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Veriizelos,
Türk- İ unan
Dostluğuna
Hizmet Etmiyor
Cihat B A SA N
UNAN B>,b.t»Di, Venlze.
los’un bir sabah gazetesin
de (ikan beyanatında Kibri*
Adası Özerinde tekrar ısrar etti
ğini okuduk. Onun kanaatine
göre, Türk—'Yunan dostluğunu
bozacak ortada biç bir aebep
mevcut değildir.. Ada’njn Yuna*
uistan’a varilmeai Türkiye için
bir zarar teşkil etmez. Türk sa
hillerin* Kıbrıstan «ok daha
yakın Yunan adaları varken,
Kıbrıs’ın Yunanistana
ilhak
edilmesine riza göstermemek
TOrkiye için garip olurmuş.
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BO Nİ ORKESTRASI
İle T rio 1 Sarros ve
Dizez A yşe'n in
Yaratacakları neıeli bir
Gece

M r. T ru m an U f lia t a a M e s tte s in #
Türkiyenin Madrid
Sefiri Vetat Etti

Hassasiyet Gösteriyor

,

Rusya silâhsızlanmaya yaklaşmadığı takdirde
hür dünya Amerikanın yardimiyle silâhlanaack

Madrid, 15 (Royter):
Türkiyenlo Madrid Büyük elçisi
Mebmed Esad Atuner bugün bu
rada bir bakım evinde vefat et*
Florida, 15 (Royter): Baş da,Rusyaya silâhsızlanma ko
iniştir. 63 yaşında olan sefir bir
müddettenberi basta yatıyordu. kan Truman bugün vermiş nusunda mücerret tekliflerde
Türk sefiri, geçen Soobabarda olduğu • bir demeçte, Rusya- bulunulması için ısrar eden
Birleşmiş Milletler ispanyaya kar □ın Amerikayı
mümkün
gı kullanmakla olduğu sıkı ölçü
leri hafiflettiği gaman Madride
gitmişti. Merhum Mehmed Esad
Atuner 1943 ile 46 yılları ara
sında Madridde idi.

mertebe erken bir zamanda
müdafaa teşkilâtı kurmaya
mecbur ettiğini söylemiştir.
Sulhun korunması hususun-

Paris Konferansı da mı
Boş Oıkaoakf

Paris, 15 (Royter): Paris- vam etmiştir: “ Kelimeler,
★
Yunan Başbakanının şu man te yapılmakta olan
Dört
kelimeler yine kelimeler üze'
tığı da gösteriyor M
, Türkiye,
Büyükler konferansında Ame rinde uğraşmakla çok za
yalnız Kibrisin Yunanlılara ve
rilmesine rast olmamakla iktifa rikayı temsil eden Dr. Phil man sarfettiğim izi haklı çı*
Ame
eylememeli, üstelik kendi sahil* lip P. Jessup bugün
karacak sebepler vardır ve
leılne yakın olan Midilli, Sa rikan kulübünde vermiş oldu
balk; onlar niçin bunu unu
lız ve Rodos gibi adalar üze ğu bir söylevde,
3
batılı
rinde de talepte bulunmalıdır. devletin ayni fikirde
oldu-jtuP fiiliyata geçmiyor de*
Babasının kurduğu dostluğu göl
ğunu söylemiş ve şöyle de mektedir ”
gelendirecek gibi patavatsızca
konuşan, Yunan Başbakanının
sözlerinden anlıyoruz ki, î kinci
Dünya Harbinin akabiode Akde
niz adaları üzerinde Türkiyeuin
pasif bir durum takınması çok Evvelce komünistlerin malzeme üssü
olan
hatalı olmuş, ve böylece TürkiHongchon işgal edilmiştir
yenin nezaketli hareketini anla*
Tokyo, (Royter) 15: Merkezî letler kuvvetlerini komünistle*
mamak isteyenlere mânâsız ve
Kore cephesinde Birleşmiş M il rin en büyük malzeme üssü
yersiz bir cesaret vermiştir.
Sayın Yunan Başvekili, bun letler kuvvetleıi 38 inci arz da olan Chunchon’a 16 kilometre
dan kir müddet evvel, bu mese iresine yaklaştıkça gittikçe artan yaklaştırmıştır. Takriben 24 ki
leyi, Meclis önüne getirdiği komünist mukavemetiyle karşı lometre gtlney doğuda, Birleşmiş
zaman, Türk hasrından, ve laşmak n^srlar. Diğer yand.n, Milletler t^vvı^eri komünistle'
Büyük Millet Meclisinde TOrk batı cephesinde Amerikan öncü rin eski n?< zeme üssü Hoogmilletvekillerinden vakur, ağır birlikleri, dün zaptedilen Seulün chonu ifgâl etmişlerdir. Burası
başlı cevaplar almış buluuuyot. iki yanından geçerek arz daire 38 inci arz dairesinin 33 kilo
du.' Ümit edilirdi ki, sayın kü sine 24 kilometre yaklasmıglar- meUe güueyindedir.
çük Venizelos, bu aksül&mellere Jdır Bu ilerleyiş Birleşmiş MilHongchonun kuzeyinde B. M.
muttali olunca, lisanıaı değiş-'UKK
kuvvetleri şiddetli komünist mu*
tirsin ve gönlümüzü alacak söz
kavemetiyle karşılaşmışlar ve
ler söylesin.. Bilâkis o öyle yep
Bugün öğle üzeri Bay*
mukavemeti h fitletmek inaksa*
madl. Türk gazetelerinden biri
rakdar camiişerifiade şühe
dıyle bava kuvvetlerinden yar
ne verdiği demeçte, yaraya tuz
da ruhlarına Mevlûdu şerif
dım istemişlerdir. Birinci Ame*
biber eker gibi, Kıbrıs Özerinde
okunacağt ve bu haftanın
rikan süvari tümeni kıtaları
ısrar etti.
Cuma vazının mezkûr ca*
HoDgchon nehri ötesini taramış
Anlaşılıyor ki, küçük Venize
mii şerifte icra kılınacağı
ve Hongchondan Cbunchon’a
los, iktidarda kaldığı mfiddetçe
dindaşlarımızın
malûmu
giden yolu kesmişlerdir. Bu iki
—Yunanistandır bu. Ne kadar
olmak üzere ilâo olunur.
kasaba, komünistlerin Güney
kclscağı belli olmaz— Türk— {
Koredeki stratejilerinin belke
Kıbrıs Müftüsü
Yunan dostluğuna hizmet ede
miğini teşkil etmektedir. Honglakap Heozilcio&la
meyrcektir. O itibarla, mevkii
ebonun birkaç kilometre doğu
ni çarçabuk, bir başka anlayışlı
sunda komünistler, Birleşmiş
insana terletmesini temenni ede
Sayın
Milletler kuvvetlerine karşı Sorlim.. Bu arada kendiaine de
chori yakınında top ateşi açmış'
Abonelerimize
şunu hatırlatalım ki... bu yol
lardır. Biraz daha doğuda Ame
Evvelce gazetemiz* abone
Yunanistana Kıbrısı kazandırarikan piyade kıtaları Yudong
olup da
obone bedelini
maz, fakat bilâkia Yuoaniatanıo
yakınında sert mukavemetle kar
PEŞİNEN verenlerden gayrıbaşına gaileler açabilir. Türk
şılaşmışlarsa
da, batıda Seul
lannın (13 Mart
1951
dostluğuna bu kadar az ebemmi*
den itibaren gazetemiz fiaUnkesiminde Güney Koreliler ön*
yet veren bir Yunanistan karşı
daki yükselmeden ponra) tediterinde biç bir düşman askerine
yatlarını o tarihten hesap
sında, Türkiye bakktyle endişe
tesadüf etmemektedir.
edilmek ttıere £3 üzerinden
duyar, ve kendi aahillerine yaödemeleri gerektiğini bir kısım
Han ve Pukkan nehirlerinin kavu
kın adalar üzerinde emniyet
okurlarımızın müracaatı üze
«ak noktasından 15 km. kuzeyde
bakımından hak iddia edebilir
rine tavzihim bildiririz.
bulunan bir köyü ifgal eden 25 inci
fasaea, gerek Midilli, gerek
Amerikan tümeni Han nrhri üzerin*
Bu gibilerin 13 Mart’a ka
deki köprOksfinı genişletmektedir
Sakıt, gerekse Rodos, eski Türk
dar olan hesabı posta 1le
ler. Merkez cephesinin dogu kıs
adreslerine
gönderilecek
adalarıdır, ve bunların üzerinde
mında savsgan 10 uncu alaya men
olup
en
kısa
bir
zamanda
lürklerın Yunanlılardan fazla
sup bir sötcü, komünistlerin umumi
borçlarının ödenmesi
reca
haklan vardır.
bir ric’ate başladıklarına dair belir
olunur.
tiler olduğu*u
(Pevaovaayfa 4 te)
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icap ettirdiği müddetçe, askeri
kuvvetlere devam edeceğimiz
gibi, diğer taraftan da, silâhsız*
Başkan Tru lanma hususunda bir anlaşma
ya varmak için çalışacağız. Lâ*

