$otwe iftİtdk
ediyor
O ılo, ı ı v.Royter) : N o r
veç Paılâmentosu
bugün,
Norveç'in müşterek Avrupa
müd»f#a ılıtemire katliam ı
İçin oy birliği İle bir karar
geçmiş bulunmaktadır.
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Letkoşalı

Türk Kardeşlerime

Atom Bombası
kullanılacaktırl

RESTORANDINDA

Yaratacakları neşeli bir
Gecesi

Birleşmiş Milletler kuvvetleri 38
inci arz dairesine doğru ilerliyor
neral Ridgeway şöyle demiş
tir: “ Şimdi teşebbüsü elimi
ze almış ve komünistlerin
bizi mağlup etme Ümitlerini
suya düşürmüş
bulunuyo
ruz.”
Generel Ridgvvay harbi
38 inci arz dairesinde biti
receğine dair hiçbir
plân
mevcut olmadığını söylemiş
\e şöyle demiştir:
“ Harp
burada bitmiş olsaydı, bu,

Yeni Ingiliz Dışişleri

Bakanı vazife başında

Orta Doğunun Güvenliği
Müzakere Ediliyor

__ _JDevamı sayfa 4 te)

BAR VE

B ü y ü k B a lo
BONİ ORKESTRASI
İle Trio Sarras ve
Dizez A yşe’nin

R!dgway Komünistlerin
mağlûp edildiğini söyledi

Sekiz on göndenberi her
iki gızetemude de müte
madiyen ilân edilen biiyük
konser nihayet bıı akgam
Vaşigtoo, (Royter) İ l : bugün
saat dokuzda Maclk Palas
Vaşing oada açıklandığına göre,
ta Bulgaristan göçmenleri
bir harp vukuunda, gayet har
yararına olmak üzere ve
bin neticesi üzerinde müessir
Tokyo, 11 (Royter): Se
riliyor.
olacağı ve düşmanı tamamen
kizinci
Ordu
başkomutanı
Bu konser bilindiği veç
imha edeceği tahmin edildiği
hile bagta Ankara Devlet
takdirde, Atlântik Paktı Ordusu General Mathew B. Ridgvvay
Tiyatrosu Ses sanatkârla
merkezi
BaşkomutanıGeDeral Eisenbovver'in iddiasına göre,
rından Bay Rıfkı Ar olduğu
•tom bombası kullanacâkUr. Ge Koredeki B. M.
Ordusu
balde tanınmış sanatkâr
neral geçenlerde Parrise hareket taarruzu, komünistlerin sür
Lisiuıabi Anastssiyadu ta
etmeden evvel Vaşingtonda Dış
priz mahiyetinde yapacakları
rafından ve piyanoda da
münasebetler ve silâhlı servisler
değerli Richard Whalley’in
Komitesi önünde verdiği bir söy herhangi bir hücum ihtimali
iştirakleriyle veriliyor.
levde bu noktaya temas etmigtir. ni ortadan kaldırmıştır. GeBöyle bir konser belki
de ilk d*-fa olarak Kıbrıs
Tflrkleri tarıfmdan g ö rü l
müş ve igitilmig oiuyor.
Konserde Tiirkçelettirilmiş
yüksek opera parçaları yer
Italyan Başbakanı ve Dışişleri BakanıLondrada
aldığı gibi keman ve p{Londra, 12 (Royter): Yeni mühürlerini bugün teslim almıg’
yano so'olan ile de prog
İngiliz Dışişleri Bakanı Mr. tır. Morrison’un ilk uluslararası
ram daha da zenginleşmiş
Herbert Morrison bugün ilk de müzakere ve münakaşası pek
tir.
fa olarak kabine toplantısına yakında bağlıyacaktır. îtalyaD
Ben burada program
iştirak ederek halk tarafından başbakanı Dt Gasperl ile dıgişle*
bakkında uzun boylu iza
Dawning sokağında alkışlan ri bakanı Kont Karlo Sforza,
hat verecek değilim. Yal»
mıştır. Eski dışişler bakanı Mı. üç günlük ziyaret İçin bu ak*
di* Ankara Devlet Tiyat
Emesi Bevin de toplantıya İşti, gam Londraya gelmigtir. Mr.
rosu Set sanatkârı Bay
rak etmigtir. Dışişleri Bakanı Morrison İtalyan bakanlarıyla
Rıfkı Ar’ın Kıbrısa uğra*
Herbert Morrison Bakanlığının yarın görüşecektir.
madan evvel M.sırda bu
lunduğu iki ay zarfında
orşda verdiği müteaddit
konserlerde bizzat Kral
Faruk’un ve Mısırdaki
Türk S.firİDİD takdirlerini
Ingiliz ve Amerikan askerî şefleri Maltada
katanmış yüksek bir Türk
toplantılar yapm akta
Ses sanatkârı tarafından
Valetta 12 (Royter) : İngiliz giliz temsilcileri gunlardir:
verileceğini
bildirmekle
ve Amerikan askerî şefleri bugün
konserin fevkalâdeliği bak*
OrtaDoğu kara kuvvetleri ko
burada Orta Doğunun güvenliği mutanı Str Brian Robertson, Ak'
kında kâfi bir fikir vere
bilmektir. Eninim bu kon r I müzakerelerine başlamışlardı*. deniz kumandanı Amiral Sir
Daimi surette iyi haber alan John Edelsten, Orta Doğu Hava
sere iştirak edecek bsr
kaynakların kanaatine göre, Ak’
Türk orada Türk istidadı
kuvvetleri Bjgtomutanı hıva
deniz yüksek ko nutanmın ta
Din, Türk iktidarının alaMareşali Sir Joaa Baker hazır
yini için bir kurara varılması
frangada da nelere rrukteihtimali zayıftır. Müzakerelerin bulunmugtur. Başlıca Amerikan
dlr olduğunu ve neler yayarın bitmesi mümkün görülü' mümessili Doğu Atlântik ve
ratabildigini göğsü iftihar
Akdeniz donanma komutanlAmi*
yor.
la kabararak görecek ve
Müzakerelere iştirak eden İn* rai Robert Csrney'dir.
seyredecektir.
Gençlerimize mutlaka bu
kooperi kaçırmamalarını bilbaaaa tavsiye edebilirim. Son
ra verilecek konstıin hasıla
tının mühim bir kısninm
Bulgaristan göçmenlerine ait
oluşu ve doğrudan komite
tarafından idars ve kontrol
edilişi de bu komıere iştiraki»
mizi bir okadar dabs artırma
ya kâfi sebep teşkil edebilir
kanaatındayım. Takdir edildiği veçhile bugünkü göçmen
davam» her ne kadar da yalnız b il Türklerjn değil bütün
hür bir dünyanın bütün bir
demokrasinin davası ise de
yine de en büyük, en önemli
ve en önde gelen milli ve
insani bir davamızdır ki mutlaka onu tam bir başarı ile
halletmemiz lâzımdır. Bunun
ıçm de elimize geçen her
vasıtadan ve her fırsattan isti
fade etmemizi emreder.
Ve işte bu aebebledjr ki
öu'garistan göçmenlerine yar
dım komitemiz memleketimizd" bulunan Ankara Devlet
I'yttroıu Ses sanatkârı Bay
1 Ar ile temaaa geçmiş

Anionakis

Birleşmiş Milletler için büyük bir zafer olacaktı. Bir
leşmiş Milletler
Ordularını
denize dökememek zaten ko
münistlere emsalsiz bir mağ
lubiyet olmuştur.
Müttefik
kıtaları süratle 38 inci arz
dairesine ilerlediği bir sıra
da merkez cephesinde tertip
ettiği basın
konferansında
Ridgvvay istikbale
güvenle
baktığını belirtmiştir.

