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KoredenSonra Balkanlar fazılların

p |at

Lisemizin kıymetli müdürü Irak da Petrol Mese
sayın Yavuz Konnoiu tarafından
lesini alevlendiriyor
geçen Pazar günü Beliğ Paşa
sinemasında verilen konferansa
Bağdat, 20 (Royter): İrak
kalabalık bir dinleyici kitlesi İstiklâl
Partisi başkanvekıii
l|tirak etmiş ve sayın müdürü dünkü parlâmento
toplantısı
müz konferansa bağlamadan din esnasında Başbakan Nuri Said’e,
leyiciler tarafından dakikalarca İran’ın cesur kararından sonra,
Niş, 20 (Royter): Bulgaalkışlanmıştır. Konferansın ko Irak hükümetinin da Irak petrol
ristandan
kaçarak Yugoslavnusu
«Ondokuzuncu asırda lerinin millileştirilmesi hususun*
Türk—Sovyet münasebetleri »idi. da bir karar alıp almıyaca* yaya giden 70 kadar Bulgar
Sayın Yavuz Konnoiu, bir ğtnı sormuştur. Bagbakanln, bu göçmeni bugün Nişteki kamp
saat süren konferansında dinle soruya parlâmentonun önümüz
yicilerine, ondokuzuncu asırda* deki toplantısında cevap verece larında bir basın konferansı
tertip ederek, Bulgarhtan-Yuki Türk—Rus münasebetleri ve ği tahmin edilmektedir.
taribt maceraları hakkında ge
ni} ve pek ihatalı malûmat vermifller ve Türkün şanlı tarihini
dile getirmişlerdir. Kahraman
Türk milletinin her zaman iyi
idareciler ve dirayetli liderlerin Her iki memleketin talim görmüş 8 milyondan
kumandası altında neler yarat tazla askeri, modern tankları ve toplan vardır
tığını beliğ bir ifade ile anla
Londra, 20 (Royter) In- olan çok sayede tank ve
tan Müdür Bey, taribı konuş
turmuş ve bu tarihin acı ve giliz Harbiye Dairesi dÜD topa sahiptirler. Bu silâhlar
Sovyet arasında, İkinci G’.hın sa
tatlı hatıralarını bütün dinleyi komünist Çin Ve
Rusya'nın
askeri
kudretini
vaşında ödünç verme ve
cilerine yaşatmıştır.
açıklayan
bir
rapor
yayın
kiralama
kanalı vasıtasıyle
Kıymetli Lise müdürümüzün
lamıştır.
Rapora
göre
halen
Rusyâya
verilen
malzeme ve
geçen Pazar günkü kodferansı,
Rusya
ile
Çinin
8,
000,
000
cephane
de
bulunmaktadır.
balkımızın, kendi soyumuzdan
dftn fazla silahlı askeri bu Rus ordusuuda tayin ve
kendi kanımızdan olan ve bu
lunmaktadır.
rilen yiyecek maddeleri az
yurdun, bu toprağın kıymetli
dır.
Rusyanın
deniz,
kara,
ha*
evl&dı bulunan sayın Yavuz
Harbiye Dairesinin rapoKonnoluya karşı duyduğu sevgiyi va kuvvetleri 4,000,000 dan
runa göre Çin ordusu da
ve yerinde sempstiyi belirtmesi fazladır.
4
, 000, 000 dan fazladır. SIKara
kuvvetleri
175
tümen
bakımından çok heyecanlı ol
muştur. Dinleyicilerin samimî den ibarettir. Topçu birlik lâh ve malzemsleri umumi
tazıhürıtı ve içten sevgileri, bu lerl bunlara dahil değildir. yttle J*pon, Amerikan ve
adadaki bütün Türk vatandaşla* Rus vatandaşları 15 yaşın yerli m&mulâtıdır.Lâltin şim
Rusyadan
ziyadesiyle
rının Lisemizin başında Bay dan talime başlamaktadırlar di
malzeme
ve
silâh
yardımı
Askerlik
müddetleri
ise
Ba»
Yavuz Konnoiu gibi kıymetli bir
almaktadır.
Çin
ordusu
iyi
tı
memleketlerinde
olduğun*
vatandaşımızın bulunmasından
talim
görmüş,
İyi
disiplinli
dan
İki
misli
fazladır.
Rus*
duyduğu iftihar ve güveni belir
lar çok miktarda basit ıllah o’up maneviyatı da yüksek
tiyordu.
ve
teçhizata
maliktirler tir. Çin, asker bakımından
Yabaocı idare altında Lİ3eBöyle olmakla beraber Rus nihayetsiz iosan kaynakları
fflitin çektiği çileyi yakından
ordusu gerçekten fevkalade na maliktirler.
b len ve onun geçirdiği saısıntılan keodi bünyesinde
duyan
DUNKU TÜRKİYE GAZETELERİNDEN ÖZETLER
Kıbrıs Tüı'* cemaatı, Yavuz
Konnoluyu Türkiye ufı^jclannd&n
ÜNKÜ gazetelerin verdik ueyinde Ssul’ün kuzey doğusunkültür ve iıfan âlemimize doğan
leri önemli haberler
bir komünist ordusunu da*
nurlu b'r gttoeg, gibi karşılamış şunlardır :
dıtmişlardır.
ve bu değerli gencimizi içten
Amerikan kaynaklarına atfen
Bulgaris'.andan gelen göçmen*
gelen bir sevgi ile bağrlna bas askerlerimizin Korede yeni bir
lere yurdun her tarafından yapl*
iniştir.
hırslarını tattnln _zafor kazandıkları haber veril lan yardımlar devam etmektedir.
ukB
u i. Şahsî
,,-auoı uı.oıatı».
etmek cihetine yönelmiş bulun- • mestedir,
15 Marta kadar yapılan teberrü*
dükleri aşikâr olun bazı kimse
Kahraman aıkerlerimiz 38 ler 6 ,987,440 lirayı bulmuştur.
lerin, onun hakkında yapmıg inci Arz Dairesinin hemen gü«
Bundan başka vatandaşlar bin*
oldukları menfi prop ganda ve M
...... "W lerce ton hububat, sair yiyecek
yersiz ithamlar her ne olursa
giyecek de teberrü etmiglerdir.
Kıbrıs
olsun, halkımızın simimi sev
Milletlerarası mülteciler teşki*
gisi ve kadirşinaslığı
istikbal
Müftülüğünden:
lâtı izciler eliyle 50. ton giyecek
bakımından ümit'erle doludur.
egyasl toplamıgiar ve 200 ton
Adamızda yağmursuzluktan
Kıbr.sta kültür bakımından
mezruat va saire kurumak teh
daha toplayabileceğini de haber
o'gun elemanlara bavugmamızı
likesinde ve büyük zarara
vermektedir.
ve çocuklarımızı milli ahlâk ve
maruzdur. Kasaba ve köylerde
Amerikadaki Türkler de kur
geleneklere uygun bir gekilde
bilumum İmam
Efendilerin
dukları
«Türk Ay» Cemiyeti
Cevamii Şerifede muntazamen
yetiştirmek hususunda bizden
eliyle
5532
dolar toplamışlar
Namazdan sonra îhlâs ve huşu
olanların, bizim kanımızı taşr
ile candan İBtiğfar ve meanun
ve Cbikago konsolosu vasıtîslyle
yanların oynayacağı rolü tebarüz
olduğu veçhile yağmur duası*
göndermişlerdir,
ettirmek isteriz. Sudan sebepler*
na devamlar) ve cemaata yeB*sın Y *y ın ve T urizm
le çıkarılan yaygaralar, her şeyi
tişemiyen dindaşlarımızın da
avni
veçhile
dua
ve
tazarrûda
ge.ıel
ruüdürü D r. H alim
takdirde güçlük çekmiyen halk
bulunmaları
ehemmiyetle
tav*
Alyotuu başkanlığında tale
efkârı karşısında hakikî mahiye
siye olunur.
be T urizm ko nfe raısı to p
tini açıklayacak ve bu vatan
Kıbrıa Müftüsü
lanm ıştır. T oplantıyı a ç ın
uğruna çalışanların yolları aydın,
Yaknp Celâl Menzllcloğla
Dr. Hal m A lyot bu hadise
İstikballeri parlak olacaktır.
yi. “ T urizm davası için ye
Geçen Pazar günkü konferan m:
sın intibaları bıı kanaatimizi Yavuz Koncoluyu, kültür ve ni bir h tm le " diye vasıl
teyit etmektedir. Kıbrıs Türk irfanımızın öncüsü olarak sayın (andırm aktadır.
D r. Alyot iktisat fakültecemaatı iyi İle fenayı, yalan ile halkımızla birlikte biı de alkış*