gruba cevaben
man, Rusyayı atom bombası
ve diğer silâhların kontrolü
programını reddetmesinden
dolayı ittiham etmiştir.

Başkan Truman, Rusya
tecavüzü neticesinde Ame
rikanın hür dünyayı silâhlamak mecburiyetinde kaldığı
nı söyledikten sonra, Rusyanın genişleme politikasını
takip ederek, sür’atle silâh
landığını belirtmi;tir. Tru
man Rusyanm sadece kendi
kendini silâhlamadığtnı, kont
rolü altına giren memleket
leri de seferber bir hale ge
tirdiğini beyan ederek, silâh
larm azaltılması ve engelle
me siyasetinden vazgeçilmesi
hususunda Rusyaya yeni tek
liflerde bulunulacağını açık
lamıştır.

kin bu, Rusya kabul etmediği
takdirde mümkün olamıyacaktır.
Rusya uluslararası silâhsızlan*
maya
yaklaşmadığı
kendi müdafaamızı
mecburuz.»

takdirde,
kurmaya

Kıbrıstan Koreye
Bayrak

Gönderildi

Kibrisin Ambeliku köyü tara*
fmdan
«Cumhuriyet» gazetesi
vasıtasıyle Koredeki tugayımıza
bir bayrak gönderilmiştir.
«Cumhuriyet» gazetesinde res*
■i neşredilen bayrağın üzerine
«İnsanlık sizinle öğüoüyor» cüm
lesi ve onun altına da «Ambe»
liku—Kıbrıs» isimleri işlenmiş*
tir. Kıbrıs Türklerinin anavatana

bağlılıklarını ve Türk orduauna
güvenlerini belirten Ambeliku
köyünün bu armağanı «Cumbu*
Başkan Truman ezcümle şöy riyet» vasıtaslyie Koreye gön
le demiştir: «Dünya durumu derilmiştir.

