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Vatiogton, (Royter) 24: Bir Be
yaz Saray ei»cüsft bugün vermiş
olduğu demeçte; T ıutnan’ın haliha
zır Kore duıurou hakkında bir be
yanname neşredeceğine jn ir birşey
bilmediğini söylemiştir. Vaçirgtonda bakim olan ktnaata göre; Başkan
Truman Birleşmiş M illetler kuvvet
lerinin 38 inci psrulele ilerleyişini
müteakip
siyasî bir
beypnname
neşredecektir.
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Gl. MacArthur Düşmanla
Müzakereye Hazır

Birleşmiş Milletler kuvvetleri icap ettiği takdirde
38 inci arz dairesini geçecektir
Tokyo (Royter) 24 : Ge
neral Douglas MacArthur
bugün neşretmiş olduğu bir
beyannamede; güvenlik dolayısıyle icap ettiği takdirde
38 inci arz dairesini geç
meli hususunda Amerikan
sekizinci ordusuna emir ver
diğini açıklamıştır.
Beyan
name neşredildiği zaman,
Biıleşmiş Milletler zırh kol
lan 38 inci ırz dairesine
3 kilometre yakın bir nok
taya varmış
bulunuyordu.
General
MacArthur Güney

İzahlı Bir
Açıklama

»

Korenin halen düşmandan
temizlendiğini belirtmiş ve
herhangi bir mütareke me
selesini görüşmek için ko
münist kumandanıyle görüş
meye hazır olduğunu açık
lamıştır.
General MacArthur cep
heye yaptığı kısa bir ziya
retten sonra, Tokyo
hava
alanında yaptığı
beyanatta
şunları
söylemiştir:
«Arz
dairesinin hiç bir askeri
ehemmiyeti yoktur.
Deniz
ve hava kuvvetlerimiz bu
hududu geçmektedir. Kara
kuvvetlerimiz ise,
mazide
birçok defalar geçmiştir.

Ordularımız teşebbüsü ellerin
de tutmukU; düşman mütemadi
yen geri çekilmektedir. Düşman
ikmal ve iaşe yolları deniz ve
hava kuvvetlerimiz
tarafından
hırpalanmaktadır. Şiddetli m u
harebeler cereyan
etmemekte
olup, Birleş uiş Milletler asker
lerinin maneviyatları yüksektir.
Bütün Güney Kore Birleşmiş
Milletlerin eline geçmiş, Seu5
normal hayata kavuşmak üzere
dir.»
General MacArthur, ÇinlilerİD
modern bir harpte bâşurı sağlı*
y ım sz bir halde ol luğunu, kâfi
derecede istihsalât sığlıyamadl*
ğını ve harp Koıeden daha
başka yerlere yayıld ğı takdirde
Çinin askerî bir çöküntüye ma*
ruz kalacağını söylemiştir.

Kore Harbi 38 inci A rz
Dairesinde Bitecek mi?