Grev mi Sokak Muharebesi mi?
Barselona Ana Baba Günü Yaşıyor
Barselona, 11 (Royter)
Hay ıt pahalılığı
dolayısıyle
bugün Barselonada 3G ,000
amelenin greve inmesi üze
rin
şehirde
kargaşalıklar
çıkmış ve nümayişler yapıl
mıştır. Nümayişçiler, Beledi
ye meclisine petrola batırıl
mış bez ve paçavraları ateş*
ltyerek atmışlar ve bir sey
yar hastahane otomobilini
ateşe vermişlerdir. Bir kadın
yaralanmış, tramvaylar sefe

Dünkü Türkiye Gazetelerinden D zetler
ÜNKÜ gazetelerin verdik ne girerek bütün eşyalarını kon* |
leri önemli haberler gun* trol etmişler, beynelmilel kanun*
laıdu :
lara aykırı olarak kilitli kurye
Türkiyenin Sofya elçiliği baş evrakını kırmışlar ve hatta ba
kâtibi Bay Şahin Teren ve eşi yanın bileziklerini almıglardır.
merkeze gelmekte iken yolda • Türkiye hükümeti Sofya elçiBulgar mllisleıi ani olarak tre I
(Devamı savfa 4 te)

Gazetemiz 11)2 kuruş
Kâğıt fiıtlannln gittikçe yükselmesi, gazetemizi eski hacim
ve kalitede okuyucularımıza sunabilmek hususunda bizi çok
dügündürmügtür- Okurlarımız arasında açtığımız anketin netice
sinden de anlaşıldığı veçhile, cHür Söz »ün eski hacmini mu<
bafaza etmesi arzu edilmektedir.
Okurlarımızın arzusuna uyarak, biz de «Hür Söz»ü ayni
hacimde, lâkin, daha olgun ve dolgun bir gazete olarak yayın
lamaya ve fiatlnı i kuruş yükselterek l£ kuruş etmeye karar
vermiş bulunuyoruz. Mecburiyet tahtinde vaki olan bu yükseligi okuyucularımız, bugünkü ahval tabiinde iyi karşılayacaklarını
ve bizi mâzide olduğu gibi, istikbalde de destekleyeceklerini
ümit etmekteyiz.
Yalnız ve yalnlz cemaat dâvalarım ele almayı şiar edinen
gazetenize karşı okuyucularımızın gösterecekleri ilgibûim için
ea büyük enerji kaynağı olacaktır.

MAAÛ

rini tatil
etmek
zorunda
kalmışlardır. Piketler taksi
leri durdurarak
lastikleri
parçalamışlar, gençler Ritz
otelini taşa tutarak camları
nı kırmışlardır.

İntihara

teşebbüs

12 Mart, dünkü Pazar günü
sabahleyin 14 yağlarında bir
kız soda içmek suretiyle hayatı*
na son vermek istemiştir. Klz*
cağız hastahaneye kaldırılmışsa
da, vaziyeti tehlikelidir.

AKİSLER

Venizelos’a Verilen Cevap
Osman TURKÂY
İBRİSİN Ynnanietana ilhakı bulutundaki kampanyaya,
Yunan hükümetinin de kntılmasıyle mesele resmi bir
mahiyet almış bulunmaktadır. İlhak hakkında parlâmentoda yap
tığı beyanattan sonra, Yunan başbakanı Sofokles Venizelos,
muhtelif vesilelerle Kıbrıs adası üzerindeki arzularını izhar
etmigtir. Hattâ, Cumhuriyet gazetesi muhabiriyle yapmış olduğu
bir mfilâkatta, Başbakan Venizelos, Adanın Yunanlılara ait oldu
ğunu İddia etmek istemiştir.

K

Yunanistan Başbakanı Venizelos’ua Parlâmentoda yaptığı
beyanata, \nkarada bozkurtlar gibi şahlanan onbinlerce Türk
genci, geçen haftalar 2arfında gereken cevabı vermiştir. Oalarm
gür sesleri, anayurt ufuklarını aşarak, kulaklarımıza kadar, gelmiş
biitün dünyayı çınlatmlştır. Her bakımdan Türkiyeye ait olan
Yeşil Kıbrıs, Türk gençliğinin hasret çektiği İlâhî bir sevgilidir.
Bu sevgiliyi onun gönlünden, onun elinden alabilecek hiç bir
kuvvet tasavvur edilemez..
Mr. Venizalot’un
“ Cumhuriyet” gazetesi muhabirine
yaptığı beyanata ise, en ke*in cevabı, “ Son Saat” gaseteainde
Cihad Baban ağabeyimiz vermiştir. Geçen Pazar günkü “ Elefteria"
gazetesinin Atinadaki muhabirinden aldığı bir haberde kaydedil
diğine göre, Cihad Baban ağabeyimiz, “Son Saat” te neşrettiği *
bir makalede; Türkiyenin emniyeti bakımından, Kıbrıs da {

dahil oldağn halde; Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos adala
rının Türkiyeye ilhak edilmesi gerektiğini işaret etmiştir.
Yıllardanberi durmadan dinlenmeden ilhak naraları £
atan Rum vatandaşlarımız, ve Yunan devlet adamları artık
gerçekleri anlamalıdırlar. Orta Doğunun çelikten kalesi
Türkiye, şanlı ecdadımızın asırlarca hükümran olduğu bu
mukaddes topraklan, millî emniyet ve güvenliği bakımın
dan yadellere bırakmamaya and içmiştir. Bazı ihmalkârlıklar
ve gaflet yüzünden evvelce elimizden çıkmış diğer adalar
da, Anadoluyu tamamlayan bir bütün oldukları İçlo, Tür*
klyenin elinde bulunması gerekmektedir. Cihad Baban
ağabeyimizin yazısı, bütün Türk milletinin halk efkârına "
ve genel ruhuna terceman olmaktadır.
Kibrisin Yunanistana İlhakı için çırpınan '‘Megalo
İdeacilar”, hık ve adalet karşısında şimdi Midilli, Sakı?,
Sisam ve Rodosu da hakikî sahibine tealim etmeğe haznlanmabdlrlar!
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De Gaulle Fransada Sivil
Harp Tehlikesi Görüyor
Paris (Roytcr)
General
Char'et De Gauile vermiş ol
duğu bir demeçle, hali hi«
zır Fra&ıız parlamentom*
nun ömrünü uzatmak mak■adıyle yapılacak teşebbüsle*
tin bir sivil harp çıkarmak
demek olacağını söylemiştir.
General De Gaulle, Fransa*
nın her tarafından gelen ıooo
den fazla “Gaullst" dele
gelerine hitap etmekte idiDegaulle memleketin solda
komünizmi veya ssğda üç
partiden müteşekkil koılls
yon hükümetini tercih etme
şıklanyle karşılaşacağını be
yan etmiştir.

nın silâhlandırılmasın! pro
testo etmek mftksadıyle Kuübün sâlonunu kullanacak
lardır.