AKİSLER

Başdespotun Seyahati Münasebetiyle
O sm an TURKAY
AHROLASl ilhak, yıllardanberi, büyük veya küçük; köylü
veya şehirli; komünist veya oaillici; tahsilli veya tahsilsl?;
bütün Rum vatandaşlarımızı, çeşitli teşebbüslerle, çeşitli kılığa
sekmuştur. Bu menhus maksat uğruna, 1931 de çıkarılan isyanın
çirkin hâtıraları henüz hafızalarımızdaa silinmemiş; dah« geçen
lerde, tertiplenen muazzam mitinglerin çılgın nâraları kulakları
mızdan gitmemiştir.
İlhak kampanyasının ikinci safhası Avrupa ve Asierikaya
yapılan propaganda seyahatleriyle başlıyor... Girne despotu Kiprianos’un başkanlığı altında, geçen yıl, millici Kumlar tarafındım
Atinaya, Londraya, Patise ve Lıke Success’e bir ilhak delegas
yonu gönderildiğini hepimiz hatırlımaktayız. Bu heyetin, yük
sekten atıp tutmasına rağmen, hiç bir b işarı Biğlamıdığıaı geçen
şu zaman iapat etmiş bulunmaktadır.
Propaganda aeyahatlerinde garip olan bir cihet varsa, o da,
millici delegasyon Amerikada Birleşmiş Milletlerden müzaheret
istediği bir slrada; solcu Rum ilhak delegasyonunun da, dünya
hürriyetine meydan okuyan Stalin Yeldaş’ın kuklaları önünde
diz çöküp yalvarmalarıdır. İlhakçı Kıbrıs Rumları arasında bu
«tezadlar komedyası» hâlâ devam ederken, ansızın Yunaa Baş
bakan Venizelos da, ortada aırıtan tehlikeleri nazarı itibara almıyarak, Kibrisin Yunanistana ilhakını iatemiş ve işi reamiyete
sokmuştur.
Kıbrıs Başdespotu Mikadosun halen devam etmekte olan
t Atina aeyahatı de, pek muhtemel olarak, Venizelosun son beyanat4 larıyle ilgilidir. Rum gazetelerinin, Atinadan aldıkları haberlere
• göre, Başdespota muhteşem karşılan» törenleri tertip edilmiştir.
Atina radyosunun, geç vakit verdiği bir habere nazaren; Başdespot
® Yunan Kralı, Yunan Başbakanı ve Klbrıai Yunanistana İlhak Ettir
me Cemiyeti tarafından kabul olunmuştur. Bu seyahatin, Patiate
toplanacak Birleşmiş Milletler toplantısına Kıbrıs meaelesinin
ılı arzedilmeaiyle ilgili olduğu kuvvetle muhtemel görülmektedir.
Başdespotun bu ziyaretinde de bir bsşarı aağlıyacağinı
tahmin etmiyoruz. Yunan devlet adamları, bazi şuursuzca karar
lar verebilir, lâkin iş Yunanistanın isteğiyle halledilemez
Kıbrıs
meselesinde salâhiyet Bahibi olan İngiltere ile Türkiye, Adanın
istikbalini istedikleri şekilde tâyin edebilecek durumdadırlar.
İngiltere hükümeti adalet prensiplerini savundukça; aziz
Türkiyemiz ve onun idealiat gençliği de yanıbaşımızda bulundukça
Kıbrıs gibi Anadoluyu çevreleyen diğer Yunan adaları da, hakikî
sahibine kavuşmakta gecikmeyecektir
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PLATANlSSO TÜRK HAL M'slrll Ahmet, Ahmet H. S»,
fer, Ahmet M. Ali, Tabir M.
K IN IN BAĞIŞLARI
Nakli Yekûn
£ 1803-12-6 Habedp, Derviş İbrahim.
Colorobo Konferansı Münasebetiyle Bir Demeç Veren MacGhee
6/- Verenler
Akif
A«Im
Şirket
K
â
t
ib i^ O O
Bu Saalln Cevabın izah Ederek ‘‘Amerika Türkiyenin
Gülsün
Mehmet, Hüseyin Y.
2 OO
M . Saffet öğret.
Sıvanmasını Kuvvetlendirecektir” Dedi
Malr, Siddlka Celâl, AH Rlza
2
OO
Kemal M . R u m i
Mehmet, Meryem M. Kuzari,
Co'ombu ı Birlejlk Ameri çok kuvvetli olmadığı şu an’
2 o O
Mehmet Bey Mustafa
2
Cafer Hacı Mehmet
o O Cafer H. Yero, Meryem Haşan,
ka Dışişleri Bakanlığı GOney da Türkiye nlsbsten
zayıf
5/- Verenler
Zibni Ahmet
,2 o o Zslihe Mustâfa Plro, Fatma
A«ya tflerl Bakan Yardımcı* bir durum dadır. Birleşik Ame
2
o
o
Gelip Mustafa
ıı G. Mc.Ghee bugün yaptığı rlka Yunanistan* silâh gön
1 10 o Hallt, Meryem Ahmet, Zlba
Ahmet M. Kamilâri
Hüseyin, Şerife Mustafa, Hanibasın toplantısında Güney dermeyip o memleket az da
I
10 o
Ahmet M. Mehmet
fe Ahmet, Hanife Hindi, Emir
Asya bölgesi konferansına iş' ha komünistlerin eline dOşe*
i 5 O Ayar Ralf, Ayşe Câfer, Emine
Asim Bey Mustafa
Mehmet H. Şemmedul i 5 o Haşan, Rezlye Raşit, Ay»e H.
tiıak eden Amerikan siyasî çekken Amerikalı İdareciler
I I o
Mustafa Zihni
temsi'cllerl bu . bölgenin baj* bu Yunan hadisesinden- sağ
Tahlr, Şerife Aziz, Hanife Mu*
o 18 o rar, Fatma Müstafi, Cemil HüCelâl
Arnavut
lıca meselelerinin gıda yok lam bir misal almışlardır ve
o 16 o
İsmail Ahmet
©•*» HüsnO, Mustafa
luğu He buradaki memleket* Türklyeye şimdi bunun için
o 14 o S iffet, Ülfet Cafer, Ahmet FelMehmet Ali Riza
lerin bağımsızlıklarına karşı yftrdım edilmektedir.
o 14 o lah, Halil A. liavuri, Ali Hüse
Vatfi Haşan
o 13 o yin, Hüseyin H. BulU, Niyazi
Akü Arnavut
lom ûnlat
emperyalizminin
o 13 o Haşan, Mustafa Hindi, Mehmet
Haşan H. Silâkki
tehdidi olduğu hususunda it
£ 1.0 o Verenler
Ali Mehmet, Hüseyin M. Yero,
tlfftk etmişlerdir.
Behlç Mehmet, Ahmet Musta
Lâtife
Mehmet
öğret.,
Emir,
Amerikan dip!omatiarının
li Müstafi, Adnan M . Ali, Ah furl, Kemal Arnavut, Hassa
konferansı Cumartesi günü
met M. Varvanno, Süleyman Hüsnü, Ahmet M. Yero, Hüse
sona ermiştir.
