıl
(Eczacıbaşı), Ahmet Oulum, Metin
Oungor, (Galatasara\), Adnan Gok-
goz (AEG-Etı)

Denizlispor
Turkıye 'de spor alamnda ılk kez bır
protesto yuruyuşu duzenlendı Fut-
bul Federasyonu'nun Demzhspor'u
Orduspor'ahukmen yenık ılan edıp
ıkıpuanını sılmesı karanru protesto
eden ıkıbm taraftar yuruyuşe katıl-
dı Denızlıspor Kulubu Baskanı Ah-
mer Dartar ve kulup yonetım kuru-
lu uyelerının de yer aldığı "Futbol
Federasyonu'nu protesto sessız
yüruyusu" saat 14.00'de Merkez
Efendı tlkokulu onunde başladı.
Yakkışık bır buçuk kılometrelık gu-
zergâhta yuruyen Denızlıspor taraf-
tarlarımn protestosu saat 15.00 de
Saltak Caddesı yol ayrımında ta-
mamlandı

Gençler mağlup
F. Almanya'nın Mannheım kentın-
de yapılan uluslararası Albert Sch-
*eıtzer Turnuvası'nda Genç Basket-
bol V/ıflı Takımımız Amertka'ya
101-66 yenildı. Karşılafmanın ük ya-
nsutı da 57-34 yenık kapayan takı-
mımız bugun Yugosla\ya-tsveç mağ-
lubu ıle 3 'luk maçı yapacak.

Yücespor galip
Turkıye Amator Futbol Şampıyonası

fmcdlennın Konya grubunda yapılan
maçlarda Yücespor, Balıkesır Etı-
spor'u 2-1 yendu OYAK Renault ıse
Ankara Demırspor üe 0-0 berabere
kaidı. Tarsus grubunda ıse Adana
Demırspor, Hatay Sahılspor'u 3-0,
Ankara Sılahh Ku\ vetlergucu, Kay-
senspor'u 4-1 yendu

Üniversitelerarası
voleybol maçları
Üniversitelerarası voleybol musaba-
kalan Bolu 'da başladı. Yapılan maç-
larda şu sonuçlar alındr Ank. Ha-
cettepe: 3-lst Boğazıçu 2, Esk. 4na-
dolu: 3-Sıvas Cumhunyet: 0, Kıziar-
htanbul Ünıversıtesu- 3-Bursa Llu-
dağ:0, 4nk Gazu 3-Dıyarbakır Dıc-
le: 0, Burdur'da devam eden bayan-
larfinalmde Ise Boğazıçı Unıversite-
su Hacettepe'yi 3-1 yendu

Te k va n docıı la r
gidiyor
Federal Almanya'da yapılacak
olan uluslararası turnuıaya ka-
rılacak Tekvando Milli Takımı
pazartesı gidıy or. Istanbul Mer-
sinli Ahmet Tesisleri'nde hazır-
hklarmı surduren mıllı takımda
uçu ktz, on erkek olmak uzere 13
sporcu bulunuy or. Kafiledekı
sporculann isımlerı şoyle: 50 kilo
Halil Aıct, 54 kdo Zulkâni Ak-
bal, 58kılo Turgay Akçbnen, 64
kilo Mustafa Lyan, 70 kilo .\us-
ret Ramazanoğlu, Reşit Mısır,
76 kilo Ercan Ozhan, Coşkun
Berk, 83 kilo Osman Gunaçtı,
artı 83 \ejat Tandoğan, bayan-
larda ıse Denız \asır, Pervın
Tokgoz, Zuleyha Tan.

M. Ali Yılmaz

— Karann zamanlaması kotu
degıl mhdi?

YILMAZ — Bız bunu duşun-
medık bıle, bır takım boyle du-
rumlardan etkılenmemelı Eğer
etkılenıyorsa, bajansı zaten >a
pay olur

— Taraftarlann Sumer olayı-
na tepkisi var. Protestolar da su-
rujor. Bu konuda ne dıjeceksı-
niz?