Geçen Pazar Ç.T.S.B. Lig
Maçlarında Olimpiakosla
1-1 Berabere Kaldı (1-0)

t*ynr0»üM Ku*tt«ı
Faaliyetleri
Geçen ay L^ymosun kaza*
sındaki köy yollatıoın t&ml.
rlne £ 2,258 harcanmıştır. Bu
meblağın £808 sı küçük yol
lara, £341 sı dört köyün 10.
kaklarına sarfedilmiştlr Sokak
lan tamir edilen köyler belki
ayni miktarda para temin et
tikleri gibi köyler arasındaki
ana yolların ıslahı için de
£ 1,10 9 vermeyi kabul etmiş
lerdir.
Bu işlerde 679 ame’e Istlh*
dam edilmiştir.

Yeni İran Başbakanı
Tahran (Royter)
İran
Geçen Pazar gönd Lefko Cemal tarafından inkişaf
Şahı, İranın sabık Amerika şa stadında lig maçları ’çiı eden bir akılım ızda Cemal
Büyükelçisi Hüseyin Alâ’yı
T,S.B.—Olimpiakos takım hafi geçtikten sonra Er ola
yeni kabineyi kurmaya me la n rüzgârlı bir
havada güzel bir pas verdi ve Eı ol
mur etmiştir. Hüseyin Alâ, oldukça kalabalık bir seyir* da topu sağ ayağından solu
sıhhatinin namüsait olduğunu ci kütlesi önünde karşılaş* na geçirerek vole bir şutla No.2 lu Bulmacamızı
kalecinin sağ tarafından Çe
ileri sürerek şahın emrini atışlardır.
Çözenler
nl kabul etmek niyetinde
Çetin Kaya bu maçta şu tin Kayanın yegâne sayıs nı
Olimpiakos ağlarına taktı Tam olarak çözenler:
olmadığını söylemişse
de, kadro ile oynam ıştır:
Salih Zeki (Lârnaka T«pu
Birinci devre 1-0 Çetin
Şahın ısrarı üzerine kabine
Kuleci: Naim.
Dairesi)
yİ kurmayı deruhte edece
Bekler: Defferalı, Kera# Kayanın galibiyetiyle so ıa
Süha Mehmet imren (Po*tı
mezo. H. il ir : Ali, Ahmet, erdi.
Dairesi)
ğinl söylemiştir,
Yücel
Zekâ
No
297
(Sınıf
IA.
Sual.
Korlar:
Cemal,
Der
ikinci devrede rüzgâr Çe
Demirden kükürt
K.T L)
Müsadere
edilen Çin
viş.
E
ol,
Selçuk,
Bardak
tin Kayauin »lehine olmak- Kemal Davnt(Evdltn Llmasol)
istihsal edilecek
Tankeri
Kıymetli
senlerfoîuoiiıı le teraber Çetin Kay* O i.n
Hayfa (Royter) Htyfanın
Cemal İbrahim (Lefkoşa)
Hongkong (Royter) Denli kimyevi göbre ve kimya fab" Vedat son anlremauda aya1 piakoslan, birinci devıeyt
Erdoğan Behçet Mirata (A.A.
Polisleri bu akşam burada likaları, 1 milyon dolar sar* ;ı sakallandığından bu maç nisbelen daha iyi oynamış
(Lârnaka)
Oktay
Haşan
(Kasaba
Baf)
1,500 tonluk bir komünist frdilerek demir piritlerden ta oynayamamı.ştır.
tır.
Mescit
Sokağı
30
Çın petrol tankerini araştıra kiıkürt istihsal edebilecek şek Saat 3.30 da Olimpiako
14 üncü dakikada Derviş
Ahmet
Neceti
(Lffkoja
Bele
rak müsadere etmişlerdir.
vuruşuyîe
başlayan kaleci ile karşı karşıya kal
le konacaktır, tngilizler de sun
diye Pozarı)
Parçalanan Skymaster mir piritlerden öteden beri oyun zevkli cereyan etmiş1 dığı halde topu dışarı alt).
Ş B N. (Gönyeli)
Şener Cevdtt
Hongkong (Royteı) Bu kükürt İstihsal etmektedirler tir. ÇMin Kaya müdafaasın
20 ıncı d a k i k a d a O'.ınr
Şîner M Lütfi (Mağusa Ka
da kesilen lop ani olarak piakos s e n t e r f o r u sol açık
gün sisli havada burada bir
Yahudi Muhacereti
pısı Sok. 51 Lefkoşı)
dağa çarpan “ Skymaster” Lefkoşa (Royter) Buradaki Olimpiakos kalesine kadar larına g ü z e l b i r p a s v e flı
Şükrü Hacı Yusuf (Dümenbu ve o d a p e k y a k ı n d a n b e 
tipi bir yo'cu uçağır.ın 26 Yahudi mahfillerinin belirt *itti. Olimpiakoslular
coğlu, 3)
yolcusunun hepsi de ölmüş* tiklerine göre, İraktan Israi* ehlikeyi ancak kornere al- r a b e r l i k s a y ı l a r ı n ı k a y d e t 
Mustafa Talât (L faoşa Be
lediyesi)
tür. Yolcuların 16 sı Çinli, e Yahudi muhacirlerini nak makle savuşturdular. Çeki* m e ğ e tI;UVrfff*k o l d u .
Hikmet
İbrahim
30 uncu d e k a d a n 40 ıc6 sı Siy* mlı 3 ü Amerikalı ve edccek olan Uçaklar, İptida en korner neticesiz kaldı.
En yaklaşık olarak
Oyunun
35
inci
dakikasına
dakikaya kadar Çel"
cı
biri de İngiliz İdi.
Lefkoşaya uğrayacak yerde,
çözenler
doğrudan doruya bağdad kadar her iki takım hemen K;ya akında o^ultları hal
Tito Rusyayı itham
Arap Ahmet, (MOftl Ziya
hemen
ayni
oyunu
çıkar
de başka gol »t^madıl»!
dan Lydda’ya gideceklerdir.
ediyor
Efrndt Sokt>ğ>, 15 A)
mıştır.
ve oyuıı 1— 1 beraberlikle
Hc Sm P<hllvaD(T.T.C Mo;fu)
Belgrad (Royter) Martşal
Türk Askeri Heyeti
37 inci dakikada sağdan sona erdi.
A. Nfjml (Lefkoşa)
Tito vermiş o'duğu bir löy
Pakistana gidiyor
Mustafa Avkıran (Konedra)
levde, Rusyayı Dört Büyük
Çamlı Köy İlhan Derv’ş (A.A. Lârnaka)
Pakistan ve Türk s.lâh 1 Konedra Halk Odası Gençleri
lef Toplantısında Triyeste
Güneş M. Bedri (H*vdırpaşa
kuvvetleri arasında mevcut
Sırıf 6A)
meselesini İleri sürmekle it
Türk
Spor
Birliğini
4-3
Mağlûp
Etti
İşbirliğini ve anlaşmayı tebâ
M. Faiz (Tophane Mescidi,
bam etmiştir. Mareşftl Tito, mül ettirmek üzere Pakls
Çamlı Köy Türk Sporldımcı buldukları için olecuk
32 Lef* os»)
Rusyanın bundan güttüğü
M.S, öakan Altay (Sınıf IIA
tan hükümetinin vaki d vet Birliği ile Konedrt Halk Oda [daha üstün bir oyun çlkara
gayenin, Yugoslavyayı tazyik
Orta Okul Ltfkoşa)
ile Türk hükümeti Pakistana sı gençlerin’n futbol karşılaş rak neticede 4—3 Konedra
etmek olduğunu belirtmiştir
Talât Derviş (Ayasofya Sok.
askeri bir dostluk h '-yeti gön ması
Iılar galip gelmişlerdir.
Lefkoşa)
Mançuryayı Ruslar
dermeğe karar vermiştir. He
Mehmet Dırvlş (Baf).
MevsimİD,
köyler
arasında
N
O
T
:
iki
Türk
köyünün
kontrol ediyor
yete Genel Kurmay Başkan
Enver Ali (Sıhhiye Lefkoşa)
Taype (Royter) Milliyet lığı ikinci Başkanı General oynanan oyunların en beye* hiç bir mesafe tanımaksızın
M. Tuna Veya! (.VIA Hay
darpaşa)
çl Çin askerî istihbarat Ser Zek&i Okan başkanlık edecek canlısını geçen Pazar günü blrblrlerlylc tan.şıp anlaşmak
FahrlVezlroğlu(T.T.C Motfu)
vislnin bildirdiğine
göre. tir. Heyette şu aevat ta bu Konedrada Çamlı Köylüler İçin yaptıkları bu gibi spor
Ünsal R. Şiner (H<ydarpıj«
İle yaptıkları futbol karşılaş* karşılaşmaları yalnız b lr lfç
Rusya Mançuryanın sanayi ilunacaktır :
1376)
bö’gesinl tamamen kontrolü) t. Amiral Sadık Altıncın ması olmuştur. Havanın na köyün drğii temenni ederiz
M. Şevket Gazi (öğretmen
altına almıştır. Bu İstihbarat
2. General Suphi Göker müsait olmasına rağmen cl yakın bir zurnanda bütün
Kalavasoo)
Ersev H. Vahib (Celya)
Servisinin bildirdiği veçhile,
3 Binbaşı Sadrl Sarptır var köylerin Türk halkımn Türk köylerinin en başta ge
Mehmet Hüseylo (Yorgâocı
Mançuryanın Sanayi bö'gesi
4, Yüzbaşı Şemsi Kınık As da seyirci olarak gelmesi len tanışma vasıUsı olsun.Bu
oyunu baştan sonuna kadar bakımdan Konedralllar ve Akdeniz Sok.) No 6 Lârnaka
bir Rus istişare Heyeti
İsmail Kâmil B;yoğlu K.T.L
rafından İdare olunmaktadır.} Heyet 18 mart tarihinde heyecan içerisinde devam et Çamlı Köylüleri takdir eder
Nuri Mehmet (Küçük tikele
bu dostluğun uzun ömürlü
Sok No 8 Lârnaka
Brükselde el bombaları Karaşlye hareket edecek ve tirmiştlr.
olmasını dileriz.
Hikmet
İbrahim
(Yukarı Glroe
orada 20 gün kadar kalacak
patladı
ilk devrede 1— 1 berabe
Brüksel (Royter) Bugün tır. Bu müddet zarfında heyet re kalen takım ikinci devre.
Brüksel Stadyumu Kulübü* şu feskerl tesisleri ziyaret ede deKonedra Halk Odası genç
nün tavanına 6 el bombası cekt r : Karaşl, Ç) ıetta, Rlsal terinin daha iyi anlaşarak
1 2 3 -----------------4 5 6 7 8 9 10 Haıırlıyan: Müneccim
atılmış bulunmaktadır. El pur, AbbotabaJ, R&wa1pindi oynamaları ve rüzgârı da yar
.
bombalarının İkisi infilâk ct- Pesbavvar ve Lahor. Heyet
SULDAN SAĞA
mlş ve hayli zarar yapmış ayai zamanda Azad Keşmir
1. Erkek ismi, Mağtır. Bu akşam, Komünist mıniâkaıını ve kuzey batı eya
denlerin saflık miktarını
Belçika kadınları Almanya» lctlcrlnl de ziyaret edecektir.
gösterir. 2. Yükstk şi