Ü N K Ü “ Akisler” sütunu
muzda “ okullarımız nHass*sıyeti” başlıklı fıkramızda,
İdarehanemize gönderilen bir
mektubu neşrederken, o . urumu Diplomatik çevreler tSeneral McArthur’un Çin
Kom utanıyle m üzakereye girişeceğini
zun yazısını değiştirmek isteme'
tahmin etmekte
diğimizden, yazının umumî mahi
yeti bazı okurlaıcfc yanlış rnla
Londra, 24 (Royter): Kore Çitişmeden evvel, harbin dur
Bilmiştir. Halkımızı bu konuda seferine katılmış ol in hükû'net* durulması hususunda siyasî bir
aydınletmak maksjdiyle şur. sınj lerin, harbi diplomatik yollar teşebbüse geçilmesi kararını ver
ciddiyetle belirtmek itleriz ki, dan halletmek maksadıyle yeni diklerini ima etmektedir. Bu
Kibrisin, cemaatımızı siuesiuc'e teşebbüslere geçmek üzere olkarar çerçevesi dahilinde, bu
toplayan bir Birlik ve bu B rliğ duklürınl buradaki müşahitler
b tfu Avam Kamarasında Mr.
girmekten kaçınao, kendi şabtî tahmin etmektedirler. Müşahit»
Kenneib
Youager 38 inci arz
kaprislerinin zebunu bir zbt ile lere göre, mütareke şartlarım
dairesinin
geçilmesine Ingilte*
onun etrafına toplanmış gayet müzakere etmek gayesiyle Ge
.enin
taraftar
olmadığını belirt
neral MacArthur neşrettiği bir
mahdut bir zümra mevcuttur.
miştir.
Kıbrıs Türk cemaatını bir beyannamede Çin kara kuvvet*
Gmel o'arak buradaki tah
gaye etrafında top'ay m K M T. leri başkoırutanı ile görüşmeğe
minlere
göre, Ingiltere hükü
taraftar
görünmüştür.
Birliği ile Kıbrıs Türk Kurum
)8
inci arz dairesi kuze
meti
i
Gmeral
MacArthur
beyanna*
lan Federasyonundan ayrı kalmış
yinde,
sakınabildiği
takdirde
mesi,
Kore
harbine
katılmış
olan bu zat; ikilik yaratmaya
baş'ta
büvük
bir
harekâta
geçil
olan
hükümetlerin,
38
inci
arz
çalıştığından ve bazı hallerde
meşini
istememektedir.
dairesirin
kuzeyinde
harekâta
bunda bir dereceye kadar (anese'â
bir kaç köyde) muvsff ,k oldu
ğundan, tehlikeli saydığımız bu
duruma bir son v e rilm en i hedef
tutan “ Akisler” sütununun dün’
kü jjzıs', memlekette p j t ların
mevcut olduğunu kastetmiyordu.
Cemaatımız, millî davalarımız
da birlik hıliud®, tek gıye etra*
fında toplanmış bu'unmaktıdır.
Bu birliği bozmak için çalışan
bir pahsın ve etrafına topladığı
bir kaç kiginln, bu kritik günler*
de, cemaatımız menfaatlarına
halel getirecek bir şekilde hare
ket etmeai istikbal bakımından
l<bükeli olabilir. Ben lan dolayı
bu gibi menfi hareketlere tevessül
•denlerip, hataların anlayarak,
hakiki birliğin etrafında toplan’
•t alan lüzumludur kanaatindeyiz
Dün neşretmiş
olduğumuz
mektup ve yazı, bu endişeden
nıClbera olup, ikilik yaratmak
iat yenleri tek bir gıye etrafın
da toplamaya davet ediyordu.
Kıbrıs Türk Kurum ve kulüp*
l'ri Federasyonuna ve M illi
Birliğe girmek istiyen her şahsa

«ilik kapıları açıktır.
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MacArthur’un beyanatı
Fransada iyi karşılanmadı
Paris (Royter) 24 : Gene
ral MacArthurun Kore hak
kında yapmış olduğu en son
beyanat, Fransız siyasî mah
fillerinde «ahmakça» olarak
vasıflandırılmıştır. Bir Fran
sız hariciye sözcüsü bugün
verdiği demeçte; Fransa hü
kümetinin Kore harekâtını
mahdut bir saba dahilinde
tutmak
siyasetini gütmekte

olduğunu
söylemiş
ve bu
siyasetin bundan
sonra da
böyle devam edeceğini açık
lamıştır. Çinlilerin
kuvveti
hakkında Generalin yeni gö
rüşlerine
sapmamaktadır.
Fransız mahfillerinin kana
atine göre, Generalin
bu
beyanatı, Ruslan
Çinlilere
malzeme yardımına
davet
etmektedir.

DÜNKÜ TÜRKİYE GAZETELERİNDEN ÖZETLER

D

ÜNKÜ gazeteler, Başbakan
Adnan Menderes’in Istanhulda 20 Mart akşamı cereyan
elmiş olan mitinge dair verdiği
konuşma üzerinde durmakta ve
başbakanın «Memleketin kanun
ve nizamını bozanlar cezalan
dırılmışlardır»
ve «Demokrat
Parti 5 yıl önce vicdan hürriye
tine riayet edeceğini vadetmişti»
gibi cümlelerini iri manşetlerle
sütunlarına geçirmişlerdir.
Başbakan yardımcısı ve dev
let bakanı Sım et Agaoğlunun
M illî Türk Talebe Birliği mü
messilleriyle bir hasbihalde bu
lunduğunu yine g ızetelerden öğ
renmiş bulunuyoruz.