YILMAZ — Galatasaray ma-
çında vonetıme >onelık protes
tolar Trabzonspor taraftannın
sesı olamaz 2000 kışılık bır azın-
lık Trabzonspor demek değıldır
Çunku Trabzonspor sadece
Trabzonluların değıl. tum vurda

M. \LI YILMAZDA\
Sumer'ı yucelten
Trabzonspor 'dur.
Trabzonspor'a
yabancılar gelsinler
bakalım ne olacak?
İstıfayı kesmlıkle
duşunmuyoruz.
Bır kulubu
dışarıdakıler değıl,
yonetıcıler yonetir.

vayılmış Trabzonsporluların ta
kımıdır

— Ozyazıcı'ya gorev verme\ı
duşunuvor musunuz?

VILMAZ — Bo> le bır duşun-
cemız>ok Takımı donem sonu-
na kadar llyas Akçay çalıştıra-
Lak

— Galatasarav venılgısınde
Sumer olavının pa>ı var mıydı?

YILMAZ — Ben olduğuna
ınanmıvorum Onumuzde bır
Fenerbahçe maçı var Onlarada
venılebılırız Bu onemlı değıl,
futbolda yenılgı olmasa hıç pu-
an kaybetmemış olurduk Lıder-
ken Sakarva'va yenıldık de ne
oldu9

— Taraftarlar Trabzonspor'u
voneticısı ıle, antrenoru, futbol-
cusu ile bir kapalı kutuva ben-
zetıvor \ e sızı Istanbullu Baş-
kan olarak nitelıvor. ^ıındı de
vabancı antrenor ve futbolcu ge-
lecek endişesı >ar.

\ILMAZ — Trabzonspor
şımdı>e kadar hep kendı vağı ıle
kavruldu Ovsa vetışt\rdığı tuı
bokular hatta antrenorler ba^ka
kuluplerde gorev vaptı Trab
zonspor'a da vabancı futboleu
veva antrenor gelmesı olağandır
Gelsinler bakahm ne olacak''

— Bir de Sumer'in görevden
alınmasını federasvonun isledı-
gı >ovlenıvor ne dı>orsunuz?

^ ILMAZ — Bır kulubu >one-
ten vonetıcılerdır Kendılenne
guven duyulmuş gorev verılmış-
tır Bız antrenorun, futbolcunun
so?u ıle gorev vapmavacağımız
g'bı federasvonun ısteğı ıle de
hareket etmevı/ Federasvon bız-
den bovle bır şev ıstemedı hte-
sevdı de vapmazdık

— Pazar gunu Fenerbahçe ve-
nılgısı ile taraftarın tepkısı arta-
bilir. Bu noktada vonetımin ıs-
tıfası soz konusu mu?

\ ILMAZ — Kesmlıkle ha>ır
Işımız var. Bıtınce>e kadar go
revdeyız İstıfavı kesmlıkle du-
şunmuyoruz

Ulrike Meyfarth IstanbuVda
DENİZ ÎNCEDİKEN

Unlu F Alman atlet Ulrike
Meyfarth, Zekı Trıko'nun mayo
defılesınde mankenhk yapmak
uzere dun Norveçlı nışanlısı Carl
Reıdar Selvang ıle bırlıkte Istan-
bul'a geldı Yeşılköy'de Fener-
bahçe Basketbol Şube Sorumlu-
su Engır Berker, Zekı Trıko tem-
sılcılerı ve kalabalık bır gazetecı
topluluğu terafından karşılanan
Ulrike Meyfarth, Turkıye'ye ılk
kez gelıyor Havaalamnda bır
demeç veren Mevfarth, "Turkı-
ye'den ilk kez teklif aldığında çok
sevindiğini, avnca Yeşilkov'de
gordugu ılgiden dolayı da çok
şaşırdığını. ama avnı olçude
sevindiğini*1 belırttı Turkıye'de
tanıdığı herhangı bır spor kulu-
bu bulunup bulunmadığı şeklın-
dekı soruya, "Hajır, tanımıvo-
rum. Ancak Jupp Denvall'in bir
futbol takımını çalıştırdığını
biliyonım" bıçımınde vanıt veren
unlu atlet, Dervvall'e bundan
sonrası ıçın şans dıledı

Atletızme 12 vaşında başladı-

\IŞANLISIYLA GELDİ — Ünlu atlet Ulrike Meyfarth berabe-
rinde \orveçli nişanhsı Carl Selvang ile Istanbul'a geldi.