ine b ü rü n ü y o r

Bulgarlar lugoslavyaya taarruz için hudutta
hummalı bir faaliyet gösteriyorlar

Komünist Çin veRusyanın
askerî kudreti

D

•I

Gazetedir
KÜSÜŞTÜR

BU GECE

Oo^ıuyu takdir etmektedir. Sayın! lar ve kendisine bayanlar dileriz.

(Devamı sayfa

goslavya hududundaki

harp
Sovyet askerleri mütema*
hazırlığı hakkında izahat ver diyen civil kıyafette Bulga*
mişlerdir. Göçmenler hudut* ristana
akın
etmektedir.
taki

asker topluluklarından, İdare, Rusların
eline geç
toplardan, hava meydanların mekte ve Yugoslavyaya ta*
dan bahisle Rusların gecele
arruz için hazırlıklar devam
yin Romanyadan Bulgaristaetmektedir.
ua silâh sevkettiklerini belirt
m

mişlerdir.
Köylüler bu tecavüzî ha
reketlerin
aleyhinde bulun*
makla beraber, D onjilom k ö 
yü etrafına 5 kilometre uzun
luğunda hendekler kazmaya
mecbur
kalar

edilmişlerdir. Bara

hudut muhafızları ta

rafından işgal edilmektedir.
H udut
bölgesindeki bütün
okullar

boşaltılmış ve bura

lara askerler yerleşmişlerdir.
Üçüncü Bulgar tümeni stn*
tejik hudut şehri Vidine yer*
leşmiştir. Ruslar

Romanyadan
ve cephane

geceleyin

buraya asker
sevketmektedir-

ler. V idin’deki hava kuvvet*
leri, bir başka hava meyda
nı yapmayı

plânlamaktadır.

K ula ve Vraçada topçu kuv*
vetleri mevcuttur.

a»

Tuhaf
Değil mi ?

Bir arkadaşımız Komlkeblrde Bay Necati Okkanın
verdiği nutku bah a konusu
ederek şunları yazmaktadır:
“ BayNîcatl Özkan, Buİ*
garlstandan tehcir edilen
Tûrklere yapılan mezalim
den acı acı bahsederek coş
kun bir şekilde alkışlandı!!”
Sıyın okurlarımı!,
şu
yukarıdaki cümledeki tezada bakınız! Acı acı bahse*
derken coşkun bir şekilde
alkışlanmış. D^mek bu he
sapça, sayın hatip Bulga
ristan Türklerine yapılan
mezalim karşuında kendini
tutamıyırak ağtasaydı, din
leyicilerin alkış tufanı ve
“ bravo” seslerinden
gök
kubbesi çın çta çınlıyacaktı. Biraz da insaf be yahu!
Sayıa muharrir her hal
de “ büyük zlyafet” in iştiha
siyle hâlâ coşmaktadır.
»« <1 »» »»
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AKİSLER

işsizlik Felâkettir
Osman TURKAY
g lg kÜ N Y A D A namus, şeref ve haysiyetiyle

yaşamak

iatiyen

'S S İfa k ir bir İşçi için, itsizlikten dahi büyük bir felâket
tasavvur olunamaz. İki elinden başka hiç bir gelir kaynağına
malik olmayan bir İşçiyi düşününüz. Bu işçi, iş bulmak maksadıyle sabahleyin evinden çıkar, lâkin, gittiği yerlerden red
cevabı alır ve akşamleyin yuvasına günlük maişetini temin
edecek parayı kazanmadan dönerse, hali nice olur?
Yeryüzünün cenneti dlyb bahsolunan Kıbrısta maalesef
bu gibi bedbahtlar binleri aşmaktadır. Geçen bir kaç ay zarfında
îşbulma Daireleri tarafından neşredilen resmî rakamlarda da,
işsizlerin gittikçe artmakta olduğu, işsizliğin korkunç bir felâket
halini almak üzere bulunduğu ayan beyan belirtilmektedir.
Bahusus,
hayat pahalılığının günden güne yükseldiği bu
günlerde, itsizliğin devamı, ada iktisadiyatı üzerinde kötü neticeler
doğurabilirBiz, kendi çoluk çocuğu ve ailesinin maişetini kazanmak
için alınteri döken namuslu ve dürüst işçileri sevdiğimiz niabette;
işçilik meselesini ideoloji oyunlarıyle karıştıranlardan da nefret
ederiz. Dürüst işçilere kargı beslediğiniz sempatidir ki, bizi bu
cefakâr zümrenin ıztıraplarlna ortak yapmaktadır. Lârnaka muha
birimizden aldığımız bir habere göre; geçengün Çite, Bahçalar,
Menevi, Mozato ve Mormenekşe köylerinden 400’e yakın işçi yan
larında karıları ve çocukları olduğu halde, Lârnakada bir nümayiş
yaparak hükümetten iş istemişlerdir. Bu işçilerin maksat ve ideo*
lojilerinin ne olduğunu bilmemekle beraber, Kıbrısta önlenmesi
İcap eden biı İşsizlik felâketi olduğunu da inkftr edemeyiz.
Kıbrıs hükümetinin, hayat pahalılığı ve İşsizlik hakikî bir
facia haline gelmeden, önleyici tedbirler alması lüaumludurDıkelyadaki elektrik santralı işlerinin ilerlediği ve askeri kışla
projelerinin tatbik sahasına konulmak üzere olduğu bu günlerde
hükümetin ve belediyelerin Türk İşçilerine ve dolayıııyle muhtaç
ve fakir kimselere iş vermelerinin önemini belirtmek isteriı.
Sonra, hayat pahalılığının düşürüleceğine dair yapılan vaadların
da yakında fiiliyat sahasına konulmasının lüzumunu belirtmekle
balkın düşünce ve hissiyatını tercüman olduğumuza kaniiz.
İşsizlik ve hayat pahalılığı memleketimizin refah ve
saadetine diş gıcırdatmaktadır. Her şeyden evvel bu lk] önemli
L mesele hükûmejçç .hailt^llIpjaUfJJr,
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Ank<ıra : — B uray ı gelen
haberlere g ö e Bulgar llü*
kûm eti tehcire tâbi tuttuğu
ırkdaşlarım ız için yeni bir
karar almıştır. So:i günler
de gelen göç neulerm azal
m asının bu kararla alâkalı
olduğu anlaşılm aktadır. Şim
di ırk d a şla ııa m a tatbik edi
len usul ş u d u r :