Samet Ağaoğlu bu samimî
hasbihalinde ezcümle 20 Mart
gecesi Istanbulda
talebelerin
irtica aleyhinde yaptıkları m i
tingin kanuna aykırı olduğunu
ve bu hâdisenin müsebbiblerinin
yine kanunun emrettiği şekilde
cezalandırılmış olduklarını söy
lemrş ve «Kanun geceleyin bu
gibi toplantı yapılmasını yasak
etmiştir. Talebe arkadaşlar, bile
rek veya bilmiyerek kanunu
ihlâl etmişlerdir» demiştir.
Devlet Bikaoı
daha sonra
«İltica var mı? Bu husustaki
delilleriniz nelerdiı?» diye sor
muş ve şayet memlekette birisi
çıkar da kadınlar şöyle glyinmey>p böyle giyinmelidirler diye
bir fikir ortaya at&r ve etrafına
birkaç kişi toplıyabiiirse bunun
irtica mânasına gelmiyeceğini
izah etmiş ve «Bu millet yaşadı
Gündem üzerinde henüz bir anlaşm aya
ğı müddetçe Atatürk inkılâbına
varılam adı
sadık kalacaktır» demiştir.
Paris (Royter) Ü ç haftadan gını sormuş ve cîvap alama
Bu konuşma üzerine M illî
beri devam etmekte olan dört yınca
Avusturya meselesinin Türk Talebe Birliği mümessil
Dışişleri Bakan yardımcı top* m ü n a 'a jı edilmesini ileri sür*
İbrahim Konnolu
batılarının 17 ncisı bugün sa oıüştür. Ü ç Batılı devlet m ü
at 12.Z5 te başlamıştır, ö n ü  messili Sovyet delegasyonu lide.
Lise MüdürQ Bay Yavuz Kon
müzdeki toplamı Salı günü ya deri Andrei Gromıkoyu gün nolu’nun biradeıi, Kara Yolları
pılacaktır. Bu sabahki toplantı dem üzerinde iknaya çalışmış Genel
Müdürlüğünde Yüksek
da Avusturya ve Triyeste me larsa da muvaffak olamamıştır. Mühendis Bay İbrahim Konnolu,
selesi münokaşa edilmiştir. Da
bir ay kadar kalmak üzere, geğılmadan evvel, adet olduğu Bir Gazeteciler Gurubu çen Salı günü Devlet Hava Yol
üzere, delegeler Cumartesi gü
ları uç&ğt ile Adaya gelmiştir.
Geliyor
nü İçkilerini içmişlerdir.
Hoş geldiler.
Bugünkü toplantıya başkan ‘Aldığımız malûmata göre Mil
lık eden Fransız delegesi Alcx- lelVekili ve gazetecilerden müte
aındre Parodi, dünkü gizli cel ştkkjl bir grup, önümüzdeki Ni.
sede delegelerin ayrılık mevzu san içerisindeAnayurttan Kıbrısa
lan üzerinde daha aydınlatıcı gelerek tcdkikatta bulunacaktır.
Kıbrıs Kurumlar Federasyo*
münakaşalarda bulunabildikleri Bu maksıtla Ankaradaki Kıbrıs nu bugün Lefkojada K. M. T.
ni söylemiştir. Böyle olmakla Türk Kültür Derneğinden Kıbrıs Birliği binastuda fevkalâde bir
beraber hiç bir mesele halle Türk Kurumlan Federasyonu toplantı yBpacaktır. Toplantıda
dilememiştir. Mr. Paroii, dele sekreterliğine tafsilâtı muhtevi cemaatımızı ilgilendiren önemli
gelerden her hangi birinin be—j bir mektup göudorilmig olduğu meseleler müzakere edilerek luyanatta bulunup buluomoyaoa-j haber alınmıştır.

Paris Konferansı üçüncü
Haftasını da Tamamladı

Federasyon
Toplantısı

M A A D - f ö h M b l t m & 'r ı

leri hükümetin düşüncelerine
iştirak ettiklerini bildirmişlerdir.