ğını anlatan Meyfarth, ılk reko-
runu da aynı yaşta, okulda 1 68
metre ıle kırdığını belırttı

1 89 metre bovundakı atlete,
bayanlarda 1 76 metre olan

Turkıye yuksek atlama rekoru
hakkında ne duşunduğu sorul-
duğunda, gulumseyerek, "Her-
halde biraz daha fazla çalışma-
ları gerek" dedı

Basketbol milli takımında buzlar çözüldü

MiUUer ABD'ye bugün gidiyor
Solakoğlu, basketçılere ABD'de uyulması
gereken kuralları açıkladı. Buna gore, her gün
sakal tıraşı olmak, îemız gıyınmek,
alışverışlerde durust olmak başta gelıyor.

CENGİZ KAPTAN
Basketbol mıllı takımımızın

üzenndekı kara bulutlar dağıtıl-
dı. Başkan Solakoğlu ıle Sıyavuş
ve Efe Aydan arasındakı buzlar
endı ve Efe'nın sakalı galıp
geldı.

Basketbol mıllı takımımızın
12 gun surecek olan Amenka
eğıtım turnesı bugun başlıyor
Aday kadro son çalışmayı kap-
tan Efe'nın de katılması ıle dun
Spor Sergı Sarayı'nda yaptı Ça-
lışma sonrasmda açıklanan kad-
rodan Galatasaray 'lı Mehmet
Baç ıle OYAK Reno'lu Altan
Kutucu çıkarıldılar

Harcamalarını Amenka Mıl-

lı Olımpıyat Komıtesı'nm karşı-
ladığı eğıtım turnesı suresınce
Colorado Sprıngs Olımpıvat
Eğıtım Merkezı'nde çalışacak
olan mıllılenmız, Amerika Silah-
lı Kuvvetler All Stars kuba Mıl-
lı Takımı, \menka Junior Col-
lege, Houston, Little Rock, ve
Amerika Marathon OU .Nationa-
la takımları ıle karşılaşacaklar

Bu sabah 09 25'te Amenka
turnesım başlatacak olan mıllı-
ler \tina bağlantısı uzerınden
New York'a uçacaklar Nevv
York John Ford Kennedy hava-
lımanında bır gece konakladık-
tan sonra, pazar gunu Colorado
yolculuğuna çıkacaklar

ABD volcusu basketçılerımı-

ze verılen dış seyahatler devam-
lı talımatnamesınde, sporcular-
dan ıstenen 26 onemlı husus ver
alıyor Uyulmasına tıtızhk gos-
terılen hususlann bazılan şunlar
"Gittıginız her verde Turk mil-
letının şerefını tanıtmak. çarşı-
da, pazarda alışvenş ederken da-
iam vakur, tok gozlu ve durust
hareket etmek. daima ve ber gun
sakal traşı olmak, temiz tııtmak,
buvukler ve yabancılar konuşur-
ken ellerıni pantolonun cebine
sokmamak.

Başkanlığını eskı mıllı basket
çılerden Banş Kuce'nın yaptığı
mıllı takra Kafılesınde antıenor
Aydan Sıvavuş, masor Kubılav
Erginbaş ıle şu sporcular ver alı-
yor Erman. Emir, Tamer (Ec-
zacıbaşı), Ali, Efe (Fenerbahçe),
Mehmet, Derja (Tofaş-SAS),
Serdar, Levent (Çukurova), Mu-
rat, (Karşıvaka), Lutfu, Can
(Efes Pıhen)

Anılar... Anılmayanlar.
VEDAT T. TÜRKKAN

Yıl 1938 Galata Yolcu Salonu onune bır gemı vana-
şıyor, bır \olcu gemısı Batı Akdenız gezısınden donen
yolcuiar, turıstler Haftada ıkı kez gelıp gıden gemıler
den bırı Ama o gun nhtımdakı telaş nedtr \edır o Top-
hane'den Karakov'e kadar varan kalabalık O donemın
Istanbul trafiğını durduran, volları tıkayun olay nedır
Dort adam ınıyor gemıden, dort adam, sessız vakur, gos-
terışsız. Dort Turk subavı, don Turk bmıcısı Cevaı Gur-
kan, Cevat Kula, Eyup öncu, Saım Polatkan Aıaıurk'
un suvanlen bunlar, Ataturk'un subavları bunlar, Ata
turk'un sporculan. Roma'dan gelıyorlar, dev Roma Stad
yumu'ndan Mussolını Kupası'm vurda getırıvortar
Omuzlarda, eller uzermde, nhtımdan kentıi ıçıne doğ
ru ağır ağırgıdıyorlar Ataturk'un ovgu telgrafmı gogus
lerıne yureklerıne basmışiar, mutlu, mançlı