İktidar Tarafından Asabiyetle
Karşılanan
Ziyaretler Halen Devam İtmektedir
AokttA; 15 M ır t : (Hususijyaretleıln tevtU etmesi kar'
muhabirimiz Nejat Konuk jısında D.P nln muhtelif teş
bildiriyor) :
kilâtlarından bir çok talep'
Haftalar var ki yurdun ler gelmektedir. Bu talepler T arkiyeye’ g deceği ken.
her köşesinden kopup gelen de, yarım milyonu aşan bir dişine tebliğ gedilen bir aile
Halk partililer, aziz bagkan* mitingin karşılık olarak An* derhal m allarını tasfiyeye
lan İnönOye sevgi ve bağlı karada yapılmasını İleri »üre» icbar olunm akla, bundan
lık ziyaretleri yapmaktadırlar. fikirler vardı. D P idare ku sonra T ıirk vizesi alm a
Her gûn Uius Meydanında* rutu bu talepleri vatandaşlar sına müsade edilmektedir.
kİ G.H.P merkez binasının arasında her hangi bir suret Bu vizeyi alanlara ea erken
avlusu II ve llçe'erden gelen le husumet ve İkilik yarata* 15 gân so ıra çıkış müsaa
bayraklar ve altıoklarla süs cak hareketlerden Içtlnab desi verilmektedir. Bu usul
lenen otobüslerle dolup bo- edilmesi mülâhazasıyle red sayesinde Türkler ellerinde
kalan son parayı da sarfel
çalmaktadır. En uzak II ve detmiştir.
ilçelerden zahmet İhtiyar
Evvelki günkü “Cumburi' meğe mecbur bırakılm akla,
edip Ankaraya kadar gelen yet” gazetesi ise Ankara mu ayrıca yolda iki merhalede
heyetler İnönü ile göıüj» habirlne atfen aşağıdaki şaya* duraklatılarak Tıtrk'yeye ta
mekten doğan sevibç ile nı dikkat iddiayı ileri sür* mamen sefil ve vip'ak de
necek bir halde gönderil
meı’ut ve bahtiyardırlar
mektedir.
mektedirler.
Bu ziyaretler, G.H.P e r
G.H.P nln önümüzdeki yaz Hindistan Mısır Ticaret
kânı tarafından ne kadar aylarından sonra, seçimlerin
Anlaşması
memnuniyetle kargılanmifsa, yenilenmesini İsteme yolunda
Iktidtr erkânı tarafından da geniş ölçüde faaliyete girişti* Yeni Delhi 20 (Royter)
kAdar asabiyetle karşılan* ğl bazı çevrelerde ileri lûrii- Resmen bildirildiğine göre,
maktadır. Eski iç işleri Ba- mektedir. Bize hususi surette Hindistan ile Mısır ! yeni
kanı Rüknettin Nasuhl og- yapılan açıklamada ise, bu b ’r ticaret anlaşması im za
lu bir demecinde şöyle de1 faaliyetin C.H P Genel kur* lamıştır. Bu an'aşm t gsre
mekte İdi.
mayınca hazırlanan plân da glnce Mısır, Hindistana h tm
iresinde
gelişmekte olduğu pamuk, İplik, alçı ve kene
“ Bunların ne manaya gel’
İddia
edildi.
Genel başkan dir ihraç edecek v« buna
diğlnl, hükümetten ziyade
için
celbedllen
ziyaretçiler mukabil Hlndistandan çay
Halk part sinin İzah etmesi
bu
plânın
ikinci
safhasını Işlenm'ş tütün, yağ, yağlı
lâzımdır.
tohumlar, kahve, pitnuklu
teşkil
etmektedir.
Seçim yapıldıktan ve se
eşyalar,
m amul d :mlr ve
çim mazbataları taıdlk edil*
Henüz heyetlerin arkssı
çelik,
çakı
biç«k eşyası, elek
dikten sonra, dört sene için alınm am ıştır t îslanbuldan
trlk
malzemesi
ve sihhl eş
böyle tezahüratın arkasının da H.ono kişilik bir kaMe
yalar
iıkal
edccektlr.
kesilmesi lâzım gclcceğt, sabık gelıcdklir.
Şu garip dünyaya
İktidar z&tnanında en 3*lâhl*
Bu iddia C.H.P.tarafından
bakınız
vetll ağızdan müteaddit de
Vatikan 20 (Royter) Papa
falar ifade edilmiş olduğuna şiddetle yalanlanm ıştır.C .H .
göre, şimdi tamaıhen bunun P nio, norm al seçim devre x ı ı nel Pilise geçen p c z ır
zıddına bir İstikamet takip sinin bitim inden evvel böy günü 300 hükümet ve b in
etmek dikkat edilecek bir le bir istekte buluntmysca- ka memuru huzurunda dini
mevzudur. Hükümete teret ğı bir kere daha açıklan merasin yaptıktan soara va*
tüp eden vazife, emniyet ve mıştır.
izliğe başladığı strada 14
asayiş bakımından meselenin D enilebilir ki bu ziyaretle yaşlarında Garmelioa Bottı
rin ifâde elliği en büyük İsminde bir kız baygın bir
Öterinde durmaktadır”
-manayı, î.ıöan'nO
I.ıö o n 'n ü n

Kiralık Evler

Leymosunda

R IA LTO

Sinemasında

23 Mart 1951 Cama
Saat 9 da

fV»'

akşamı

Bulgaristan Göçm enleri
Mcnfaatuıa

BUYUK
KONSER
Ankara Devlet Tiyatrosu
Ses Sanat rârı

RIFKI AR
VE
Piyanoda Rİchard W olly

Bariton

V iolin

Kaya Nazım

11.1
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Şirket Kâtiplerine vermiş

Arnavutluk için
için
Kaymıyormuş
Londra, 20 (Royter) Rrs
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olduğu konferans

Ko-operatifçilik
-v—
“Arkadaşlar m üjde” B i
zim için d^ kurluluş çaresi
bulundu. Biz de bundan
böy e iyi hayata kavuşaca
ğız. Bizim de fabrikalarım ız
ticaret evlerimiz ve güzel
binalarım ız olacak, biz de
para kazanıp insanca yaşıyacağız-;
B unu işidenlerin birçok
ları, zavallı Charles delirdi
dediler, bir kısmı da yanına
yaklaşarak; söyle bakalım
Charles ne gibi
ç ıre b u l
dun dediler. Charles devamle :
“ Her birim iz,
her
lü rlü
sıkıntıya
katlana
rak, hatla icabında aç bile
kalm ayı göze alarak günde
yirm i para artıralım. Bu su

ş hsına halde yere yuvarlanmıştır.
Hastahıneye kaldırılan kız
cağız biraz cou~a sektei kalp
ten ölmüştür.

Bakanın bu demeci C .Ii P ||,at?I gösterilen sevgi ve b ğ erkanı tarafından biç de hoş ,lhk le2ahftr|erinde aramalı
karşılanmamıştır.
İnönü ye j ır>
bağlılıklarını göstermek g lb l‘
<n masum bir düşüccrdcn
doğan bu ziyaretlerin bu şekilde karşılanması hatta asayiş Küçük Kaymaklıda, üy pıss
meselesi bakımından üzerin yakınında kâin 2 odalı, bir
de duıu'mssı Halk Partileri veranda, bir sündürme, aşha
tarafından hayretle karşılan ne lâzımlığı, hamamı ve geniş
mıştır. Bu ziyaretler halen avlusu bulunan iki daire ev
yurdun her tarafından gelen kiralıktır, isteklilerin yukarı
sayısız otobüslerle devam et daki evlerin yakınuda ikamet
mektedir.
eden Vakup Haşana müracaat
D ğer taraftan da bıı zi etmeleri nxa olunur.

,

" " _B Ko-operatlf
u lg a rlaŞirketleri
rın Müfettişi Bay Süleyman
Nesibin Lefkojada Ko-operatlf dairesinde

yeni usûlü

Indnfiye Yapılan Sevgi
ve Bağlılık Ziyaretleri

W*

ır .