H adiseye M a ra ş Cezaevinden kaçan bir fira  Halit, Haşan M . Hacı Osman, yin Cafer, Raşlt Cafer, Aliye
Mustafa Aziz, Haşan Zihni, Emirall, Emete Ahmet, Meryem
Konferansa başkanlık
et*
riyi Kıpti aşiretinden yüzlerce kişinin
Ali Süleyman, Arabi Mehmet, A. Gamilarl, Hanife M. Raşit,
miş olan G. Mc.Ghee’nln bil*
m üdafaası sebebiyet verdi
Haşan M. Güzarl, Hüseyin Aziz Müstafi, Fatmalı M. Fettah,
dirdiğine g ö re : Dışişleri Ba*
Adana: Adananın kirş - olcnayan ve sıtf kör kur Muatafa Pıro, Cambulat Asım. Halide Kemal, Besime Mehmet,
kanlığı GOney Asyaya yardı yaka semtinde bir firariyi
Ayşe Mustafa Kahveci, Emine
15/- Verenler
şunların isabetine uğrayan
Ahmet Zihni, Cemile Asım, M. Saffer, Şerife Mulla, Yusuf
m ı derpiş eden bir program teslim
etmek
istemiyec bu kadınlardan Fad^ıue Se Mustafa M. Haşan, Mustafa H. Gandl, Güler Hâşan, Ayşe M.
hazırlayıp bunu
Kongreye
Kıpli aşiretinden yüzlerce ver sol alın kısmından is.r BulU, Şevki M. Mehmet, Ah Aziz, Hüseyin Mehmet Çakar»,
sunmuştur. Bu hususta Kong*
müdatı ile polis ve Jandar* bet almış, kurşun sol şaka* met Haşan, Hüseyin M. Kuza- Arzu Niyazi, Zıllhe Mustafa,
renin vereccğl tavsiyelere in*
Raziye Halit,
ma kuvvetleri arasnda sert ğından çıkmıştı. Fataıa Do* ri, Mehmet Halil, Muatafa Ar He am Tabir,
tlzar etmektedir.
Mehmet Yusuf, Fatmalı Meh
navut.
bir arbede olmuştur. Maraş ğan adında diğer bir kadın
met, Hüseyin Tabir, Emin Meh*
12/- Verenler
Konferans Birleşik Ameri*
Askeri Cezaevinin duvarını ise göysünden yaralanmış, Cafer Haşan, İbrahim Derviş, met, Rüştü Mısırl’, Besim* Akil,
kanın başka bölgelerdeki ik*
delerek firar eden Seyliyi kurşun
içeride kalmıştır. Cafer R. Giritli, Mustafa Reşit, Hanife Arnavut, Fatmalı Şükrü,
tiıadl yardım savunma huşu*
Tahlr Cafer, Hallt M. Yero,
Kıbliler taş Sıyçılık tchkıkatı derinleş* Arnavut Celâl, Halil Fetln,
sunda Özerine aldığı taahhüt* müd&laa eden
Huriye Faoı1, Mustafa Mehmet
10/- Verenler
tirmektedır. Yaralılar Adı* Hüseyin Muştalar!, Halil İbra Piro, Gülsün Mustafa, Hanife
ierl m üdrik olarak bundan ve sop* kullanmak sure’
runra Amerikan Dtşlşlerl Ba tiyle b r saat kadar muka* na Memleket M-slahims* him, 09man Mustafurl, Mulla Hüseyin.
Akif As m gayretiyle ve civar
ne yatırılmışlardır.
Ahmet, Bmirayge Seftet, Zehra
kanlığı Kongreden Asya mem vemel göstermişlerdir. Ne*
köylerin IsllrnKİvlç yapılan sine
Akif,
Fatma
Akif,
Sünbüi
Ahfirari yakalanmış,
leketlerl için yardım talep tieede
tmt, Fadıl Arnavut, Şehra Mus ma hasılatı £ 18-0-0
sşiretlen 11 kişi açlalele ve* Ingiliz tabiyetıne giren tafa,
edecektir.
Ahmet Fettah n/-, Hısan M.
çek casusu
rilmiş,
savcılık hadiseye
Mehmet 11/9
/Verenler
Konferansın sonunda hail
Yekûn
£> 905.196
Londra (Roytcr) Evvîlce Fatmalı Mustafa, Abide Meh
hazır dOnya vaziyeti karşısın el koymuştur. Yine Adana
Ankara Radyosunun
da GOney Asya devletlerinin nın Huvutlu Köyünde de tnglltereye ğellp yerleş sn ve met Bey, Siddlka Muatef, Gül*
çocuk kavgası yüzünden İngiliz tabıyetine giren bir naz Mısırlı, Celâl Kâtip, Emi
ajralarındaki mevcut görOş
ne Hüs-yln, Fatmalı Azîz, Arzu
Bugünkü Programı
ayrılıklarının biran
evvel halk ikiye bölünerek bir Çekin yıllardan beri, Çekoj* Cafer, Mlhri Hacı Mehmet, Ay
7.30 Açılış Program ve M.S. Ayan1
halledilmesi hususunda u m u  birine girmiştir. Saatlerce lovaky&nın Ingllteıedeki giz şe H. Semmedurl.
7.35 Kuran 1 Kerim. (Pl)
8/- Verenler
mî bir kanaat belirmiştir. süren bu kanlı ve korkunç li *jit>ı olarak çalıştığı tugl*
7.45 Haberler ve Hava Raporu.
Bundan sonra Mc.Ghee T ü r boğuşma neticesinde 2 o ki-İliz hükümeti tarafından iddia Dudu Halil, Abide Şevki, Arzu 8 .0 0 Şbi kılar.
klyenln savunmasına neden şi yaralanm ıştır. Bunlardan jedilmişdlr. ÇeVoı*ov«kyalı ca* Zihni, HOseyln Mehmet Piro, 8.25 Günün Pıogrami.
Yusuf Mehmet, HOaeyin Mus
.
Blrleş’k Amerikanın kuvvet 15 in ia yarası ağırdır. T a*‘ sus da. yıllardan beri para tafa Kuzey, Banayi Baba Yorgl, 8.30 Müzik.
9 00 Kapanı;.
.
lendlrmeğe karar verdiğini bancalardan çıkan kurşun* ile gizli ajarlık vazifesi gör*
7 /- Verenler
».fv7w kar*
. . . . Tarla 2 kadın da yaralan* düğünü açıkladığı bildirili- Mehmet Y. Kandili, Hüseyin
★
izah etmiştir. Turkiyeye
HüsnO, Mehmet H. * Minnoş, 12.15— 13.15 Asker Saati.
ihtim alinin)m ışlır. Kavg.ı ile alâkalan yor.
şı bir tecavOz
İstanbul Teknik Üniversitesi
Makine Fakü test P ıo f sörle
rinden P. of. Ratip Berker
dokuz ay müddetle Unesco*nun Pozitif ve Tabiî Bil m
ler kısmında mügıvirllk v a 
zifesine tayin edilmiştir. Bir
kaç gü .e kadar Patise mü
tevecc'heo îstanbu'dan bare
ket edecek olan Prof R atip
Berker Unesco’da,
Garbi
Avrupantn bir şehrinde bu
sene kurulacak olan yeni
hesap makinelerin hasredil
mlş bir laboratuvarın org*ni
zasyonunu deruhte ed'cektlr.