Hıtler emır vermış Duçe've. Kupanı, bu buvuk kupayı,
Alman ekıbı kazanmalıdır, gorevım senı Ama gel gör
kı, Fuhrer'ın dedığı olmavacaktır A\rupa'mn en unlu
ekıplen, en değerlı at ve bınıcılen, boluk erlerınm talım
atlarından seçılen bınekler ustundekı Turk subav/arının
gerısınde kalacaklardır

Ağzına kadar dolu yuz bınlık Roma Stadyumu, Al-
man, Italyan, Fransız ve dığer ulusların bınıcılerını al-
kıslamaya hazırlamrken, hakem kurulunun mıkrofonun

dan patlavan bır bomba stad\umu avaga Kaldıracaktır
"Dıkkat, dıkkat Mussolını Kupası 'm Turk ckıbı kazan
mıştır

Mussolını, Fuhrer'e ne ce\ap vereceğını bılememenın
telaş \e uzunlusu ıçersmde, locasından sahava mecek \e
unlu kupayı Turk suba\larınm ellerıni sıkarak ekıp sefi
General Cevdet Bılgışın'e vereceklır Ve sonra locasına
donmeden, kııskun, dertlı dertlı stadyumu lerkedıp gı
detektır

Bugun, Mussolını Kupası'nın kahramantarmdan uçu,
bızlerı sevgıtı amlanyia bırakarak goçup gıtmışlerdır Ha
yatta kalan \almz Albay Saım Polatkan'dır

Şımdı, ıkı ağır amelıyat geçıren Saım Polatkan, bır eln
le tutunduğu bastonuna davanarak geldığı Avazağa te-
sıslerınde, bır ağacın allından, Turk bmıtılığının duru-
munu ızjemektedır, bıraz uzgun, bıraz gozlerı yaşlı

Saım Polatkan Turk bınıtılıŞmın onurlu bır sımgesı
dır ietmışsekız vaşındakı bu dev sporcu, gureştekı Ya
şar Doğu, atielızmdekı Omer Besım'dır

Pekıvı, Gençlık ve Spor Bakanlığı, Genel Mudurluğu,
Bınıcılık Kuluplerı, yonetıcıler, bınıcıler nedır

Hele sevgılı Turk spor basını Stankovıç'ın oksuru
ğunu, Dernail'ın hapşmgını Jalanca futbolcunun zampa-
ralığını manşete \ eren bızler nevız

foerede boyle bır usla\ı anmak, bır odul, bırprogram,
bır teşekkur, nerede

İÇIMİZDEN BİRİLERI

SPORDA DIYALOG AIİDILK İDIR M(EIMi\
YALÇ1N GRANIT
1932'de IstanbuVda doğdu
Daruşşafaka'da okuduğu
yıllarda basket bola başladı
Once Daruşşafaka'da, sonra
Galatasaray 'da basketbol
oynadı ve yıne Galatasaray 'da
potalara \eda etıı Jeolojı
tahsdı yapan Granıt,
Fransa'nın Racıng takımında
da 1 yıl basketbol oynadı
Basketbolu bıraktıktan sonra
D Şafaka, 1TL, Galatasaray
ve Eczacıbaşı takımlarmda
antrenorluk yaptı Uzun vıllar
genç \e A mıllı takımını da
çalıştıran Yalçın Granıt 60 kez
mıllı oldu 25 yıl sanayıcılık
yapan Granıt halen
Galatasaray basketbol şube
sorumlusu

Bugünkü konuğumuz Galatasaray basketbol şube sorumlusu Yalçın Granit

Bu yıl müthiş bir lîg olacak
Bugunku konuğumuz G.Saray basketbol şube sorumlusu Yal-