D A L E T Bakanı Rûkneddin Nasuhioğlu
da yaptığı beyanatında, ta
lebe teşekküllerinin, kendi
kuıuluşlarının
maksat ve
gayelerinden dışarı çıkm a
maları
gerekt'ği üzerinde
ısrarla durmuştur.
ENİSABAH
gazetesi
«Hükümete Yakışan
Di » başlıklı y&zısinda ez
cümle “ içişleri Bakanı H a
lil Özyörük bir beyanname
ile hüküm etin son m iting
ve iri ca konusu üzerinde
ki görCşünû şüpheye ma*
hal bırakmıyacak şekilde
açıklamıştır. Bu memlekette
irtica var ise bun mla bo*
ğuşrna vaziiesi yalnız hüku«
meta aittir ve bu vazifeyi
kimse, hiç bir teşekkül üze
rine alamaz, o zaman yek*
pare Türk milleti parçalara
bölüutnüş olur. Hüküm et
memlekette yalnız kanunu
hakim kılm ak isliyor. De'
mokıasinin emniyeti de bu
na dayanıyor.” demektedir.
A FE R gazetesi de ayni
mevzuu ele alarak gece
mitinglerinin kanunen ya'
sak edild ğini, gündüzün de
yjpılacak mitingin 48 saat
evvel hükümete haber ve
rilmesi gerektiğini ve birkaç
akşam evvel bazı matbaalar
önünde geceleyin irt ca aîey
hine miting yapanların ka*
nunu ayakları altına aldık*
larını ve bu bakımdan ce*
zalandınlm alan gerektiğini
kaydetmektedir.
j O EÇEN
Salı güuünden
vJJ" beri T
ürkiyeyı ziyaret
etmekte olan Amerikanın
Akdeniz ve Atlantik donan
ması komutan vekiii T üm
Amiral Boon dün özel bir
uçakla Istanbuldan
Bah*
reyn adaların j mütevecci
hen hareket etmiştir, A m i
ral, hareketinden evvel ga
zetecilere, Türkiyede gördü1
ğü misafirperverlikten son
derece mütehassis olduğunu
söylemiştir.
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t»^)(QM aıt Peışembe günü
ilk toplantısını yapa
cak olan Türk—Ingiliz Kül*
tür derneğinin şerei baş*
kanlıklarını kabul etmeleri
için kendilerine rica edilen
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Stalln’e Casusluk Etilin
Moskovadan Gelen Adam