Hamiline
ödenen
Filistin Tahvilleri
E9k! Mandater Filistin Hü
kümeti tarafından çıktrılmış
olan £P.ıo lık hâmiline öde
nen btl’umun tahvil sahip
leri, tuttukları bn tahville
ri Kıbrıstaki Ostmnlı Ban
kasının Lelkoşa, M ağjsa,
Lârnaka, Leymosuo, B«f,
Glrne, Omorfo ve Lefke
şübelerine kaydettirmeleri
resmî mâk^mlarca talep
edilmektedir.
Yapılacak kayıtlar resmî
makamlara, tekeffül eyle
dikleri tahvillerin öJenrne'
leri hususunda plânlar ter
tip edilmesini mümkün kr
lacak malûmatı temin ede
cektir.
Kayıtlar, mccc midir ve
30 Nis.n 1951 tarihinden
evvel yapılmalıdır. Tahvil
ler, kayu esnasında bizzat
ibraz edilmelidir. Bunlar,
kaydedildiklerini mObeyyin
bir mühürle işaretlendik
ten sonra sahiplerine iade
edilecektir.
Kaydın yapılması İle tah
vil sahiplerinin, kaydı ya
pan banka veya resmî ma
kamlar veya bunların her
hangi bir daireli üzerinde
hiç bir hak veya talep ka
zanmış olmıyacakları ijaret
edilmektedir.
Birleşik Klrallıktn tutu
lan tahviller, oradaki ma
kamlarca tescil cdllecektir.

retle b ir senede herbirimj.
zin birer lira sı olacak, bu
para ile biz de bir bakkali*
ye rçal'in. Bize lâzım olan
eşyaları hem daha iyi cins
ve hem de daha ucuza le'
darik edelim ."
Yüzlerce ameleden Char*
les ın fikrine yalnız 28 ki'
şi uydu ve herbiri günde
yirm i para artırmağa baş'r
yarak bir senede herbirinin
birer liradan £ 2 8 paraları
oldu. Ş im d i bakkaliyeyi üç*
mak için bir dükkân lâzım
dı. Bu takır amelelere kim*
se kredi ile dükkân icar
etmezdi. A radılar ve niha
yet Toad Luoe de, bir se
neliğini peşin vermek şar*
tiyle senevi
£ l o ya bir
d ükkân icar ettiler. Çilerin
de £ 18 para kalm ıştı, işle
bu para ile de en çok ih*
tiyaçları
o 'd uğu tereyağı,
un. şeker ve çavdar unu
aldılar. D ükkâna nylıkle bir
satıcı koymağa kuvvetleri
yoklu. Bu
sıbebden işlen
çıktıktan sonra
nevbetie,
parasız herhafta iki
aza
dük k ânı idare etmeği karar*
(aştırdılar.
Devam ı var

Bir

Açıklama

Mormenekşe T ıiık G enç
ler B .ıljj Ivıplanı Sayın Bay
Alidea Dohni T ürk gîrçler B.rliğını* h t ıb e n gaze*
temizde ncşıedilm ek üzere
bir i ç k mekt p aldık. Mek*
tubuıı gazetemiz vasılosiyle
oeşri yeıine doğrudan D oh 
ni T ürk Gençler B irliğine
gönderilm esinin daha yerin*
de olacağını m uvafık bulur
saygılarım ızı sunar kulübü*
cüze muvaffakiyetler
te
m enni ec*eriz.

*1

>

I

Mİ

fi»*
. 1. mtP

{»İl*' *

lOT

%

f
S

3
i»İ| ^ I

»1

» r A- * 9 "
İ * T İrt

I «

M

Jb
tbiırt niciıfi r

yv inadı, 1,t|aailf'
il Mriub
tWm

»M

8omIk

uraıır m'*

M M D|»

Wı, (3. pır» ctwım!

tVm
iliâftB* V
ntfV
nm
th
M
JfV
yıııl i»»» J

*

İhta:

UişhUkMuNf
^ yi- |M» « I h ı i i M
m
Smwhhhta Scak h V * ‘'ı*« * +4
III
Dinilin {tı5 m
mm.rı'if»
— İJtn ıMan
Hmin b
pıMıio
■■,
uuuItattMhtm

ayı" ;'

1*, (.2fin tama

"

,rı,r,,

M «b imwn frlkş tam ^
il» ,
4.. w
film
,npî*u. >.. ^

j
m

s

mm m

bkk. I

DOI

w lil fay?? W

255 Numaralı

hıfıı ,

Bulmacamızın Halli

men h a b if verildiğine göre
Ingiliz resmi Çevreleri, Ar B o l d a n s a ğ a
navutlukta fevkalâde ahval
1. Konuk, Tersi A j. 2. öküz.Fea
ilan edlld ğ-ne dair Londra 3. Kuhani, 4 Olabilir. 5. C L.
basınında
çıkan haberleri K D. 6. Lût, Biat, 7 . Enişte 8
teyit edici ma ûm at alma Ekini.
YUKAIUÜAN A^AĞl
mamıştır Londra basın ha
I. Köroğlu. 2. Oku'lu. 3. Sıilıa,
herlerine göre, Arnavutlukta
Tek. 4 . Tersi Bazu, Tersi tu. 5 .
ki Kom ünist rejimini devir Nikbin. 6. Fildişi. 7. Şe,
At.
mek maksadıyle hazırlanan 8. Asır, Tef.
komplonun mtfydana çıkarıl
masından sonra, fevkalade
ahval İlân
olmuştur.
Hazırlayanı IŞ IK
1 2 33 4A 5 6 7 8

u 1

««te

^

^

*

İT*
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BULMACA NO. 256

ilâ n
Baf Kap sında bulunan
ıligçl kliniğimi bundan lıöy-

Ir l’artbenonSukagı Nu l 9 A
pdresine naklettiğimi umu»
mun malumu olmak üzere
ilân ederim.
J. S. Kyriakosian
Par ılıt non Sokağı No. 19 \.
LEFKOŞAAy-Andrea Belediye
yakınında

çarcısı
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BOLDAN BASA
1- Kıbrıata ikilik yaratan bit
pârti ve gazetenin adı. 2. Atıacı
nota, Cümlede iş yapau. 3. Mefhum
4. Kervan yürür, o da ürür. Dev
let . içlerini çeviren kurum 5 ölü
gömüldükten sonra imam tarafından
mezar başında yapılan kııa meralim
6. Anne, Tersi Beyaz. 7, Çene ve
yanaklarda çıkan kıllara. 8. Doğuş
tan.

Y U K A B ID A N A ŞA ÖI
1 Hatır ederek kayırma. 2. tse,
Hem bir meyve ve hem de ateş demek. 3 . Takmaktan emir. 4. Po
lisin sorgusuna verilen cevap, Bağışlama 5. Mehmet AH Paşanın di
ğer adı. 6. Üslubu kıvrak, Teşbihleri bol ve hemen süylenca şiir
Bit koşu ati. 7. Vfeigoüarın reisi, 8. Menfaatler (Eski usul çoğul)
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Trafik Haberleri

Zivaniya Müstahsilleri Letkoşa Belediyesi
BulgaristanlI
Sokak isimleri
İrktaşlarimıza Yardım için £2 0 ,0 0 0 Daha

Geçen hatta yalnız iki kaza vuku bulmuştur ISTIN CO (BAF) H A LK IN IN
■ herbiricnj.
■k? l , î ' ! r! bü

! bir bakkalj.
i lâzım olan
»ha iy i cins
ucuza je.

ır
—

ıa
iık Genç
|iyın Bay
■

g ir ç-

sn

gaze*
fizere
İık. Mek*
ıtosiyle
Doh*

Birliğine
yerinbulur
r kulübü-

■
İha

ler

te-

16
İD

b il

2.