Hediyeli Bulmaca No. 3

Teklifnamo
Ciizzanılılar Çtfıliğİ Kooperatif bakkaliyesi idare heyeti
nşngıdakl eşyaların alım ı için £ 9 0 0 0.0 İlk bir teklifname kabul
etmektedir. «B.sm alar, ipek K*ileoliler, Topralko, Dibet, BopKabot bezi, Haaeler, H aki Fanella, yerli ve dışarı alacaları,
muhtelif biçimlerde pallo ve entari içinErkek veKadın kazmirleri,
yün, yarı yün ve pam uklu erkek ve kadın İç donları. Muhtelif
cinslerde uzun ve kısa erkek ve kadın çorapları. Kara ve beyaz
kadın yemenileri- Ulak mendiller, lorlar, yüz peşkirleri, örgü
yünü, paketler içerisinde pamuk iplikleri.»
Teklifnameler 20 M aıt 1951 den gpç olmamak şarliyle
mezkûr bakkaliyenin c ü za m lıla r çiftliğindeki idare heyetine ya
şifahen yahut posta ile gönderilmelidir. Teklifname gönderecek
olan herhangi birisi, teklifnamesinin numunesini ve eşyanın
İİ d ,

e n n iliiin l bildirmelidir.
fdarc heyeti bütün eşyaları birinden almağa veyahut tek
lif edilecek ra dun fitil kabul etmeğe mecbur değildir.
lıeveti bütün lekl.fuameleri dıkkatllcs tedkık edecektir.

^?

Idgre Heyeti Tarafından

İdare

leye mensup, İli idare
eder. 3. Tersi Al man
yada bir nehir, Vabji
hayvan yuvan, Bir çalgı
aleti. 4. Bir alan ölçüsü,
Aayada bir devlet, Tersi
bir hayvan. 5. Doğu
Anadoluda bir şebir. 6.
Tersi Kanunu yerine g"*
tiren bakanlık. 7. Bir
nota. Bir aillıt
eki.
8, Sibiryada bir nebir,
Kısa zaman, Fenalığı unutmamak. 9. Bir Türk hükümdarı, Bir renk.
10. M*zopotamyada eski bir Krallık, Balkanlarda bir hükümetin merkeıi
YUKARIDAN AŞAĞI: 1 . Sevgili, Avrupada bir devletin is®l
2 Çalışma savestnde meydina getirilen i», Teral bir nevi palto. 3.
. *
Ier8' gelecekte, 4 Kırmızı, tersi doğru olmlyan, Hayv*n
ve insanları yapan maddelerden biri. 5. Geriye dönme. 6. Yolculuk i«ia
o enen para. 7 Vurulmuç hayvan, Hayret esnasında çıkarılan sese denifı
.
cnar, Kabaca ol, Donmuşyağmur. 9. Esnafına iğini yapmak İ5'n
kullandığı vasıta, Eski oıdulatda bfrsınıf 10. Yalancılık, Malaryayı
mağlûp eden mad le.
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Bay Rıfkı Ar il# bir mmmî