çın Granıt
— Sayın Granit, uzun bir avnlıklan sonra sizı yenıden baskel-

bolun içinde gorduk. Mutlu musunuz?
— Galatasaray bana çok şey verdı Galatasaray'a bır hızmet ver-

mem mutnkun mu değıl mı dıye çok duşunmuşumdur Onun ıçın
geçen yıl bu ışe soyundum Gerçekten mutluyum Duşunemedığı-
mız bır yere geldık Ama benım kışı olarak sıze söylemek ıstedı-
ğım bır şey var O da sızın spor sayfasıyla ılgılı Ben Amerıka'da
yayınlanan basketbol dergılerını de takıp ederım, L'Equıp'ı de
Şunu rahatlıkla soyleyeyım, Cumhunyet ağırbaşlı, gayet cıddı, dol-
gun bır gazete ve spor sayfanız lyı bır yerde Benım kışısel duşun-
cem çok musbet, kutluyorum

— Teşekkur ederim. Bız aslında verdıgimızden daha iyisini verme
çabası içındeyiz. Gelelım sızın mutlulugunuza. Bu yıl başanva ulaş-
mış, baskette iki buvuk kupayı alımş olmanın mutluluğu ve hu-
zunı ıçınde gelecek yıl yine sıcak bır olayın içinde olacak mısınız?

— Doğrusu vaşım ıcabı bu buyuk hareketın ıçınde olmam ıste-
ğımın dışında bır olav

— Ama 25 yıl sonra basketbola dondugunuze gore yıne de ko-
pamazsınız gibi gelıyor bize?

— Kopamam tabıı Ama hareketlı olamam Basketbol şube so-
rumluluğu demek daha okul takımından, genç, yıldız ve A takı-
mına kadar herşeyle ılgılenmek demektır Işın ıçınde organızas-
yon var, basketbolcu yetıştırmek var, Amenkalılar sorunu var,
yanı herşeyı ıçıne alan bır olay ve gorunduğu gıbı kolay bır ış de-
ğıl Çunku ben ışı cıddıye alıyorum Boş verılse belkı olabılır, ama
artık bu ışler tam mesaı ısteyen ışler

— Bu sadece sızın ve Galatasaray'ın sorunu değil ki. Genelde
butun kuluplerin, butun spor adamlannın sorunu.

— Övle tabıı Bugun Turkıye'de basketbol oynanıyor ama hangı
anlavışla oynanıyor9 Turkıye'nın dort bır yanına yayılan basket-
bol acaba neden kalıte olarak avnı derecede yukselmedı Bu al-
tından ust çerçeveye kadar uğraş ısteyen, planlama ıste>en, orga-
nızasvon ısteyen bır ış Bugun Basketbol Federasyonu var, bu ış-
lerı yurutecek Ama federasyonun gorevı ayrı, bu ışlerı >apacak
başka organızas>onlar olmalı Basketbol Federasyonu yarışmalar
yapıyor, çeşıtlı organızasyonlar yapıyor, ama Turk basketbolu-
nun planlamasını yapacak, programını cızecek bır başka organı-
zasyon gereklı

— Gorunduğu kadarıvla bu Amerikalılar gidecek. gelecek vıl
başka Amenkalılar gelecek, işte ben size geleceğin basketbolunu
soyluyonım.

OkuHara giren gerçek basketbol mu?
— Evet, gorunen gerçekten bu Ama basketbolcu neden vetış-

mıyor9 OkuHara gıren basketbol gerçekten basketbol mu 9 Antre-
norler yeterlı mı, beden eğıtımı oğretmenlerı basketbolcu vetıştır-
meve ozen gösterıyorlar mı 9 Butun bunlar duşunulmesı gereken
şevler

— Bu yıl basketbol çok hareketli gunler yaşadı. Bir ufak hesap
vaplım, bu yıl transfer donemınde 2 mılvara vakın para donecek.
Federasvona sorarsanız basketbol bızde amator, basketbolculara
sorarsanız onlara gore de oyle. Bız ondan vazgeçtik, ama hıç ol-
mazsa bu kadar paranın dondugu bır sporda vonetım en azından
profesvonel olmalı. Siz bu konuda ne duşunuyorsunuz?