Atı»c(
Mefhum
rttr, Dev-

5

Ölü

ta ra fın d a n
ım e rn ıitn

Çene ve
i. Doğuş-

2. İse ,
ft

4- P°*
Mn dı-

bo

»iit

Gcç'D
hafta Lefkoşada lıdır. P o lis rah tsızlık ve
Trafik Polisi tarafından 221 ren adet hakkında m üte
Trafik suçu rapor edilmiş yakkız bulunacaktır. Kornedr. 192 dava mahkeme hu» nin yalnız icap ettiği zam an
ko am uş
turuna getirilmiş; bunların k u llan ılm ak için
bir
şey
o
ld
u
ğu
n
u
ilgililer
161 inde mahkûmiyet emri
hatırda
tutm
aları
rica
o lu 
verilmiş ve geriye kalan
nur.
davalar ise tehir edilmiştir.
Yâlnız 2 kaza vuku bulmuş U m u m u n m alûm at edil'
bunların 1 inde İnsana ve mesi iç ;n aşağıya stop m e
diğerinde ise mala zarar safeleri gösteren b ir cet
olmuştur.
vel dercediyoruz. O to m o b il
7 ihmalkârane motosiklet de kifayetli stop tertibatı o l
sQrüşQ vak’ası, ı 5 «Halt" duğu takdirde düşün üş, stop
işaretlerinde durmama vak'a kullanm a, ve duruş mesafe,
M 10 ruhsatsız nâkil vasıta* leri gösterilm ektedir
Düşünüş Mesafesi
sı sürüş vak’aıı, 32 sür’at Sürat Haddi
AYAK
haddi sahasında fazla sQr*
10
10
atla sürüş vak'ası, 4 bozuk
20
20
stopla sürüş vak’ası 4 fazla
30
30
yük taşıma vak'ası 3 ruh*
40
40
satsıı motosiklet sûr’flş vak*
50
50
ası, 4 bozuk teçhlzatlı na
Stop
Kullanma
Topyekün
kil vasıtası sürme vak’ası
Duruş Mesafesi
ve 25 ihmalkârane bisiklet Mesafesi
AYA
K
AYA K
sürüşü vak’ası rapor edildi
5
15
ve bunların sırası geldiğin*
20
40
de mahkemeye sevkedile25
75
cektlr.
80
X20
Mahkemeye sevkedilen şa
125
175
hıslar arasında, aşağıdakllerlne diğerlerinden
daha 1951 Şubatında Tarım
ağır cezalar kesilmiştir:
İhmalkârane motosiklet
ürünleri ihracatı
stirdOftüoden
Pallurl&tlssah Kipros At- Tarım Daireli Ürün Teftiş
1951 Şubatında 6 mil
hanasalu, £3. para cezasına Servial,
yon 998,848 okka genel ürüo,
İhmalkârane otomobil sürdü- 20,922 Halep kantarı harup,
günden:
37,328 sandık portokal, 1994
Lefkoşalı Rauf Mustafa Ne sandık greyipfrut, 1770 sandık
c'p,
.. 3°/- p a ü
cezaaına limon, 345 sındık turunç ve
Strovoloslu Pavlos N cola Pa 75,203 fidan ve aşi-dalcığının
Kıbrıs Umanlarından İhraç edil
pa Dimitrlo £ 5 . para ce- diğini
bildiriyor.
tasına Trlmlthlaıı Pdtros N 1
1950 Şubatındaki ihracat,
kol», £2 para cezasına
2,471,015 okka genel ürün, 29,
467 Halep kantarı harup, 22609
Anavorghoslu Konstantinos 8andık portoaal, 494 sandık gre
loannu Z'uieris, £2. pıra yipfrut, 891 sandık limon, 217
sandık turunç ve 500 bağ aşı
crzsına
L ’ Boşalı Hüseyin Mustafa dalcığı idi.
Geçen ay ihraç edilen genel
£2 p ra cezasına
ürüne
dahil olanlar şunlardır:
Melnşalı AH Cemal, £ 2 paSebzevat
ve Bakliyat:
ra ctzasına
Patates
7.044 ton
Ay. Marlna- Şillurâ.ı Di- Soğan
30 1)
n oa Hristcfoıou, £2 para Güver
20 »>
C( zasına çarpılmıştır.
21 )1
Mercimek
İO »)
Husnsi bir nakil vasıtasını Kolokaa
muini olarak kullandığından Taze sebzevat
7 a
Ltfıoşail Savvaa Chılstou, Diğer bakliyat
72 «
Meyve:
£5 para c-zasına çarpıl*
Kuruüzüm,
haşlanmış 1071 ton
mıştır
„
güneşte
Gelecek hafıa, sür’atler,
kurutulmuş 70 „
dikkat»* sürüşler, tehlikeli Kuruüzüm Sultani
10 „
köşelerde sür'atı azaltmama Tohumlar:
Kimyon
n o ton
ve ‘Halt* (Dur) işaretlerin
Anason
17 »
de durma-na vak’alaıı kont*
Keten tohumu
8 „
tol edlllecektlr.
Diğer ürünler:
Döğülmüş sumak 39 ton
Motörlü vasıtaların monYün
80 „
j ve stopları iyi b ir hal*
Pamuk
20 „
de olup olm adıkları m u a 
Sarı yapraklı tütün 23 „
yene edilecektir.
Latakya tütünü
3 „
$ehir dah ilind e b ir çok
Hamp ve harnptan elde
sürücüler sür’at haddine ri
edilen maddeler:
ayet etmediklerinden bu ni Harup bütün 230 Halep kantar
„
zama aykırı hareket husu Harup tohumu 2,119 „
„ döğülmüş 14,859 „
)>
sunda p i k sıkı b ir dikkat
„ unu
4,4o8 „
gösterilecek ve rapor edi
„ embriyosu
212 „
len bütün vak’alar malike'
„ zamkı
94 „
meye götürülecektir.
Limongil meyveleri:
Ayni veçhile, m o lö rlü va
Portokal
37,328 sandık
Greyipfrut
3,994
..
sıta kullananların b üy ük b ir
Limon
1,770
„
ekseriyeti K ıbrıs yol nizam*
Turunç
345
'arında tayin edilen el işa
Fidan ve aşı-daicığı:
retlerine riayet etm iyorlar.
Değişken meyve ağacı fidanı
Sürücülerin u m u m i yol ne
Bağ aşı-dalcığı 75,
zaket seviyeleri vasatiden
Kendir 7 ton
bile aşağıdır. K orne ç itina
Adaçayı 2 ton
Kuru ot 1 ton
ları da hayli
suiistim al