Adanada Jandarma
Kıptilerle çarpıştı
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ÇEYİZ DANSI
1951 Senesinin En Büyük Sürprizi
Ve En Kıymetli Hediyesi
M

A

J

I

K

31 M art 1951 de

P

A

L

A

S

G iriş 10)-dir

Biletlerinizi a şa ğ ıd a k i adreslerden temin edebilirsiniz.
LEFKOŞA

O iim b iako s Kulübü
MIdoob Sokağı No. Ş

Betro Athienidi
Belediye Çtrşısı Giriy Kapısında

LEYMOSUN:

Y eorgo Kına
C/o N.D. Solom onİdes ve Co.

MAĞUSA

(16 m. 83-17820 Kc/s T.A.V. Kısa
Dalga Postasıyle Beraber Yayın)
12.15 Memleketten Selâm.
12.30 Şarkılar.
13.00 Haberler.
13.15 Hıvaiden Se»ler.
13-30 öpift Gazeteai.
13.45 MÜZtK: X vier Cugal Or«
kestrası Çalıyor.
14 00 Hava Raporu, Akgam Prog
ramı ve kapanı;.

17.58
• 8.00
18.00
18:30
18 45
[19.00
! 19.15
19.20
20.00
20.15
20,30
20.35
2 1 .0 0

21.15
2 2 .0 0

22.15
22.45
23.00

Açılış ve Program.
M S. Aynrı,
incesaz. (Şataraban Faali)
Konuşma.
Sınama Melodileri, (Pl)
M.S. Ayarı ve Haberler.
Tarihten Bir Yaprak.
larihi Türk Müziği.
MÜZİK (Pl,
Rtdyo Gazeteai.
Serbest Saat.
MÜZİK:
Konuşma.
Dans Müziği. (Pl.)
Konuşma.
Müzik.
M. S. Ayarı ve Haberler,
Program ve Kanunu
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Taki Y e orgiyu
Y o rgo Yakum etti
KASABA

M a rk o Tornari
MORFU

Stavro Yerudi
A ntonaki M. Yuannu
KAKAVA

IraklI Majı tia m ya n o

K 0Fİ ECZANESİ Ldt.
LEFKOŞA.
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!m Hsian’

Kore'de Birliğim iz Yeni
Savaşlara Hazıriaory@r
T okyo: Birliğimizin uzun
müddet Korede kalacağı na
zara alınarak birlik mensuplarının yavaş yavaş d'glştirlleceği söylenmektedir, öğren*
diğime göre, blriik üç patr
tide değiştirilecektir. Takvl
ye birliğimizi getiren ilk va
pur b u rtd ak l yaralılarımızı
alarak memlekete döaecek
ve oradan yeni bir takviye
birliği getirecektir. Her şefe'
rinde 1500 er kişi değiştirile
ceğinden, 6 ay İçinde bütün
birlik değiştirilmiş olacaktır.
Diğer taraftin Korede bu*
lunan birliğimiz mensupları*
na İzin hakkı tanınmıştır.
Bütün subay
ve gedikliler,
(gidiş geliş hariç) 6 günlük
bir İzinle Tokyoya gideblle*
çeklerdir.
Tugay izne gidecek subay*
la n d a sıraya koymaktadır.
Bir kaç aylık devre İçinde
bütün subay ve gedikliler
izin yapmış olacaklardı r*

Uçak K a za la rı
Korede bir y e r : Bilmiyo*
rum bu, geçirdiğimiz kaçın*
cı uçak kazasıdır ? Sayılar.m
artık ben de şaşırdım. Uç
gündenberl «Eşekarısı» na*
mıyle maruf, çift kuyruklu
yük tayyareleriyle cephede
gitmediğimiz yer kalmadı.
60 m illik Kore cephesini, kâ*
rış karış biliyoruz. H er kıta*
nın üzerine parışütle yiyecek
attık. İste bu ton seyahati*
mizdr, bir çift kuyruklu tay
yarenin sağ möteri birden
b re yanmağa başladı. Pilot
bir kaç d tft tayyareyi ter
ketmeği ve aşağıya paraşüt
le atlamayı bile düşünmüştü.

Hiç unutmam
yüzbaşı
Robert Murphy
isminde
aleş gibi bir pilottu. Yüzü
bembeyaz olarak sçeri gir»
di.
—Paraşütlerimiz hazır m ı?
dedi, paraşütler zsteı üz*»
Timizde idi. Kilıd Dokuları
nı ve çekeceğimiz k ucayı
son bir defi daha muaye
ne ettik.
— Kampana ses ne dikkat
edinia! K am paniljr ç 1ar
çalmaz aıka kapıdan atlaya
caksınız, ded*.
ölüm e bukadar yaklaştı*
ğittU nadir
h tırlıyo um.
Alev alev yanan bir tayya*
renin iç nde sonu ne olaca*
ğı malûm olroıyan bir boş'
luğuıı içerisine atlamak üze
re kaptaın yamada bekli*
yorduk.
Telsiz mütemadiyen işli*
yordu.
Alçılmaya başladık. Neolduğunu, ne kadar zaman
bu hengâmenin içinde kal*
dığımızı hatırlıyamıyorum.
Dev gibi tayyare birden bi*
re uçuşu ile boşluğu del*
meğe başladı.
tik rastladığımız
uçak
alanına içiyorduk.
—D dkat,
dediler, ine r
inmez tayyareyi terkedeceksiniz!.
Tayyarede oturacak takat
®i
kalmıştı?
Uçak yere
tacc inmez, alev alev yanan

IK*0ay»«rutrâ $lrk«*fli»VI M üfettişi H uy SÜleyrrıo»
N a sib in Lefkoşada K o -o p e ra tif D a ire sin d e
Şirke t K â tip le rin e v e rm iş o ld u ğ u k o n fe ra n s