T.C. Kıbrıs Konsolosluğundan

LlSTE No. 5
Konsolosluğa yatırılan bağışlar listesidir.
£ . Ş. K.
Evvelki listeler toplamı 2475. 5.0.i
48— Köfünye köyü Türk balkı
74. 3.0.
49— ismini vermiyen bir şahıs
0. 10 .0.
50— istiklâl gazetesince toplanan (7 ncı tevdiat
43. 3.0.
operet kısmına gönül verdim. miş oluyor. Bu ilâveleri din* 51— Evdim köyü Türk halkı
31.14.0.
Bunun üzeılne; sevdiğiniz Tıirk lemiyerek melodinin bozuldu 52— Ayakebir köyü Türk balkı
18.11.0 £
bestekâr kimdir, diye sordum. ğunu zan ediyorlar. Bu se 53— Anafodiya köyü Türk balkı
16. 5.3.
—Yegâne takdir ettiğim Türk beple bir 100 tene daha bu 54— Petrofan Köyü Türk halkt
0
23. 7.5.
55— Tuzla kasabası Türk balkı
17.11.0.
Röportajı Yapan: Hüsrev Veysi DAĞSEVEN
56— İskele kasabası Türk halkı (ikinci def»)
65.16.0
31.16 5.
57— Arçoz köyü Türk balkı
bestekârı Ahmet Adnan Saygım tek m onotoı müziği dinle
58— Kılavya köyü Türk halkı
62. 2.4.
dur. «Avrupada tahsil etmegte mek
icap ediyor.
Bu 59— istiklâl gazetesince toplanan (8 nci tevdiat)
137.18 3.
olan ve istikballerini parlak gör tek, monoton muzlgl dinliye
60— Bulgaristan Göçmenlerine Yardım Komitesi
düğüm ve takdir topllyan sanat çekler ve bizler bu arada
(üçüncü tevdiat)
110 0 . 0.0
kârlar vardır» diye cevap aldık- ayni şeyleri yüzblnincl defa