— Olayı ben ıkıye avırıyorum Bınsı kulup takımlan, dığerı mu-
essese takımlan Muesseselerın gayelerı bellı, halkla butunleşmek,
propagandalarını yapmak Bunun ıçın para dokuvorlar ve karşı-
lığını da alıyorlar. Ama kulupler öyle değıl Onlar vatırım vapı-
yorlar, masraf yapıyorlar, ama karşılığını alamıvorlar Yanı bır
tarafın sermayesı kasasında dığer tarafın sermayesı trıbunde otu-
ran taraftar Bızde kulupler taraftarları ıle organık bır bağ kura-
mamışlar, yanı taraftarlann kulube verebıleceğı bır şev vok Oy-
sa Avrupa'da kulupler taraftarları ıle butunleşmışlerdır Onları ku-
lube uve yapıp gelır sağlarlar Salonlarımız kuçuk, televızyon de-
senız kuluplere bır şey ödemıyor. Yanı kısaca kuluplerin gelırlerı
kısıtlı

— İşte o zaman da elini cebine sokanlarla yuruyor işler.
— İşte bu kadar. Bugun 'Amenkalılar faydalı mı. fa>dasız m ı 9 "

dıve tartışıvoruz Once salonlara sevırcıvı çekmek ıçın salon la-
zım Salonlarımız boş olsa Amerıkalıların tartışmasını \apalim,
ama salonlarda >er yokken bunu boşuna tartışıvoruz Buvuk sa-
lonlar yapmış, basketboida suponsorluk muessesesını getırmış ul-
keler Amerıkahları oynatıvor, çunku A.merıkalılar seyırcı toplu-
yor Ama bızde durum övle değıl

— Bu yıl Galatasaray'da iki Amenkalıdan birısı oimasavdı Ga-
latasarav şampiyon olur muydu?

— Kesmlıkle olamazdı
— Bir tartışma konusu da şu: "Amenkalılar ovnadıgı içın biz-

de basketbolcu yetışmıyor." Sizın bu konudakı goruşunuz?
— Basketbolcu bence altyapıdan vetışır Turkıve've Ispan>ol

takımlan da geldı, İtalvan takımlan da Onlarda da Amerıkalılar
ovnu>or Ama Ispanyollar da Italyanlar da ı>ı ovnuvorlar De-
mek kı ABD'lıIer sorun değıl O zaman ortaya bır mesele çıkıvor,
o da altyapıdakı antrenör sorunu Bence esas sorun antrenorlerın
yetersızlığınde

— V etersizlik diyorsunuz; kalıte açısından mı, voksa savısal acı-
dan mı?

— Bence ıkısı de Bıraz once planlamadan soz etmıştım Bu bır
eğıtım meselesıdır Turkıye'de basketbolun nasıl ovnanacağı ko-
nusunda federasyonun herhangı bır çalışması olmadığı ıçın her-
kes bıldığını okuyor Bızım zamanımızda antrenorler oyuncu ko-
kenlıydı Hıç olmazsa buyuk ovunculardı, buvuk maçlar oynamış,
buyuk turnuvalara gıtmışlerdı Bugunun antrenorlerı ıse kıtabı
Çok okuyorlar, çok araştınvorlar Boyle olunca da bugun taktık
ağırlıklı antrenorler pıyasaya çıktı !>ı dedığımız antrenorler za-
ten 3, 5 tane Onları da buyuk kulupler kaptığına gore gerıve ne
kalıyor? Oysa Avrupa'da, Amerıka'da genç takımlara, yıldız ta-
kımlara en ıyı antrenorlen venrler, çunku basketbolcuyu onlar ye-
tıştırır Bız elınde basketbol kıtabı görduğumuz kımselerı genç ta-
kım antrenoru yapıyoruz Onu kontrol edemıyoruz işte oyle ye-
tışmış gençler gıderek A takımlarına çıktıklarında karşılarında
Amerıkahları buluyor

— Vani ortaya bir fundemental sorunu çıkıyor?
— Hem de muthış bır şekılde Eskı antrenorler her yıl bırkaç

basketbolcu yetıştırırlerdı, şımdıkıler yılda bır kaç taktık denıyor-
lar

— Ben yıne Amerıkalılardan soz edecegim. L'lkemizde oyna-
yan Amenkalılar acaba bızım basketbolculara bir şey ler ogrete-
bıldiler mi?