Ko-operatifçilik
—III—

En eski Koperatîîçllik
ya nereye satacağım hiçbir
insan oğlu dünyaya gel zaman düşünmez, mümkün
bir Tayyarenin içinden yu günlerde geleceği söyleni* diğinden itibaren Ko- ope olduğu kadar fazla ve iyi
murtadan fırlıyan civcivler yor. Kıtada müthiş bir se ratifın birçok şekillerinin cins yetiştirmeğe çalışır. Sa*
gibi çıktık
vinç var. Koredeki birliği* kendiliğinden tatbik etmiş tış ve tertip işini koopera
tklncl tayyare kazamız da miz şimdiye kadar oldukça tir. İlk insan av teminin tifler yapar. Danimarkada
okadar
ayni gün oldu.
kayıblar verdi. Fjkat ismi de, müdafaada, kulübesi kooperatif işleri
ni
hazırlamada
daima
bir
muntazam
düzenlenmiştir
Uçak a la n ın d ın bizi dört hâlâ «Tugay». 8 inci ordu,
yardım ederek ki en uzak bir köyde çiftçi*
mötörlü bir Tayyare Tok' birliğimize vazife verirken birlerine
müşterek
hareket
etmiştir. nin yumurtaları toplanıp ta*
«içinde kaç kahraman var?»
rihlenir, markalanır ve İn
Bu
gün
bile
bazr
köylerde
Faruk Fenik diye düşünmüyor. «Türk
eskiden
kalma
Ko-operaligiltere
veya başka memle*
Tugayı» diye hesablıyarak
ketlere
ihraç edilir. Şayet
fm
düzenlenmemiş
şekline
yoya götürmek üzere almış* taarruz
cephesi
veriyor.
ti Müthiş bir yağm ur yağı- 5200 mevcutlu iken aldığı, raslantr' Meselâ dam sıva yumurtalardan bir tane çü*
yordu. Grceyarısı saat 1 e mız cephe ne ise bugün de mak, kamış bağlamak, bağ rük çıkarsa tekrar geri geti*
doğru hareket ettik. Tayya* aynidir. General Yazıcı bu* ekmek vesaire hususunda rilip sahibine kadar iade
rede 6 kişi idik. U çak evvel nun için : «itiraz bile etmi* köylüler birbirlerine yar* edilir.
ee yaralı taşıdıği için» için* yoruz, diyor. Bir Türk 10 dım ederler. Türkçede bu*
Fransada
Ko-operatifçi
de hepimize yetecek sedye düşmana bedel!» Başka bir na imece denir. Demek lik şarap Ko-operatifleri ve
mevcuddu. G ü n ü n yorgun tiklerin tam tugay olarak ki Ko-operatif tarihten çok büyük şarap birfikleri şek-*
luğu ve heyecanı ile zaten işgal etekleri cephe hattın* evvel insan birlikleri ara* linde inkişaf etmiştir. Ame»
bltab
düşmüştük.
Hare> dan daha geniş hatlar hep sında şu veya bu şekilde rikada büyük meyye Ko
yer alıp cemaata faydalı operatifleri ve Kanada da
ketten ro dakika sonra he* bizdedir.
olmuştur.
pim iz şöyle bir uzandık.
ise buğday
arpa ziraatı
Fakat
Mehmedciğe vız
Kooperatifçilik Umumi
ve zahire Ko-operatif sa
Fakat talihe bakınız! Ya* geliyor. Görmeyin! ArslanMenfaatler İçin Özel Menfaat- tış birlikleri yer almıştır.
hut talihsizliğe bakınız! T am lar gibi!.
lara Karşı Birlik ve Cephe
başımızı yastığa koyduğunuz
Kıbrıs ise ekseriyetle kü«
kuran bir harekettir
***
dakikada bir yüzbaşı:
çük
çiftçilerin işlettikleri
Yanımızda yağız delikan Ko-operatifçilik gerek köy
bir
ziraat
memleketi oldu*
—K alkın! dedi. İki m ötör lılar var. Birkaç tanesinin lü çiftçilerin ve gerek ka*
ğundan
ençok;
krediye İh*
birden stop etti. 1 ve 3 isimlerini
not
defterime sabadaki esnaf ve işçilerin
ttyaç
görülüyordu.
Çiftçi
çalışmıyor Geri dönüyozuz. kaydetmiştim. Osman Kara hirleşerek kapitaliste karşı
ağır
şartlar
altında
faizci*
C ankurtaran yeleklerini gi bıyık, Tevfik Kavuncu, Beh* bir mukabelesidir. Bu se*
yin!
çet Akgül, Yusuf Yılmaz, bebden her memleketin ih* lerden temin etliği parayı
Bir günde iki kaza!, ta* Fevzi Akbaş, Bürhan Ateş, tiyacma göre şekiller almış* ödeyemez bir hale gelmiş*
ti Bu sebebten memleke*
san inanamıyordu.
onbaşı Cemşid
tır.
timizde evvel Ko-operatif
Heyecan içinde güçlükle
Hepsi güler yüzleri ile
Bir endüstri memleketi
şirketleri
kurulup
pisti tutabildik ve gece o cephenin tadını
çıkaran olan
Ingilterede,
halkın kredi
tayyare meydanında kaldık. k a h r a m a n l a r d ı bun ucuz ve iyi cins eşya bula* her köye yayıldı. Şimdi
her çalışkan ve borcuna
İşte ömrümüz böyle geçi lar*. Amerikalıları görseniz bilmesi için istihlâk
Bak*
yor. Bakalım talih yüzümü* hayret edersenz:. Hepsi ça» kaliyeler- kooperatifleri kn* sadık köylü, ihtiyacı olan
ze daha ne kadar gülecek? şıyor ve aBu Türkler bam rulmuştur. Ingilterede koo* parayı kısa veya orta va*
Kıta, son savaşların y o r başka bir millet!»diyo'lardı. >eratif deyince memleketin deli olarak kolaylıkla kö*
günlüğünü çıkarttı. 10-12
Kore savaşı bizi her yere ıer tarafına yayılmış bin* yünün Şirketinden alabilir.
gündür kahramanlar yeni tanıttı. Japonyada Türkiye* erce kooperatif bakkaliye* Daha sonra size Kıbrısta
savaşlara
hazırlanıyorlar. nin yerini bilmiyenler, şim* er ve milyonlarca lira ciro Ko-peratif kredi Şirketleri*
Şimdi Sâui’ıin çok şarkında* di asırları aşan tarihi bile yapan büyük toptancı b ir nin kuruluşu, gelişmesi ve
bu günkü hale gelmesi hu*
yız. Yağmurlar bitip de ha biliyorlar. Bize bugünleri likleri hatıra gelir,
susunda
geçirdiği safhalar
valar açınca,
memlekete! yaşatan Kore topraklarını
Danimarka halkı en fazla
dan
bahsedeceğim.
Bundan
yeni zaferler möjdeliyece- kanlarıle sulayan kahraman' hayvan besleme ve sütçü*
evvel
bütün
dünyaya
re*
llardır. Ruhlarını daima tâ* lükle iştigal ettiğinden ora*
fah
ve
saadet
getiren,
Takviye birliğinin de bujzimle anıyoruz.
da kooperatif, büyük süt,
tereyağı ve peynir fabrika*! S id iğ i yerde halkı ekono*
p.
- ^
ı ml ve S0 Syaı bakımdan
ları şeklinde inkişaf etmiştir.
. , y° sosJ aı D« ım a a n
Orada bir ç ftçi ç kardığı'yu^ s®‘ten Ko-operatıf ha*
mahsulü ne yapacağını ve- rekelinin ilk olarak ne gibi
şaıtlar Uhdinde ve nerede
Pazar Günü 18-3-1951
doğduğunu izah edeceğim.
(Devamı var)

LEF KOŞA STADINDA

Çetin Kaya T. S. Birliği
P E Z O P O R IK O S
İK İN Cİ DEVRE LlG MAÇLARI

Tam saat 3.5o de

Çocuğunuzun
Sıhhati

VLAHAS
ISestle Sûdü ile

Devam eder

252 Numaralı

Bulmacemızm Halli
SOLDAN SAĞA
i . Çarşam ba. 2. Açıortay.
3. Z R , ita. 4. Uskum ru. 5.
Le, M K . 6. U 'ûfe. 7. O d a ,
urup. 8. Dizel, na.
YUKARIDAN AŞAĞI
1. Çavuş, ad. a Aç, udî.
3. R ızk, lâz. . Şorulu. 5.
Ar, m tful. 6 Tersi ritm, er
7. Batum, un. 8. Aya, kupa

4
.

Halep

\ağı

Dünyaca tnegbur lladidi
H alep Y a ğ la rı gelmiş
olup dükkânımızda satılır.
Nefis yağ almak için bizi
tecrübe ediniz.
FEVZİ ALİ RİZA
Ermo 143
LEFKOŞA

BULMACA NO. 253
1 2 3 4 5 6 7

8 Hazırlayanı IŞIK
BOLDAN SAQA

i. Sivrisinek tü lü , 2.— oy«
namaz. 3. İngilizcede «T ıp
İcazetlisinin* kısaltılmışı, kı«
raftt. 4. Tebliğ. 5. Beyaza.
6. Ablak, A nadolu Ajansı.
7. D oğru söylemeyen. 8. K a
İm ve uzun sakko.
YUKARIDAN AŞAÖI
i . İki danesl b ir ipte oy*
nayamaz. 2. Mukaar. 3. BA,
söyadı. 4 Alkol içerisinde eritildiği aam an tentürdiyot
olan madde, pek İyi. 5. Çevrilm işinin noktalısı Ç in in eski
merkezi olur, kırm ızı. 6. İhm alkârların ipe serdiği mad«
de» yemin, j . Evli b ir çiftin erkeği. U. Sop.