^dilmektedir. G eldiğini ha*
ber vermek veya birisini
otomobile gelmeğe ç a ğ ır

ifcio korne çalınmama-

Türkiye
Kibriti Kullanınız

Bağ

Mahsulleri

Projesine

Lefkoşa

Belediyesinin

ve
Türk

1949 mahsûlü z.vanlya tes balkına kargı kayıdsız kaldigı*
BAĞIŞLARI
Nakli Yekûn £ 2053-13-lJ lim etm*ş olan müstahsillere na, Türk mahallelerine, Rum
Mahmut Celalettin £1. 5. o bir kaç güne kadar üçüncü semtlerine gösterdiği alâkanın
bir ödeme yapılacaktır.
Hasın K»sım £ 1 . o . o
onda birini bile esirgediğine
Selçuk Teoman öğret. £ 1.0.0 ödenecek m iktar, takriben dair Türk basınında birçok
izzet Haşan 10/£ 20, 000 olup müstahsiller yazılar intişar etmiştir. Bu ka«
Yusuf Masan 10/tarafindan
projeye teslim yidsızlık ve alâkasızlık devan
Mustafa Hüseyin 10/edilen
zivanlyanın
beher ederken, Lefkoşa Belediyesinin
5/- VERENLER:
Balkas Teoman, Adem Ha okkası İçin 1. k. esası üzerin zaman zaman Tüık sokaklarının
lil, Münir Behlül, İbrahim İs den dağıtılacaktır.
isimlerini Rumlaştırmak isteme
mail, İbrahim Ali, Nuri Kâmil, Bu para son ödeme değil si, bazı sokak levhaları üzerin
Salih İbrahim, Derviş İbrahim,
Veli Ahmet, Hüseyin Ahmet, dir. 1949 stoku bakiyesinin deki Türkçenln çıkarılarak ye«
Kasım Haşan, İrfan Mehmet, satılacağı tahm in edilen bir rine yalnız Rumca ve İngilizce
iki aya kadar bir ödeme da yazlll levhalar koyması TürkHaşan Mehmet,
3/- VBRENLER:
ha yapıiması düşünülüyor. ler arasında haklı bir infial ve
Sami Arif, Hüsnü Veli, Os Bu m iktarın dağıtılması ile, iğbirar uyandırmaktadır. Bu
man Derviş, Haşan M. Emin, müstahsillere İlâveten öde cümleden olmak üzere LefkoşaMulla Dirviş, Mustafa Tevfik,
nen Paranın yekünü takriben da Türk semti olan Ayasofya
Ramadan Hüseyin,
£ 40, 000 yı bulacaktır. Müs camii karşısındaki Ermo cad
2/- VERBNLER:
tahsiller,
1949 da zivaniya- desine çıkan Kuyumcular soka
Cemil Mehmet, M. Hakkı,
Zihni Osman, Hıfzı Mehmet, nın teslimi ile okka başına ğında «sokak levhası» yalnız
İbrahim M. Emin, Şükrü Tev ödendikleri 8 k- a ilâveten Rumca ve togilizce olarak ya
fik, Tevfik Aii, Hamlt Deıvlş, geçen Eylülde okka başına zılmıştır.
Pembe Hüsnü, Sadık Behlül.
33 para almışlardır.
Böyle yapılmakla Türk halkı
Mustafa Halil 4/Verilecek para, evvel em ir na ve Türkçeyi ana dil bilen
STAVROKONNO (BAF)
de K ooperatif Merkez Ban
danın % 25 sekenesine müş
H ALKIN IN BAĞIŞLARI
kasına ödenecek ve Banka külât çıkarılmış olmuyor mu?
Adem Kadir 11/- Salih Zeki
Özkan 10/- Dr. Anninos 10/- da bu parayı ilgili koope diye soruyoruz.
Sallh Elmas 1/8, Hatice Ebe 6-/ ratif Ş i r k e t l e r i n e
Belediye azalarımıztn dikkat
Hüseyin Mustafa“4/-, Salih Hii- tevzi edecektir. K ooperatif nazarını çekeriz.
eyln 4/-.
Şirketleri de, 1949 da proje
3/- VERENLER:
ye zivaniya teslim eden azaHüseyin Hasın, Yunus Der larını haberdar ederek ay
Lefkoşalı Nedime Haşan Ke»
viş, Salih Niyazi.
rılan m iktarı ya nakten ala*
mal şahsan ve Lefkoşalı Zeki
5/- VERENLER:
bileceklerini veyahud da hep
Fatma izzet, Ramadan Mus
Haşan Kemalin vekili sıfatıyle
s
tafa, Abbaa Ramadan, Mehmet h i veya bir kısmını Şirke Hatice Kemal Vitsadada Ftirka
Sabana, Osman Ahmet, Salih te olan borçlarına mahsup mevkiinde kâin 453 kayıd nu
Ahmet, Abdullah Ahmet, Abdi edilmek üzere içeride bira
Ahmet, Mehmet Cemal, Menteş kabileceklerinl bildirecektir- maralı ve 17/2/951 tarihli 5
Halil, Hüseyin Hoca, Behiye (Bağ Mahsûlleri Komitesi Başkan dönüm tarladaki 2/3 hisselerini
Hüseyin, Aziz Sılih, Ramadan lığından)
£7 0 .0 .0 mukabilinde ve yine
Mehmet, Mazhar Salih.
Ftirka mevkiinde kâin
455

V

Satış ilânı

2/- VERENLER:
Ziya Cemal, Njslp Has.n,
Rayıf Çelebi, Osman Rıyıf,
Hüseyin Mehmet, Cemal Emin,
Derviş Emin, Mehmet Şıbma
ran, Elmas Mazhar, Cezar İzzet,
Ahmet Rıif, Ali Mahmut, Haaan
Cemal, Talât M. Arif, Aziz Ah
met, Şuhvelet Kadir, Muatafa
Ahmet, Hüseyin Oaman, Ab
dullah Ramadan, Fikri Emir
Osman, Hüseyin Rayif, Kemal
Emirosmao, Emirosman Çapkln,
Zihni Emirali, İbrahim Emir
Hüseyin, Ali N^sır, Faik Haşan,
Mustafa Mustafa, Cevdet Musta
fa, Niyazi Salih, Ramadan Der
viş, Muatafa Ramadan, Nasır
Abbas, Cavid Abbas, Mehmet
Haşan, Celâl Niyazi, Abbas Sa
lih, Cenan Bilâl, Cemil Ahmet.
1/- VERENLER
İrfan HüseyİD, Elmas Salih,
Fuat Ramadan, Hüsnü Emirali,
özkul Özkan.
C İYA S(B ^F) HALKININ
BAĞIŞLARI:
Halil H. Hüseyin
Okul ögrecciltri
Fatma Hüseyin
llasan Sadık

£Y. 0.0
0.12.0
0. 3.0
0. 3.0

10/- VERENLER:
İbrahim Ethem Öğret,
Mu
harrem Feyzi, Haşan Nur H.
Salih, Mehmet H. Hiiseyin,
Münir Kâmil, Osman Emir Ha
şan, Kâmil Mustafa, Mustafa
Necip, Dâoâ M. Haşan, İbra
him Ethem H. Hüseyin.

SPQ R

Gönyelide Maç
Giçen Pazar günü Gönyeli
nin A.B ve C. takımları arasın
da maçlar yapılmıştır. Karşılaş
malar şöyle idi:
“ A” Takımı Saman Bahça
“Şaban paşa” “ A” İle karşılaş
mış vs yine ayni kulüpte olan
hakemin iyi idare edemeyişine
reğmen, Gönyeli 1 gole atmıya
muvaffak olmuş, fakat daha son
ra yapılan hüksızlıklara taham
mül edemlyen Gönyeli takımı
sahayı terkederek intizamsızlığın
önünü almış oldu. Böylelikle bu
sefer galibiyeti elde etmiş bulu
nan Gönyeli bundan sonra bu
takımla karşılaşmamaya karar
vermiştir.
la k ım ı ise Sönm ez
ile karşılaştı.
Maç
m uotazam ve heyecanlı geç
m işti. Netice 0-0 idi.
C T ak ım ı da Lefkoşa ilk
o k ullarınd an b irind en bir
takım ile karşılaşm ı ş ve
2-0 m ağlûp olm uştur.

kayıdlı ve 17.2.951 tarihli 8
dönüm 1 evlek tarladaki 2/3
hisselerini £2 3 6 .0 .0 mukabilin*
de Maratognolu Lûka Hacı HrİB*
to Lûkaciye Lefkoşa Tapusunun
S. 2411/951 numaralı satış
evrakı tabtinde satmağa muvafa
kat etmiş olduğu 1945 senesi
26 numaralı kanunun 24 üncü
maddesi gereğince İlân olunur.

Ankara Radyosunun
Bugünkü Programı

“B "

Işık

Meşhur Redhouse Ingi*
lizce-Türkçe Lügatinin yeni
tabı RUSTEM KitabeVİnde 70/- satılmaktadır.