— Bunlann ıçınde ıyıleri de var kötulerı de Ama bız elımıze
negehrseonu alıyoruz Seçme şansımız yok Adamlar burav a za-
ten Turk basketbolunu kuçumseverek gelıyorlar Ustelık bıze bu
şevler oğretme zorunluğu da yok Ashndd onlar bıze bır şey oğ-
retmezler, bız onlardan bır şeyler oğrenmeve çalışmalıvız Bu da
bıraz once soyledığım nedenlerle pek mumkun gorunmuvor

— Amerikalılar duzeyinde bizde basketbolcu vok demek ki?
— Yok da demeveceğım, var da Ama bır Efe, bır Erman, bır

Turgay Amenkalılar karşısında ezılmeden oynuvorlar Bu çok
onemlı bır şey Demek kı olabılıyor Ben vıne altvapıva bağlıyo-
rum her şevı

— Gerıde bıraktıgımız sezonun çok kısa bir yorumunu yapabi-
lır mısınız?

Bu sezon rekabet,
buyuk heyecan
yaşayacağız. Yıne
Amenkalılar gelecek
ve kesmlıkle
soyluyorum, yine
oyuncu yetışmeyecek.
Çunku herkes oyuncu
yetıştırmek yerıne
' 'Maçları kazanalım,
şampiyon olalım"
duşuncesi ıle maçlara
çıkacak.

— Gerıde kalan sezonda taktık ağırlıklı takımlar başansız, Ame-
rıkalıları serbest bırakanlar ıse başarılı oldular ^ma sonunda mut-
laka hem taktık ağırlıklı hem oyuncu ağırlıklı takımlar arasında
bır denge kurulacaktır

— Bu denge onumuzdeki yıl kurulur mu?
— Bence kurulur Ve şunu soyleyeyım Bence bu sezon gelmış

geçmış en guzel, en mucadelecı ve en zor lıg olacaktır Bu butun
takımlar ıçın geçerlı Her takım şampıvonluk umıdı>le başlava-
cak ve her takım da kume duşme tehlıkesı geçırebılecektır

Sloganınuz "nere\e kadar gidersek" oldu
— Sız bu sezon başında Galatasaray 'ın bovlesine bir başarıva

ulaşıp iki kupa kazanacagına inanıvor muvdunuz?
— Lıge 200 antrenman vaparak başladık Çok ıyıydık Bu ant-

renmanları Batur ıle Halıl yaptırdı Fakat lıgle bırlıkte bazı şans-
sız maçlarımız oldu Bızım çocuklarla \merıkahlar pek anlaşa-
madı ve Batur avrıldı Bu bır talıhsızhktı Şampıvonluk heyecanı
geçtıkten sonra sloganımız "nereye kadar gıdebılırsek" oldu Bu
bızı rahatlattı Bundan ıkı av once >orsa>dınız sıze " domıfınal ov-
narsak ıvı" derdım Gele gele burava geldık

— Gelecek sezon için neler diyebılırsiniz?
— Galatasaray vıne şampıyonluğa ovnayacak, vıne yatınm ya-

pacak Ama zırvede kalmak zırveye çıkmaktan zordur Şampıvon
olan alkışlanır, ama tekrar avnı başarıvı gosteren saygı gorur Bız
bugunku başanva ekıple geldık, Faruk Suren, \lı Kazas bızım ekı-
bın ıçınde