MA AD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
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Gel^i
Kıbrısa
tayla edilen yeni
M ü s t e m l e k e Müsteşarı
Mr. John Fielcher geçen giindetı
adamıza vasıl olmuş ve yeDİ va
zifesine beglacnıştir. Mr. John
Flecberden evvelki Müstemleke
Müsteşarı Mr. Turubull
oîup
İ950 Nisau avında cenubi Afrikaya tayin edilmiştir. Yukarıda
ki tarihten itibaren Müstemleke
Müsteşarı vazifesini Mr. Artbur
yapmakt* İdi.

A

dostlusuna hizmet
etmiyor

(Birinci aayfadan artan)
Nakdi
az, bütçeıl fakir, ve
LEFTERÎAgaietesi, Ati* ‘ Başdespotumuzun Atinaya
devlet
adamı bakımından
nadaki muhabirinden muvasalatı, Kibrisin ilhakı!
son
misalle
de ve görüldüğü
aldığı bir telgrafta şanlar
için yeni gösterilerin yapıl'
veçhile
çok
fakir olan Yunakaydedilmektedir t
masına vesile olmuştur. Halk
niıtam
n,
bütün
bu adaları
“Kıbns Rum Başdespotu Kıbrıs davasına karşı beye'
kendi
hakimiyeti
altında tut
K. Makarios Kıbrıs davasının canını izhar etmekte, diğer
ması
da
m
üm
kün
değildir. O
halli için (İ-) geçen gün Kıb taraftan gazeteler mcz<ûr da
bunları
m
üdaıa
edemezGIrlt,
rısı Yunanistana ilhak ettir va için sütunlar dolusu yazt
naııl bir zam anlar,Almanlara
me cemiyeti başkanı Spiri- neşretmektedirler. Hüküme
atlama
Uşı vazifesi gördü
Bulgaristan
Göçm
enle
don’u ziyaret etmiştir.
tin Radyo Stasyonu ise Kıb'
ve
Alm
anlar,
bütün adalara
ri
Yardım
Kom
itesi
öğleden sonra Başdespot rıs davası için yapılan ge
sekreterliğinden
yerleştilerae,
yarınki
bir m uh
Yunan Dışişleri bakanlığında rek Mülakatları ve gerek
Türkiye
Baritonlarından
Bay
temel
taarruzda,
Yunan
ada
Btşbakan Venizclos tarafın gazetelerin özetlerini münte
R lfk ı A r’ın göçmenler meLİdutl • latı, yine aynen öylece men
da kabul edilmiş ve Kıbrls zamen yayınlamaktadır.
ne verdiği koostrden elde edilen
fi bir yol oynamağa, Akde
davasını ilgilendiren bir çok
Geçen yazda Alinayı ziya' temiz hasılat £ 2 9 8 *o dlr. Bu niz mOdafaas.ni tam mjhra
meseleleri
görüşmüşlerdir ret eden milli ilhak defegas psra Komite veznedarlığına ya
kından yıkmağa yarayabilir'
Bpşdespotla Venizelosun gö yonumıız çok iyi karşılanmış, tırılm ıjtır
Konseri
vermek
ICıtfunda
bu
ler. Bu itibarla, bu adaların
rflşmeleri devam edecektir. fakat bu karşiayanlar arasın
lnoan Bay R lfk ı A r’a ve arka Yunanlıların elinde bulunm a 1
Dün ö.c. saat 11-30 da Baş da hükümet erkânı dahildeğil daşları Bayan
Anastsalyedu,
sı da hatalıdır. Ve yarm
despot Yunan Kralı tarafın
Rlchard Wolley, Kaya Nazım
di.
O
zamanki
Yunan
Başba*
dan kabul cdilm ştir.
ve diğer h'zmetlerl geçen bütün düşman eline geçecek olan
kam
Plastiras
delegasyonu
atkadaşlera
Komitenin teşekkür bu gibi adalar Türkiye aley
Atinada intişar eden Katikabul
etmemiştir.
Plastirastan
lerini
sunum
.
hine birer ü ı olarak kuUanı
merini gazetesi Başdespotu
sonra
Başbakanlığa
seçilen
selâmladıktan sonra Atinada
Türk Oıta Otollan İdare Heyet* abilir; bu itibarla hükûme
Venizelos
Kıbrıs
davasını
ye
tin bu g ib i a d ıla r Qzerind>
Başkanlığından:
20 gön kadar kalacağını yaz
ni
bir
safhaya
koymuştur.
Yunacistanla görüşm eğe baş
maktadır.
laması lüzum ludur : Ba lü
Atinaya
giden
Başdespot
Ayni gazetenin Londrada*
Lise
Müdürü
Bay
Yavuz
Konzum,
Yunanlı dostlarımı
Yunan
Dlşişleri
bakanlığı
m
ü
ki muhabiri tarafından gön'
notunun
gerek
tedrisatta
ve
ge
zın
Kıbrısı
bize tağmrn is
messili
tarafından
karşılan
derilen bir telgrafta kayde
rekse
talebenin
iaşe
ve
disiplini
temeleriyle
bir kat dah»
mış
ve
Dışişleri
Bakanlığına
dildiğine göre, Ingiliz gaze^
hususunda
gimdiye
kadar
almış
muaccelıyet
keıbetmîş
olmak*
a
t
bir
taksi
ile
Atinaya
gö
telerinin ve B.B G Radyo
olduğu
tedbirlerin
Heyeti
İdare
tadır.
tür
ölmüştür.
Ertesi
gün
Baş'
sunun Başdespotun zivareti
ileriyi görmek iıtcmeyeı
hakkında hiç bir haber ya* bakan tarafından ve mötea- tarafınan tamamiyle tasvip edil*
digi
ilgililerin
bilgisi
için
açık
küçük
yenizelos, basına ha
kiben
Kral
tarafından
kabul
yınlamamıştır.
lanır.
lof
olmak
istiyorsa, hiç değil
edilmiştir.
Elefteria gazetesi diğer
se,
babasınla
treri belerinden
bir yazısında Geçen gün L â r
İstifade
etmiş
olmalıydı?.
nakaya vasıl olan Lord Kro'

E

VAPURLAR

4 t

Cable ve Wireless telgraf Şir
ketinin bildirdiğine göre, dün
ö.e. saat 10 da «Kıbna Radyo
su» aşağıdaki gemilerle temas
halinde bulunmuştur.
SS Abbazia
> Asturias
» Corintbian
» Cyrenia
> Eroplrepeacemaker
» Exerroont
> lndependence
» Kora
» Licamarsk
» Loredan
> Melos
» Sumatra
> Sunnanvik
» Tabian
» Taldodi