Açılıa ve Program.
M. S. Ayarı.
Vals ve Tangolar (Pl.)
Haberler ve Hava Raporu.
Hafif Melodiler (Pl)
Güniin Programı.

8.30

Müzik

9.00 Kapanıg.

★

12.15— 13.15 Asker Saab.
(16 m. 83-17820 Kc/s T.A.V. Kııa
Dalga Poatasıyle Beraber Yayın)
12.15 Memleketten Selâm.
12.30 Şarkılar
13.00 Haberler.
13.15 Piano ile melodiler (Pl.)
13.30 öğle Gazetesi.
13.45 Hafif Şarkılar (Pl.)
14.00 Hava Raporu, Ak gam Prog
ramı ve kapanıp.

17.58
18.00
1/- VERENLER :
18.00
Emin Mustafa, LiyooiyaNiko* 18.30
laci, Hilmi Ramadan, Ayşe Sa 18.44

Cemal Hilmi.

lih, Atiye Muharrem, Şaziye
Hüseyin, İsmet İbrahim, Ülfet
İbrahim, Hûseyiu Mehmet, Zalihe Hilmi, Hüseyin Mulla Meh
met.

TARA

★

Açılıp ve Program.
M.S. Ayarı ve
Şarkılar
Konuşma: Çiftçilerle Başbaça
Caz Orkestralarından Vincent
Lopez(Pl)
19.00 M S. Ayarı ve Haberler.
19.15 Tarihten bir yaprak
19.20 Cumhurbaşkanlığı Armoni
Muzikasi Şef: İhsan Künçtr
20.00 Konuşma
20-10 Müzik
20.15 Radyo Gazeteıi.
20.30 Serbest Saat
20.35 Tarihi Tiirk Müziği
21.15 Konuşma.
21.30 Müzik (Müzikli Bitmece)
22.00 Konuşma
22.15 Sâz Eserleri
22.30 Şarkılar

5 - VERENLER:
Âdil Emirzade, Salih Ahmet,
***
Haşan Mehmet, Haaan Vehbi,
Mehmet Salim, Enver Haşan, Mustafa Ali 1/-2; Mehmet Mev*
Berkiye Ethem, Muharrem Nasır. lût 1/ 2; Fatma Mustafa 5 kr.,
Elmas Hüseyin 4& kr., Hamide
2/- VERENLER:
Ali 4i kr., Yaşayan Zekâi 4kr.,
Salih Ali, Atiye Hasın, Âfet Elmaziye Hüseyin 4 kr., Reiia
Haşan, Havva Mustafa, İsmet H. Halil 4 kr., Sadiye MubarEmirali, Ülfet
Nur,
Dur İrem 3 kr
w — Haaan
..» » a >
<>•>, uiai
1

,.i». Mehmet, Ksıibac

7.28
7.30
7.31
7.45
8.00
8.25
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Lârnakada Nümayiş
Geçen gün
kazamıza bağlı

lauca

E

T N O S gazetesi Atinadan aldığımız ve blrl&cl sayfa
aldığı bir haberi Deş* mızda nrşretd'ğlmlz bir ha
retm işlir. Haberde şualar
bere göre, dün Hükümetle
kay d ed ilm ek te dir:
parti liderleri arasında Kıb
A tina gazetesinde neşre- rıs davası İçin yapılmışı ka*
dildiğine göre K ıbrıs R u m rarlagtırılan toplantı, Halk
Başdespotu MakariosAmeri* partisi L ’derl Ç»İdarisin Ati
ka Birleşik Devletlerin ve nada
bulunmayışı yüzün
İngiltere h ük üm e tin in Atina den toplantı tehir edilmiştir.
Sefirleri ile bir m ülâkat yap' Toplantı bugün (Çarşamba)
raağı istemiştir. Geçen Cu yapılacak ve Kıbrıs davası
martesi gönü Başdespotu zi* için resmi teşebbüslere girl
yaret eden Liberal Partisi (İlecektir.
Sekreteri Mr.
Ç im b id aru
Şimdiye kadar yapılan
Liberal
P artisiniu Kıbrıs açıklamalardan anlaşıldığına
davasım
destekleyeceğini göre. Yunan Başbakauı Ve'
söylem iştir. Mr. Ç im b id aru nlzelos, Kıbrıs davası İçin
sözlerine devamla Başdespo' İngiltere ile Yunanistan ara
la şuaları s öy le m iştir: L r sında dostane konuşmaların
beral Partisi sizin buraya yapılması İçin, Yunan hükü
gelmekten
m aksadınızın, metinin Londra Elçisi Mc.
K ibrisin Anavatanı Yur.a- Melâ ile İngiliz Hükümeti
nistana ilh ak ettirmek için ni haberdar
etmiştir. Pek
gayretler sufetm e k olduğu tabl’idlrki dostça bir davanu biliyor.
Ve
Liberal nin halli, daima tercih edi
Partisi elinden gelen her lir.
yardım ı
esirgemiyecektir.
Bütün Y unan halkı ve Y u  KÎBRÎSÂ
GELECEK
nan H üküm eti sizinle bera
VAPURLAR
berdir. Ç ü n k ü Kıbrıs dava'
Cable ve Wlreles telgraf Şir
sı m illi üir davadır ve Kıbketinin bildirdiğine göre, dün
nsta yaşıyanlar da bizim
ö.e. saat ıo da “ Kıbrıs Radyo
m illete mensupturlar.
su” aş&ğıdakl gemilerle temas

(Ç ite, Bahçeler, Menevl, Mazoto ve Mormenekgr) köylerinden
400 e yakın erkek ve kadıolaı
çocukları ile birlikte Lârnakays
gelerek ellerinde
igsizlik ve
açlık levbalan
olduğu balde
hükümetten <ş isleriz, ekmek
isteriz feryadlauyle çargı İçeri
sinden geçerek, Komiserliğe g’t
(ilişler ve Komiserle görüşmek
istemişlerdir. Nümayişin ruhsat
siz ve gayri kanunî olduğundan,
Komiser biç birini kabul etme
mio ve böylelikle kalabalık hiç
bir hâdise çıkarmadan dağıl
mlştır.

E

LUKUDI SİNEMASI
İFTİHARLE TAKDİM EDER
3. 6 ve 9 da
3. 6 ve 9 da
3. 6 ve 9 da
Türk Fılim clllğinin bir sınat güneşi
ve Türk sanatkarlarının unutulmaz bir
sanat mucizesi olan

fed a k â r!
A N A
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Dünkü Basın Konferansı
Perakende fiat İndeksinin yükselişi
hakkında izahat verildi