— Gelecek sezonda parlaması soz konusu ovuncular olabılir mi?
— Dedığım gıbı gelecek sezon muthış bır varıj olacak Buvuk

hevetan ve buyuk rekabet olacak Ama kesmlıkle soyluyorum yı-
ne oyuncu vetışmeyecek Çunku herkes ovuncu vetıştırmekten ı,ok
"maçları kazanalım, şampiyon olalım" duşuncesi ıle lıge gırecek
Yoksa hem hevecan olsun. hem kalıte olsun, hem Amerikalılar
gelsın. hem bızım basketbolcuları yetıştırsmler, hem basketbol
Turkıye'nın her verıne vavılsın, olmaz boyle şev Herşev bu ka
dar kolav değıl Bazen %nerıkalılan alkışlıvoruz. bazen nefret edıp
"gıdın" dıyoruz Bız, aslında ne ıstedığımızı de bılmıvoruz
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Okulun adı: Dış Hekımlığı Fakultesı, Spor dalı: Futbol, Çalıştıncı. Okulun adı: Basın V aym Yuksek Okulu, Spor dalı: Futbol, Çalıştı-
Can Tuzkan, Kadro: Alı Tayfun, Harun, Jırayır, Armağan, Bulent,
Aydoğan, Hasan, Bora, Muhsın, Salıh, Hakan, Salıh 2.

rıcı: Turgav Debır. Kadro: Hakan, Engın, Umıt, Suat Sezgın, Er
tan. Turgay, Tavfun, Ismaıl, Kemal, Bılal, Tamer, Razı, Semıh, Alı,

Cimnastik
şampiyonası
başladı

Spor Servisi — Cimnastik Fe-
derasyonu'nca duzenlenen
Turkıve Cimnastik Şampıvona-
sı dun Bağlarbaşı Spor Salonu'n-
da başladı \edı bolgeden sekız
takım ve 44 sporcunun katılımı
ıle başlavan şampıyonanın ılk
gununde dorduncu kategon mu-
sabakaları vapıldı Alınan so-
nuçlar şoyle
ERKFKLER:

Yer aleti: 1 — Taner kose (Iz-
mır), 2 — Murat Canbaş (Bolu),
3 — Hakan Unal (Bolu)

Denge: 1 — Taner Kose (Iz-
mır), 2 — Ilhan Erkan (Bolu), 3
— Murat Canbaş (Bolu)

Atlama beygıri: I — Murat
Canbaş (Bolu), 2 — Taner Ko-
se (Izmır) 3 — Hakan Çelen
(Bolu)

Barfiks: 1 — Hakan Çelen
(Bolu), 2 — Devrım Ozturk (An-
kara), 3 •— Murat Canbaş (Bo-
lu)
BA^ ANLAR:

Atlama Beygıri: 1 — \onı_a
Çehk (Bolu), 2 — Sevgı Karasay

G I M \ ' PROGRAMI
FUTBOL
İnonu Stadı
15 00 Beşıkıa> Denızlıspor
>efa Sladı
11 00 Da\ utpaja ^eşıldırek
13 00 S Sırkeu Tekırdağ
15 00 \ Sımrel Mtınordu
tstanbul Evup Stadı
13 00 Ivasımpaşa Ferıkov
15 00 E>up Lzunkopru
Spor Akademısı Stadı
15 00 Bevkoz Ç Talımhane
Malıepe Stadı:
15 00 kartal - A Hı^arı
Burhan Felek Sladı
Lmrarme -

CİMNASTİK

ZEVhLt IZLEMDILLR — Cimnastik sampnonasmtn ılk gununde
mınik sporculann hareketleıı zetkU-ızlendı (TLRG4) ORME)

Turkne Cırnnasıık îjampıvonasına
bugun saat 11 00"den ıtıbaren Bağ
larbaşı Spor Salonu nda devam edı
leçek

ATLLTIZM ~
Anakenı Beledıye Başkanlığı koMi
su bugun vaaı 10 OO'da Şehzadeba
şı nda vapılacak Beşıktas
Denızlıspor mavinın devre ara.sınJ.ı
da TS\ D laratından duzenlenen

metre \arı^ı \apılat.ak

(Istanbul). 3 — Nermın Koksa
lan (Ankara)

Denge: I — Nermın Koksalan
(Ankara), 2 — Avşe Çelık (An-
kara), 3 — Elıf Aydınoğlu (Bo-

lu)
\ e r hareketlerı: 1 — Nermın

Koksalan (Ankara), 2 — Ozlem
Gulergun (Mersın), 3 — Ayfer
\kav (Bolu)

MASATENİSİ
Istanbul Lnı\erMiesı masateniM mu
sabakaları Tozkooaran Spor Salo
nu nda saat 11 00 den ıııbaıen vapı
l k

Orijinal Boyut : 19 * 40 cm