Sanatkâr, “ yüz sene daha sonra dünyaya
gelmeği isterdim” diyor

BulgaristanlI göçmen k a r e 
lerimiz yararına konser vermek
msksadıyle Kıbrısı şereflendiren
Devlet Konservatuvan san’atkârlarından Bay Rıfkı Ar ile
bir mülâkat yapmak ve bu kıy
metil sanatkâr hakkında okuyu
cularımızı aydınlatmak maksadıyle dün ö.s. saat 4 te Ali
Riza oteline gitmlgtim.
Beni nezaketle karşılayau de
ğerli sanatkâra, gazeteci oldu
ğumu ve kendisinden bir röpor
Toplam
£4098. 3,7i
taj yapmak istediğimi söyledi
ğıaa zaman arzumu memnuni
BulgaristanlI Irkdaşlarımıza Yardım
yetle karjılamıg ve sorduğum
BODAMYA HALKININ
sim Mustafa, Cemal Ali, Selma
sualleri cevaplandırmıştır.
BAĞIŞLARI
Ali, Mehmet Ahmet, Emlrzade
Kara göztfl, kara kaşlı, si*
Nakli Yekûn £ 16249*3i Mustafa.
yeh «açlı, alını açık
gayet
Abdulluh Hami
£2 o o
KÜÇÜK KAYM AKLI
mütevazı R fkı Beyden İlk su
Hüseyin Hami
1 o o
HALKININ BAĞIŞLARI
Naim Hami
1 o o Ali Mehmet Muhtar
alim bîyogrtfıılni reca etmrk
£1 o
Mehmet
Emir
Tahir
1 o o D. Y. lspanapullo
oldu. Rıfkı Bey söze jöylc baş
1 o
xo/- Verenler:
Cemaliye AH
o 10
ladı:
Hüseyin Seyidal), H. Şemsettin Mustafa Hüseyin
o IO
— 1922 de Ista&bulun Yrj'ıl
ö ğ r tt, Süreyya H. Şemsettin, AH Mehmet
0 IO
köyünde doğdum. îlk, O m ,
Ali Kavil, Yusuf Bekir.
Aziz AH
o 6
5/- Verenler:
Lise, ve Konseıvatnvar heyv
Yorgo AtanasI
o 4
Osman H. Emin, Ramadan Ah* Haaldo Kosti
tımı Ankarada geçirdim.
o 04İ
met, Kemal Bekir, Hakkı Hü- Haşan AH
o 3 o
İkinci olarak keod>i e,
daverdi, Ayşe Hüseyin, Emete Kemal Haşan
o 3 o
san’at hay<itıaa nasıl başla
Hüseyin, İsmail Süleyman, Ha
5
/- Verenler:
dığını sordum ve şu c-vabı
şan Arif, Kezlban Sami, HOsni- Ali Süleyman, Fatma Erdentuğ,
ye M. Emin, Fikriye Haşan.
aldım:
Ahmet Haşan, lsplro Brodobaba
3/- Verenler:
Betro Petruso.
—Ankarsda Orta m ıklebi
Zeki Haıan, Mehmet Hüda2/- Verenler:
biti'iniştım. 1936
Anka*
verdi, Ahmet M. Emin, Şefika Fatma Ali, Ahmet Haşan, M|ra Davlet Ko ısuvaluva 1
Ahmet, Keziban Kâmil, Emete haili Huspetri, Hriaostomo Lam*
t ildi. îç nde bu anan m u’
Mehmet, HafFe Niyaz, Ayşe M. burl.
Emin.
siki merakı ve kend.mde
1 /- Verenler:
2/- Verenler:
sezdiğim isdidat dolayısıle
Hambuli Brodobaba, Yorgo Bro*
Niyazi Arif, Sami Salih, Oaman dobada, lsplro Kurcumba, Baoraya girdim 4 sene orda
Haşan, Fatma Sami,
Ahmet nayl Sadlri.
Sanatkârın bir pozu
çalıştım ve daha sonra 3
Bekir, Hüseyin M. Sefer, Hatik
Yekûn
£ 1660-12-6
sene tlalyada Mılâno- Ver* tan sonra, garp musiki üstadla- dinlemiş olacağız. Bu bakım M. Sefer, Hakkı Süleyman,
di Konservaluvarındtn tah nnı sordum.
dan yüz lene daha sonra dün Zehra Tabir, Fikriye Haıan,
Ankara Radyosunun
Dudu İbrahim, Ayşe Ahmet,
—
Enstrümental
müzikte
daha
s limi ikmal etlim. Geçen
yaya gelmeği İsterdim.
Şerif
Derviş,
Zalihe
Arif,
sefce Ankara D. Konserva" ziyade Alman sanatkârlarını,
Bugünkü Programı
Kıbrısta kaç konser ver
1 /- Verenler:
luvaıında v « iie gökmekley* opera sanatkârlarından, İtalyan
7.28 Açılıo ve Program.
dim. Bu sene, bir sene me opera ve artistlerini beğenirim. mek niyetinde olduğunu ve Haşan Seydali, Bedri Porge, Ayşe 7.30 M. S. Ayarı.
Haşan,
Zuhre
Haşan,
Emine
zuniyet alarak bir ko>S3r Ingiliz tiyatrolarım da takdir Kıbrısı nasıl bulduğunu sor Ramadan, Nahide Cemali,Hanife 7.31 Marjlar. (Pf)
dum ve şu cevabı aldım :
turnesi
yapmak üzere ve ederim.
7.45 Haberler vo Hava Roporu,
Yusuf,
Münevver Mevlit 9/4^ Hüsnü- 8.00 Şarkılar— Taküler.
Türkiye dahilinde Konser
Muaiki zevkini size kim ast
—3 konser vermek niyetin*
8.25 Gfinfin Pıogrsmı.
lurmeni bitildikten sonru ladı?
deydim fakat, birinci konse* ye Yusuf 4/4! Behlye Seyidali £6 8.30 Mfizik.
Kâmil
İbrahim
4/•
Maria
Porge
—Hiç haberim yok. Çok kü* rimi binblr müşkilâtla hazır*
Vatandan ayrıldım. Bütün
3i kr. Şerif Hasın 3 kr. Lütfiye 9 00 Kepanıg.
Arabistan, Lübnan, Sariye çüktenberi musikiden zevk duy' ladığımı
blllhassa
bilet İsmail 3/4İ; Nasine Behaettln 12.15— 13.15 Asker Saati.
trak, M ı s ı r , İskenderiye ve maktayım. Belki müzikal film* satışında sukûtu hayale uğ* 4/6; Eleni Hakkı 3/5;
(16 m. 83-17820 Kc/s T.A.V. kısa
Dalga Postasıyla Beraber Yayın)
«on o lar»k b K tb n sı geldim. lerin tesiri oimugtur.
radığım İçin birinci i verir
ARODEZ H A LK IN IN
12.15 Memleketten Selim.
Orta meklepte ve daha kü'
— Klâsik müziğin zevkinize vermez Türklyeye döneceğim
BAĞIŞLARI
12.30 Askerin İstediği Havalaı.
çık sınıflarda iken husus uygunluğunun sebebi nediı?
Mithat özden öğret. £ 1. 0,0 13.00 Haberler.
Kıbrısı gnyel güzel bul*
olarak resim ders'en a d m.
—Klâsik müziğin zenginliği, dum. Mis;-fi perver olduğu Abdülazlz Ahmet Muhtar 0.10.0 13.15 Salon Müzikleri. (Pli
İbrahim Haaan
0.10.0 13.30 öğle Gazetesi.
armonize
edilmiş olması, müzik
Sanat hayatını jöylecft hu
kadar, iyi karakterli insan* Nefise İbrahim
0.4 ı£ 13.45 Hafif Şarkılar. (Pl)
lâsı ellikten soara bendıs ne kültür ve üsullerine uygun bir
Şevket Abdullah
o. 1.0 14.00 Hava Raporu, Akgam Prog
lar
olduklarından,
hoşuma
mas ki hakkında fikrini sor Şekilde hazırlanmış komple ola
5/- Verenler:
gitti, onlara tez ısındım.
ramı ve kapanış.
duğum bir luale. şöyle dedi: rak dinlediğim için zevkimi tat
Hilmi Ahmet, Mehmet Bondigo,
—Musiki gerek, meslekim, mın ederim ve takdir ederim.
Güzel sanatlara meraklı Derviş Osman, Nahide Mithat
17.58 Açılış ?e Program.
ge-ek istidadım ve gerekse Klâsik müzik, üslûblarlndan is o lup tı konsevatuvara gitmek özden, Mustafa Mehmet, Asım 18.00 M. S, Ayarı.
zevkim dobyısıyle levkalâ. tifade edilerek, büyük üstadlar istiyenler tarafından konser Haşan, Hüaeyln Haşan, Salih 18.00 Yeni Seslerden Geçit Resmi.
yetişmiş bulundurması dolayı» vatuvara giriş şartların! sot* İbrahim, Cemal Naim, İbrahim 18.30 Radyo Salon Orkestrı aı.
de severim
Rlfat,
19.00 M. S. Ayan ve Haberler.
Heykel; resim va dolayrsiyle siyle, takdire değer.
dum kıymetli sanatkar ba'
2/- Verenler:
19.15 Tarihten Bir Yaprak.
güzel sanatlara çalışırım.
Mulla
Mehmet,
Ali
Mustafa,
—Yeni beyanlara uyula-jna şu cevabı ve rdi:
19.20 Yurttan Sesler.
Mehmet Ali Tayip.
Sevgili okuyucularım, Rıfkı rak Türk mûsikisinde inkılâp
_ K0Dservatuvara gjre.
19.45 Radyo İle İngilizce.
ÇATALKÖY H ALKIN IN
tayin,başını kaşıyacak vakti yok. yaratı!dı m ı?
20.00 Mfizik.