Slatistik
memurlarından etme ve istikrarlı tutma işi»
Mr. L-P. Georghiades tara nin muazzam idari bir
fından 20 Mart, dünkü Sah kanizmaya ihtiyaç gösterdi
günü ö e. saat i l de Pera- ğini. bunun masrafının ise
«ende Fiat İndeksinin yükse veigi ile karşılanacağını be*
liş'ı hakkında geniş izahat lıı tmiş ve geçeo harp esas*
veren bir konferans veril* sında edıoilen tecrübenin
miştir. Kıbnsta Perakende Kıbrıs halkının kontıoluis*
Fiat İndeksinin 1950 Ocak teııdiğine
delâlet ettiğini
ayından buraya 1 1 6 % art söylemiştir.
tığını söylemekle konferansa
Enflasyonu ve lüzumlu
başlayan Mr. Georghiades, eşya kıtlığını önlem ek mak'
İngiltere, Amerika, Fransa sadıyle h üküm etin her ça
ve Avustralya’ya nisbetle
reye başvurac ğını söyliyen
Kıbrlsta artışın daha az oldu* Gcorgiades, müstehliklerin
ğunu söylemiş ve buna şu ticaret adam ları taralından
üç sebebi göstermiştir:
L E F K E D E N :istismar edilmesine meydan
1) 1949 E y lül ayında Ster verilmiyeceğini
açıklamış
Cinayet
linin devalüsyomı;
ve korJeransını bitirmiştir.
Kseıolu
16 y*şlsrında 1) Sterlinin devalüasyo Konferansı m üteakip müna*
bir Rum Çocuğunun gece nundan sonra ve bilhassa kaşalar olm uş ve gazeteci
leyin evine gitmediğinden Kore harbinin patlak verme arkadaşlar bu husustaki fi
şüphelenen ailesi polise mü si üzerine müstehliklerin kirlerini beyan etmişlerd r.
Ko fe'-ans hakkındakı lam
racaat etmiş ve neticede ge çarşıya tehacümü;
çen pazartesi günü Çocuk 3) Siyasi durum dolayısiy* tafsilât ile kanaat ve düşün
ö- e* saat ıo raddelerinde le tatbik mevkiine konmuş celerimizi yarınki şayımıı*
Kleânthis Englczo’nun Ke olan silâhlanma programları. d ı yayınlam ak niyetindeyiz.
Muhtemel bir enflasyonu
reste fsbrlkası yanındtki
odunlar arasında boğulmuş önlemek için de Mr. Georg'
Nöbetçi Eczaneler
olarak bulunmuştur. Çocu hiades şu üç çareyi öne sür*
Lefkoşa
ğun ensesinde biçak yarala möştûr: x) D *ha fazlı eşya
Takis
Hristodulldes
Lidra Sokağı
rı da mevcuttur. Po'is y»p istihsali 2) Fiatların kontro
mış olduğu tahkikat netics lü ve elzem maddelerin ta' H . H ilm i Atatürk MeydanıNo.27
sinde şüpheyle İki kişiyi tev yin usulüne bağlanması; 3) O. Mitsingas Krmu Sokağı Vo.130
k if etmiştir. Tahkikat devam Hükümetin iş ve müstehlik
Limasol
masrafların kontrolü.
etmektedir.
Ch. Ynannides Victoria Sokağı
Bundan sonra her üç nok*

Hükümet Kıbrıs davssı halinde bulunmuştur.
B 8 Adele
için düşündüklerini, başka
„ Conceıcao Matla
nı vasltasiyle açıklamıştır.
„ Henzee
Öğretmenler Arasında
Hükümet Başkanı ve Liberal
„ Svoldar
Toplantı
„
Ascona
Partisi Başkan1, K ıb rıs dava'
„
Emplre
Comfort
«ımn Yunanistan davası ol
Geçen l ’azar günü Lef e ilk
„ Kora
duğunu söylemiştir. Libe al
okulunda
B»y öadem irin ba&kan
„ Topnsko
Partisi K ıbrıs davası için
lığında Umoıfo, Gaziverao,Gemlmücadele etmeğ. bir vazife
kunağı, Lefke ve Çamltköy öğ
Konferans
saymaktadır.
Üç lıuftalık bir ziyaret retmenlerinin iştirakiyle bir lop
LE FT E R İA gazetesi Kıb için Kıbrisa gelen Profesör lantı yapılarak birçok öğretmen
rıs davasl İçin Atinada W . M elvılle Arnolt bualşam ler mesleklerini ilgilendiren çesaat 7 de Britanya Enstitüsün gitli konular üze.inde konulm a
parti liderleri arasında yapılmnsı kararlaştırılan top de “ Ingilterede tıp kontsun* lar yapıp münak*şalaı tertip et
lantıya temas ederek şunla* da kaydedilen sou gelişme mişlerdır.
ler” mevzulu bir konferans Toplantı bakkındaki tbfs.lâtı
rı yazmaktatır
yarınki sayımızda bulacaksıms
Atlnadaki muhabirimizden ^verecektir.

4 Niian Çarşamba Saat
5 Nisan Perşembe Saat
Saat
6 Nisan Cuma

...................................................... . . . »

CAHİDE
SONKU

Filimden güzel bir sahne
lııs jn yılda ancak bir şabeıer »ey.edebilir. H<ç güphosiz bu yılın sauat şıheaüri d e
G nıtcj Filin mü'ss'sinin yarattığı Fedakâr Ana filmidir.
SA YIN T Ü R K H A L K IN A BU Ü E ^ E K L İ E S E R İ G U R U R LE T A K D İM E U E R İZ

PEK YAKINDA
Başts Cumhurbaşkanı CELÂL BAY AR, Bsşbakan ADNAN M EN D ERES olduğu halde
lf lr k ileri gelenlerinin takdirlerine mazhar olan ve Türk filmciliği ilk defa olarak Avrups
filmciliği ile mukayese edebilecek bir Türk şaheseri olan

VATAN VE NAMIK KEMAL

___________ No.133

tayı ayrı ayrı b h lil eden Mr
Gf O*-g'ades, tiatları kontrol
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Madame Bovary
LOKUDÎ
Sotlo ile Sole dı Home
APOLLON
I wss A M»le W r Brlde
MACİK PaLAS
Allaş N ck Beal
PALLA 8
La Beaute D « Diob'c
ROYAL
Tvvo Smart Peop'e

T

Ü R K — Amerikan Ka
dlnlar Birliği eliyle
hazırlan n ve eski Türk kı
yolel'erini gösteren bir ser
gi dün
Hikm et Bırand’ın
konuşm asından sonra B.ı
A rnold tart tından açılmıştır.
Istanbulda Dem irli Bahçe
ilk oku* İ inci sınıf öğrenci*
Icri saçlarından kestikleri
bir demeli General Tahsin
yazıcı eliyle Koredekı T ü ık
askerlerine göndermişlerdir.
General Tahsin Yazıcı D e
mirli Bahçe ilk okulu biriıı*
ci s:nıf öğrenci ve öğretme'
nin* gönderdiği mektup'ar*
da bu küç&k s ç demetinin
bir baba olarak kendisine
neler hatırlattığını ve nasıl
m em nun elliğini belirlenip
tir.

College Post

ş

Let koşada Eğlence
Yerîeri, Sinemalar

k u 1utmasının memleket ya
rarına ob ıcağiD i belırtm-ştir
T oplantı 3 gün sürecek
ve iki komisyon
halinde
çalışacaktır.

m

at, ceounıcs to U lH & M - « Ö l *

Th. A giru Z roa K ıt i.f« Sokağı

Birinci sayfcdan artan)
sine bfğlı bir Turizm şubes

ü .1
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C.Ts'gaıidîsHermes SoVaı No 102

DunkO Türkiye
Gazetelerinden
Özetler

m* *
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HUR SÖZ
Pazartesi gününden ma*
ada her gün sabab çıkar
gündelik gazetedir.
IB T IT A Z R A H ll !
ve Başyazarı
F B V Zİ A L İ K İZA

% •

l

Telefon 687
Posta Kutusu 156
Lefkoşa—Kıbrıs
Kıbrıs için seneliği £ 3.
Hariç için seneliği £ 4 10.0
3 aylık abonesi 15 şilin
Adresinize gönderilit.

u
'iııin

Türk Lisesi
K ollejinin
yayiulamakta olduğu "College Post” ismindeki dergi
geçen sayılarından ] dalıa o l’
Banldıfiı yer H ür lö a B a n a r vt
gun bir şekilde intişar etmiş
Tem lıtoklu Sokağı I o . 89
bulunmaktadır.
ftefkoaa —K ıbna
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Göçmenler Mentaatma Sinema

% ton

Girne Hllarion Sinemasında
21.3 51

Çarşamba

(Buakşam) Saat 8.30

da

GA YET G Ü Z E L OLAN

I

Kapanan Gözler Filmi
»C.S.N,