A çık lam a

Sayın Lârnaka Halkına

UZU

Loch Lom ond firkateyni

Nöbetçi

Eczaneler

Lefkoşa

D. Pull a L'dra Sokağı
G. Eliadla Aiack lu Sokağı
M. Tevfık Mecidiye Sokağı

No.47
No.67
No.2 B

Llmaaol
G .S. Potamidea St Aodr*w So.No 95

M a ğ u sa

Let koşada Eğlence
Yerleri, Sinemalar

Lim an

[

D o ğ u in
Kspio C.M C. Madenlar Şir«
Wli Aminr mertııularınrlaıı Bay
C*mal Cingiiin 1 1.3.5 l tari
hinde bir kız çocuğu ulup KE
ZAN tesmiye edilmiştir. Anne
ve babayı tebrik eder, yavruya
uzun öknürler dileriz.

i

amin

Lârnaka lim ınl koalisyonu Unu*
nın tamiri için Ingiliz mütehas
sısı Mr. Elliot tarafından hazır
lanan raporu müzakere etmiş
lerdir. Müzakere sonunda lima
nın hangi yerlerinin tamir edi
leceğine dair karar suretinin baziılanması ve ilgili makamlara
gönderilmesi kararlaştırılmıştır
Ay rica limanın bütün taniratı
ota tedkik edilmesi İçin yeni bir
inektedir.

düj'Juül

>

;

B a y M ustafa G üryel

tarafından
17 MART 1951 CUMARTESİ GÜNÜ Ö.S. SAAT 2 DE

Lânaka

PALLAS

Sinemasında

AKROBATİK va BEDENSEL oyuclar yapılacaktır.
Bu oyunları seyretmek için koşunuz.
NOT: Bu oyunlara iştirak etmekle hem fevkalâde
dakikalar geçirecek hem de okumağa istidadı olan fakir ve
zeki bir öğrenciye yardım etmiş olursunuz. Sayın halkımı
zın bu fakir öğrenciyi himaye etmelerini özleriz.
36*
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'Malı Utakmt,

İMTİYAZ aABİBİ
ve Başyazarı

FEYZİ ALİ RİZA
***
Telefon 687
Posta Kutusu 156
Lefkoşa—Kıbrıs
Kıbrıs için seneliği £3 .
Hıriçiçia seneliği £4.10.0
3 aylık abonesi 15 şilin
Adresinize gönderilir.

Cum artesi

(Buakşem) Cama saat 6 ve 9 da
Comartesi ve Pazar laat 3, 6 ve 9 da
Lârnakalı

g ü v e n B 'n i

gündelik gazetedir.

16, 17 ve 18 M art Cum a
ve Paxar

• •

?op!antıois y?p!İm ssı

MACİK PALAS

|B e lli P a ş a Sinemasında

Lârnaka Limanının
rTI

APOLLOlf

D'rg»»roııs P ofessiou

Lefkoşa *• ealiriK kumpat.*
H old T h»t G hosl
yasının pol se bildirdiğine
PALLAS
8 Maıt ile 13 Maıt tarihle* Svvdet Heart O f Sıgmachi
EOYAL
rı arasında kumpanyanın
F a'llıiu l in My F^shion
Alı Ağ* sokağındaki amba
»» ■
m «>
a
rından £40 kıymetinde 123
okka bnkır elektirik tel t H U R S Ö Z
meçhul şah slar tarıfıtıdan I
Pazartesi gününden ma*
çalınmıştır.
ada her gün sabah çıkar

ismi rçıklarmayan bir şa'
his Lefkoşalı Filet dıos Kons
tantınin 13 Mart akşamı
evine girerek kendis nı bir
rüververle tehdit etmek is'
femişse de, Fıleudios h»s uı
nın elinden rtlververi alma
ya muuaffık olmuştur. R ü >
ververde 6ç kurşun bulun
maktaydı.

h e r ik a n ın J r

iı söı «link yukarda

123 o k k a elektirik teli
çalındı

Elindeki silâhı kaptıran
hırsız

Senatoda ce mn

Lârn aka
Arlet Dimitriu Hermco Sok"6ı No.166

;

5 3,51 tarihinden 11.3.511
talihine kadar Kıero limanına
uğrayan aşağıda yazılı vapurlar
muhtelif memleketler için pirit
madeni ıbraç etmişlerdir.
5 3 51 tarihinde s/s TRİTON
MAKİS vtpu'u î<alya için 2200
•on pirit 6 3 51 tarihinde s/ b
NORTHLEIGH vapuru Hollanda
için 9200 ton pirit 8 3 51 tari
hinde s/s VIRGINİA vapuru îs
kcoderiye için 2300 ton pirit
10.3 51 terhinde s/s KORA
puru İskenderiye için 1000
tou pirit madeni İhraç ettiler.

e n i

lea möMkışa efiidip «

LEFK EDEN :

faaliyetleri

it r lk ı

St. Ksreklaa Hettnea Sokağı No.4S

K ıbrııa, Türk dostluğun
dan f. zla kıymet veriyorlar
ODEOH
■a, hiç durmasınlar, talepleIstık'âı K tı- a u ’ nı
lerinde ısrar etsinler.. B a d
BELİĞ PAŞA
o zaman, Akdeniz adalarına Söyleyin An»mn Ağlam asın
Yunanlstandan f*zla kıymet
PAPADOPtTLLOS
verir ve isteklerimi ide öde
Courrge Of l/*ss>e
şlriz.
LÜKUDİ
*kSON SAVT’tan
The W o m a n in The
W ın d o w
POLİSTEN:

E

ilm

Ingiliz firkateyni “ Loch
Loaıond” dûn Mağusa lima*
nına vasıl olmuştur. Loch
Lomond 26 Marta kadar
Magus<da kalacaktır.______

merin sadccc Mtlslümanlara
ait olan Halasultan Tekye
sini ziyaret ttliğini ve Kıb'
ıisuıFilozofu Zenon Kiticfs’in
Uzun zamandan beri yaptığı AKRO BAT
ve
BEDENSEL oyunlariyle tanınmış olan Lârnaka Amerikan
mabedini ziyaret etmediğin
Akademi Fakir talebelerinden
den şikâyet etmektedir.
TNOS gazetesi Başdespot
Makarioşun Atinaya yap
tığı ziyarete temas ederek
şunları ntşretmiştir:,

M ÜJDE!

/M

Türk filmciğinin bir harikası ve Türk sanatkârlarının
eşsit bir sanat abidesi olan :

Söyleyin Anama
Ağlam asın
Baş Rollerde : NEVtN AYPAR - HÜSEYİN PEYDA
MUZAFFER ARSLAN - TEMEL1 KARAMAHMUT
Baaddığı yer «Httt Söz* Baaunevl lem istokli »okagı Ho.281

Hecui d , ^ »b