cek her genç, müziğe kaışı
BAĞIŞLARI
20.15 Radyo Gazetesi.
Sorduğum sualleri kısaca cevap
—HalkTûrküleri Armonize
isdidadlı,
opera
kısmında
H.
Hüsnü
öğret
£ 1 o O 20.30 incesaz. (Şevkevza Faslı)
(andırıyor. Fakat biraz nükte cdilm-ğe çalışılıyor. Tecrübe
Hlfsiye Hüsnü
1 o o 21.00 Temsil.
yepmaktan da kendini alamıyor ler iyi neticeler doğurmakta’ ise sesinin güzel olması lâ
o o 21.45 Serbest Saat.
hani,meselâ, «ne yediğimi öden dır. Alaturkada ve halk tür zımdır. Ayrıca bn gençlerin . ^ h i m S t Hilmi
22.00 Konuşma.
mek Istiyecek mldlnıs?» diyor. külertnde çok zcngîn melo sahneye kabiliyetli,sıhatli ve|Muhtar
1 0 0 22.15 Müzik,
Ben de kendisine şu KıSrlstun diler bulunduğu için, iyi a r bulaklarının müziğe karşı
22.30 Dans Müziği. (Pl)
KOLOŞ H A LK IN IN
BAĞIŞLARI
mulihiye
ve
kolokası ye- monlze edilip hazırlandığı hassas o lro s ı lâzım dır. Son
o?*?5 ^ * S» Ayarı ve Haberler.
£1 o
23-30 Program ve Kapanı*.
neden adayı terketmemesini tav takdirde, fevkalâde eserler olarak, sanat idealini sor M. Galip öğret.
Cemali İsmail
o 10
a s » » w x H x ın
siye ettim. Gülüştük...
msydana geliyor. Fakat, hal duğum da bana şöyle d e d i: Naciye İsmail
o 10
Yine suallerime geçtim.
iim ız armonize edilen eserle*
o 10
— Bütün
sanatkarlarda Mehmet Yusuf
o 4
Alafranga yoksa si&iurka mu re karşı fazla rağbet göster* olduğu gibi, mesleğim üze* Mustafa Kâmil
Ahmet Haşan
o 3
•ikiden mi hoşlanırsınız ? lütfen memektedlr. H itta bazıları
üzerinde yüksek bir sanat
5/Verenler:
sebebini anlatırmısınız ?
melodinin bozulduğunu zane*
kâr olmağı arzu ederim ve Ali Heaan, Musa Haşan, A1I
St. Baıbaros il astahanesi
—Alafrangadan. Alaturkadan da diyorlar. Bu sebebi de kulak
Mustafa, Hamlt Zübeyir, Raşit
için
bir Türk BsyanNSrse
buna
da
çalışmaktayım.
So
|u bakımdan boşlanmadım: Alâ- larımızın tek sese alışmış ol’
Cemali, Yuauf Osman, Ynnus
ihtiyaç
vardır. İstekliler
nunu
Tanrı
bilir.
,u*ka gayet monoton ve ayni duğundan ve kolaylıkla anlı
Hüseyin, Mehmet Hüseyin, Sa
«HÜR SÖZ* veya Dr*
puçsları dalma dinlediğim için yablldlklerl İçin zevk duyu*
Teşekkür ederek kıymet* lih Hüseyin, Şengül Galip ö ğ 
Ziyut Beye müracaatları
ham tatmin edilmediğimden zevki yoılar. Armonzle edilmekle li sanatkârımızn yanından renci.
ıh Veren öğrenciler:
reca olunur.
daha uygun gelenAlafranganın melodiye birkaç aea İlâve edil* ayrıldım »
Şerife Musa, Haşan Musa, Be-
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Yün hirsm yoK^iöMdı
Mağasada şakin Aykuruşlu
Mihayil Petru Hacı Avgust'
Muhterem Müftümüz sayın bulunmuşlardır.
Plâsyolu Kiryago Loizuya Yakup
Girneden sonra Keztf.oa*
O l â l Menzllc’oğ'u
ait 4 buçuk okka yün, bir İle Evkaf Murahhısımız Ke yı ziyaret eden muhterem
ILEFT E BIA gazetesi îs kat olduğuna inanmadığımız gömlek ve Lefkoşılı Yeogi
mal Bey grçen Pazar günü müf ümüz ile sayın Evkaf
taabulda intişar eden bu haberlerle biz de bu hu* os Medestuya 4 okka yün
ös saat 2 30 da GIrneyi ziya murahhasımız kalabalık bir
‘ Son Te'graf” gazetesinin sustaki fikirlerimizi belirt çldığından £ 1 4 tazminat
ret ederek Türk halkı 11c halk kitlesi, köy muhtarı ve
Kıbrıs davası hakkında neş* meliyiz.
ve ı 2 şilin dava masrafı öde* hasbıhallerde bulunmuşlardır ileri gelenleri, Girnenln s*
rettiği bir yazıya temas et*
Kütle halinde Bulgaristan’ miştir.
Başta Glrne muhtarı Dirviş bıkEvkfifmurahhasıBayFthltn
raekte ve şunları yazmak' lı Türk nluhacirlerinin ada
Onbaşı olmak Ozsre, müte Mutla İbrahim ve öğretmen
Başka yün hırsızı
ta d ır:
mıza yerleştirilmesiyle, bü Lefkoşada sakin Aykurnşlu kait Polislerden Fuad O nba Bay Ömer Songur, Koopera
“ Kıbrıs davası ile bir çok yük bir ekseriyetin
ufak KosUs Banayi Hacı Loizu şı,Bay Halil Fikret,Hakkı Bey, tif sekreteri Bay Baha Hu ûsl,
Türkiye gazetelerinin yakın* bir ekalliyetin münasebetle'
Lefkoşalı Yeorgios Medostu' Bay Ahmet Gürkan ve d*ha Bay Az'z Mulla Hatkı ve
dan alâkadar olduğu gö ri sekteye uğrayacaktır. Ada
ya ait 6 okka yünü ve Plâs' bir çok Girnell Türk M üftü gazetemiz yazarlarından Bay
rülmüştür. tstanbuîda ioti* nin Rum halkının milliyet*
yolu Kiryagu Loizuya ait müzü ve Evkaf Murahhasını Usman Türkây tarafından
şar eden “ Son Telgrat” ga- lerine (!) tecavüz mahiyetin'
4 okka yünü çaldığından beş karşılamak maksadıyle, elle karşılanmışlardır Muhtar Bay
zetesi de tarihi hakikati ve de olan bu muhacirlerin bu
lira ve 12 silin 4 buçuk ku rinde bayraklar olduğu hal Ömer M Hakkının kabvthtne
zamanı inkâr (!) ederek şua' raya yerleştirilmesine müsv
ruş dava masrafı ödemiştir. de Girne haricine, Ltfkoja sinde mis»fır edilen muhterem
lan yazm ıştır:
ade edecek olan İngiliz hü
yo'una çıkmışlardır.
Yakup
Celâl Menzllc'oğ'u,
Sarhoşluk cezası
"T ürk— Yunan dostluğu kümeti protesto edilecektir. Dimbulu Sava Nigola Luga'
Sanrını ve içten tezahürat halkla hasbiballerde bulun
nun devamı için Yunanis'
L E F T E R ÎA gazetesi Ali manya sarhoş olup umumi la karşılanan sayın
Müftü muş ve bazı kıymetli öğütler
lan Türk Kıhnsı islemek
nadaki mulııbirindcn bir mahallede uygunsuz ha- müz ve Evkaf murahhasımız vermişlerdir.
#
ten vazgeçmelidir.
aldığı bir telgrafı neşretmiş’ rakette bulunduğundan 3 lira Girne Halk Kulübüne misa*
İkindi namazını K az>fm
Mezkûr Türkiye gızelesi tir. telgrafta şunlar kayde cezaya çarpılmıştır.
fır edilmişlerdir. Müftümüz camii şerifinde kılan sayın
hakikati anlamaktan sciz* dilmektedir
burada halkla hasbıhallerde>müftümüz tekrar mis?fir edil
Badem hırsıjjgı
dir (I) Ç ünkü Yunanistan
Lefkoşalı Ifristoloros Ye* bulunmuş ve Glrneye yeni dikleri kahvehaneye gele/el
"Türkiye Milletvekillerin'
hürriyet için diğer hür dev den Cihat Baban “Son "Saat’’ orgiyu Karavalis, Kalohoryo* bir imam
tayini üzerinde halkla sohbet etmişler ve bil'
leller safında haıbederek, gazetesinde yayınladığı bir lu îstavros Yuannuya 10 ok münakaşa yapmıştır. Bu ko kın samimî tezahürattı araun
topraklarını kana boyadığı* makalede Yunan Başbakanı ka badem çaldığından bir lira nuşma esnasında iki isim da Evkaf Murahhası Kemal
di bilmeliydi. Ve bundan Venizelosun Cumhuriyet ga* ceza ve 3 lira dava masrafı üzerinde
durulmuştur. Bu Beyin refakatinde
o'duğu
dolayı Kibrisin ilhakını is' zetesi muhabirine Kıbrıs da ödemiştir.
imamların biri Lefke imamı h*lde köyden ayrdarak Hz.
temekle haklıdır!/’
sayın AbdüibalimHocı, diğeri Ömer t-kyrsinl ziyaret etm'Ş'
vası hakkında yaptığı beya
TNOS gızetesi bir yazı’ nata temas ederek Türkiye, Pazar günkü konferans İse Racl Hocadır. Sayın Mül terdir Ziyaretten conra MOfVıktorya ve Lise Mezunla. tümüz ve Kemal Bey Girnr- tü ile Evktf murahhası L f
sında Kıbrısa 30 bin nin emniyetinin sağlanması
BulgaristanlI göçmenin yer* için Kıbrts adasından maada Kurumu tarafından tertip edilen ye münasip bir imam tayin koşay» htreket etmelerdir.
vaadda
leştırilecğine dair çık ın hı- Yunan adalarından Rodos, seri konferansların Ilkı geçen edeceklerine dair
berlere temas etmekle ve Midilli ve Sakız adasının Pazar günü Türkiye Sağu, Dil
Ssytn Lefkoşalı
Let koşada Eğlence
şunları kaydetmektedir:
Türkiyeye
ilhak edilmesi siz ve Körlea Cemiyeti Sekrete
ri Sayin Bayan Vıldau Kunter
1ürk Kardeşlerime
“Adamızı 30 bin Bulgaris' gerektiğ ni işaret etmişti*.
Yerleri, Sinemalar
tanll Türk göçmeninin yer'
Atinada intişir eden Vima tarafından ö.e. saat 11 de Beliğ
(B itin e S a y fıd a e
a r tın )
PAPADOPULLOS
leştirileceğine dair bir çok gazetesi yukarıdaki yazlya Paşa sinemahanesinde “Bugün
ve b ir lik te
B u l g u l a t ı n g ö k‘Any Number Can Plsy
ederek;
Türkiye kü Türk Kadını” konulu bir kon
haberler çıkmış fakat biz bu temas
m e n le ri
y »r«rın a b u ko nse ri
LÛ&UDİ
terl p e tm iş b u lu n u y o r . S a v ın
haberlereri şimdiye kadar ile Yunanistan arası ,ıda ma ferans verilmiştir. Konferansa
FJghtlng
Men
on the Plains
b a lk ım ız ın d a
b u fe v kalâde
kalabalık
bir
dinleyici
kitlesi
zide olan düşmanlığın tekrar
yorumlamadık.
b ü y ü k ko nsere ruğb et gösteAPOLLON
iştirak
etmiştir.
Atina ve Türkiye gazete' başlayacağından korkmakta’
rp r«k iştiThk e tm e le ri v e b u
My Gal Sal
le ini ilgilendiren ve haki* dır.
suretle h e m hoş b ir gece ve
PALLA8
h ’îcn d e kı^n e g lav an m u H a c iı
Mîracu^ous Gourney
k s rd p e le ıim ız e b ü y ü k b ir yurMACİK PALAS
Arıcılık Kursu
d m d « d n h a b u lu n m a la r ı
ko
Bu’garfstan Göçmenlsrl
—Birinci sayfadan artın —
m ite t ru fın d n ö / le o ir ,
için istifa etmiş olmasının
Tarım Müdürü, 28, 29,30
Yarftrına Konser
ligi nczdiüde bu hâdiseyi pro mevkie bağlı bir insan o'- ve 3 1, Mart günlerinde Omor
S yfi lırım la
EOYAL
B
u
’g
‘>i«t»n
Göçm enlerine
testo etmiştir.
duğunu ispat etliğini kaydet fadaki Merkezi Tecrübe Çift
The Bılde GoesWild
Y a rılım Kor. İteBİ üyelerinden
*30 yıl öğretmenlik yapıp ta inekledir.
liğinde bir tatbikî Arıcılık
H. F a h ri Uzman
emekliye aynlanlan için dön
U M H U U ÎYE T gazete- Kursu olı cağını bildirir.
HURSÖZ
Ankarada Atatürk Lisesinde bir
sinde Nadir Nadı ayni
İlkbahar ve Sonbahar A rı
aanKnaBasuaaaaanEssssasaı
tören tertip edilmiştir.
Pazartesi gününden ma*
mevzuu ele alarak Birinci cılık Kurslarinın ikisini de
* Bugün Ao'arada bir h»f Adnan Menderes kabinesi başarı ile tamamlıyanlaıa cer
ada hur gün sabalı çıkar
ta sürccek olan Su mahsulleri nin ne çelin bir imtihan tifika verilir.
gündelik gazetedir.
kongresi toplantılarına başlamış* geçirdiğini açıklamakla Ko
İMTİYAZ IA H IU
Lefkoşada Eski Cu
Daha evvel hiç bir Arıcr
tır. Bu kongre deniz, neMr, göl re davası ile Bulgıristandan lık Kursu takip eimiyenier,
ve Başyazan
ma Pazarı No 12 de
balıklan ile balık yumurtas ve gelen göçmen
FEVZİ ALİ BİZA
meselesini bu Kursla başlıyabilirter, ve
yeniden açmış olduğu
havyar gibi su mahsullerini en en iyi şekilde halletmeğe Sonbahar Kursu İçin kredi
saatçi dükkanında her
iyi |ekild« elde etmenin yolla* muvaffak olduğunu ve Tür mektubu alanlar, sertifika al
Telefon 687
nevi saat tamiratı yapı
rını ariştırâcdktir
Posta Kutusu 156
|
kiyenin itibarını dış dünya mağa
ehliyet kesbetmeleıl
lır.
Lefkoşa—Kıbrıs
,
* Pıofesör Dr. Tevfi. S»glam oazarında nasıl artığını lah« için İlkbahar Kursuna bil
Kıbrıs için seneliği £ 2.
70,000 lira <jeğFrtode îatan- hl etmektedir.
hassa davet edilirler.
AHMET RATİP ATILGAN
Hariç için seneliği £ 3 . 1
ON POSTA gazetesinde
bulda iki dükkânını Veremle
Müstedller, isim ve adresie
Eski Cnmaa Paza-ı
3 aylık abonesi 12 şilin j
Selim R*ğtp Emeç, ilk rinl ve Sonbahar Kursu için
Savag derneğin» bağışlamıştır.
Sokağı No 12
Adresinize gönderiliı.
(
* Dün E>zurumun kurtuluş hükümetin ne şartlar altın kredi mektupları olup olmaLefkoşa
nasıl dığınl Merkezî Tecrübe Çift
gÜDÜ olun s. münasebetiyle Er kurulduğunu ve 9 ay
zurumda günün önemini belir muvaffakiyetle idare ettiğin liğinin Tarım Müfettişi Mua‘
de bunda Adnan Menderes* vlnlne bildirmelidirler.
ten bir tören tertip edilmigtir.
rA F E R gazetesinde Müm in kuvvetli şahsiyetinin um* Kurs İçin para alınmıyacak
taz Faik Fenik, 9 ay sil rol oynıdığını ve Cum* tır, i&kin müdavimlerin tat'
etmeleri
lık bir çalışmadan sonra hurbaşkanıaın başbakan ola biki işlere iştirak
rak
onu
seçmekle
nasıl
isa
beklenir.
yeni bütçe devres nde kabi
göstermiş olduğunu
Kendi yatak takımlarını
nenin istifa ederek yeni bet
yazmaktadır._______________
getirmek
Istlyenler İçin kala
elemanlarla kuruluşu .u ba*
cak
yer
mevcuttur.
Biçaklanma
his konusu ederek yeni ba*
11 Mart akşamı L*ftoşa
kanlara başarılar dilemekte
Nöbetçi Eczaneler
Polisi arkasında Meyhaneci
dir.
Lefko?a
Yazar, Birinci
Adnan BayHasan Ahmet Remzi müş
Menderes kabinesinin ne tcrilerlndcn biri tarafındın O. Ynannu Llbarti Sokağı No.?8
Chr. Fanerumsninin yeni binaları
zor şartlar altında ç lıştıgı- bıçaklanmış vc ağır surrtte Tb Papadopuıllos Llbsrti Sakağı
nı izah etlikten sonra HtP yaralanmıştır. Varalı L-ftoja
_________
No.7-8
&TFrtNED
L KlONDINStl)
MAS
kûmel değışıkhğ nde mem hastahanesiue kaldırılmıştır.
Limasol
lekette lı ç bir sarsıntıya Bir başka bıçaklanma
t
i l Mart a^şam» Savvas Yu- L.C. Lolzu St. Andrew No.117
meydan vermeden idıreyi
Mağusa
eline alan Adnan Menderes annu Fiuris isimli bir Rum
bir şah.s
tara- Ma. Mlhailidss Hermee Sokağl
in son bütç* müzakereleri meçhul
No.36
esnasında meclisten itimat fıodan biçaklauarak hafifçe ya
Lârnaka
reyi almış olmasına rağmen ralananım. Keza, yaralının oto
mobilinin
camı
kasten
kırılarak
Alekslan
Zenoa Kitieîs
daha
yeni bütçe devresine
soça&ı I 0.86
1 lira ziyan yapılmıştır.
vermek
iyi teşkilâta yer
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