Türk Askeri Heyeti
Karaşi’ye Vardı

*— m

Avustralyaya Muhaceret etmek
istiyenlerin Dikkat Nazarına

K araşi: Genelkurmay ikin
Hayatını kazanan birçok yor. Bir kadın burada ay.
ci Başkanı Korgeneral Zekâi
Kıbrıslı vatandaşımız her da £1 2 ile fevkalâde bir
(III)
Okan’ın başkanlığındaklTürk
yıl
akın akın Avustralyaya hayat sürebilmekledir. Er
Babam N-K.V.D. şeilerin dı.
Askeri Heyeti Karaşl’ye var
hicret
etmektedirler. Hicret kekler için de kazançlı iş
den olduğu halde, kendisi*
Annem sessiz, sakin bir mıştır.
eden
Kıbrıslılar arasında ler mevcuttur.
nin de, benim de her ha- kadındı. Piyano çalmadığı
Heyet Pakistan toprakları* Türklerin sayısı pek azdır.
naketimiz gözetlenir, peşi zamanlar bana ihtilâl hikâ'
Her hangi bir Türk kar
na^ayak basar basmaz 17 Avustralyaya hicret eden
anlâtırdı, “ Tahta”
mizi daima adamlar takip yeleri
deşim, Avustralya'ya gelmek
pare top ateşi ile selâmlan- T üık kardeşlerimiz hakkın
dedikleri, üzeri halı örlüla
ederdi
için davetiye vesaire huşu*
mıştır. Türk Askeri Heyeti da arada sırada aldığımız
sunda müşkilâlla karşılaştı*
Bu gizli şebeke nihayet kereveteoturup dalgmdalgın Hava alaniûda Sıvunma Ba
mektuplardan, bu ırkdaşla
onu dinlerken, annem gibi
ğı takdirde, adresime mü*
beni de ağına d ü ş û r d â :
kanlığından İskender Mirza rımızın orada kazançlı iş
1942 senesinde, Rusya- böyle halim- selim bir kadı’ Pakistan Dsniz Kuvvetleri temin etliklerini ve hatla racaat ettiği zaman, elim*
den gelen y.rdım ı kendıle*
dan ayrılmak
üzereyken nın o kanlı boğuşmalurı Komutanı
Amiral Jefford bazılarının pek az Türk rinden
esırgemiyeceğim.
beni Stalin’e casusluk et nasıl anlatabildiğime şaşar' ve Pakistan Hava Kuvvît
hicret ettiğinden şikâyetçi Kendilerine bir hiç muka*
meğe zorladılar. En son dım. Daha şaşılacak şey: teri Komutanı Komodor Ait*
bulunduklarını
öğrenmek bilinde 2 aya kadar daveti*
vazifem, sevdiğim- sonun* Annem genç kızken babam
teyiz.
Avustralyaya
gitmek ye göndereceğime söz veri
eherley,
Türkiye
Büyük
E*çi
da evlendiğim- adamın bü* la beraber bu çarpışmalara
isteyenlere
davetiye
husu rim. Adresim ş u îu r :
sİ
Nebll
Bıtu
ve
diğer
ileri
tün
hareketlerini sovyet iştirak etmişti.
gelen şshilyetler tarafından sunda her kolaylığı yapa
Osman Atagün
Bütün
Kus ihtilâlcileri
hükümetine bildirmekti
karşılanmıştır H tva alanında cağını bildiren yurttaşımız
192
C sile Reach Sl.
gibi
babamın
da
bir
tak
Niçin Yaptım
Korgeneral Zekâl Okan S BayOsman Atsgün Sydney’
Sydney
ma adı vardı ı Groza (Fır*
Niçin yaptım ve benim
kizlnci p*rc p alayına meo. den gazetemize göaderdtği
Avustralya
tına) Anneme de Margari
sup bir ihtiram kıtasını teftiş bir mektupta şöyle demek
gibi daha binlerce kişi bu
ta Yoldaş derlermiş.
Adayi boşaltmak demek
işi niçin yapmıştır ve yap*
etmiş ve bu csn&da Türk ve ledir :
olan
Avustralya veya her
İhtilâlden sonra babamla Pakistan milli marşları ça
«Türk
vatandaşlarımın
maktadır. Bunu izah ede
hangi
bir yere hicretin doğ*
Adayı boşaltmalarına taraf
bilmem için size bazı şey Çeka’da (o zamanki İsmiyle lınmıştır.
ru
olmadığına
inanmakla
Rus gizli polis teşkilâtında^
tar değilim amma, her çı.ler anlatmam lâzım.
beraber,
hayatı
için
parlak
lışkan insanın iyi kazanç'ı
Çocukluğum un ilk hatıra vazife vermişler. Ben kendi*
istikbal
sezenler
istedikleri
mi hatırladığım zaman da,
iş temin e liğ i Avustralya’- . . .
. .
.
8i şudur ı
r* P*k « T ü r k ü , gelmes
. m. * .e r
K ırım ’ın merkezi simfe yeni adiyle G P .U .-olan ayri
Hür Söz gazetesi çevirgODİiğine: hayretimi mucip olmaku- J” ?11; ' 1"ropol Şehrindeki evimizde teşkilâtın başkan vekili idi.
Sayın Bay:
Başkan
St&nislav
Frantsevlç
dır. Halbuki kadın olsuo, M ı r t ™ *
kı, h«k,kl
oturma odasındayız. Annem
bir
maksat
ve
memleketi
Redens,
StallnMn
ikinci
ka'
Tahsilimi
devam
ettirmeli
erkek olsun buraya gelecek
piyanoda
L isıt’ten
veya
maddeten kalkındırmak gibi
Chobin’den bir parça çalı «sı Kadeîda’nın kardeşi An- maksadıyle bundan bir a ı ü d herke?, dolgun maaşla iş
ya
ile
evliydi.
Evlerimiz
kar*
det
evvel
Lârnakada
Palias
bulmaktadır. Buraya gele bir gıye gitm ediği takdirde
yor ve ben, hayran hayran,
sicemahanesinde y ap ığ ım cek olanların bekâr olım sı bu g<bi h crdler cemaatımı
onu dinliyordum. Evimizin şı karşıya idi.
akrobatik oyunlar ve spor daha yerindedir. Terzilik za faydaye ine zarar getirir.
arkasında büyük bir bahçe
K ırım ’ı 1924 senesine ka*
ve vişne ağaçlan var. Een dar 3 adam idare etmiştir. gösterilerini halkımıza işit ve hastabakıcılıktan anla
Çağrı
hususunda «Hüı yan kızlarımız ayda 20 gün
bu bahçeye çıkıp oynuyo Staniılav Redens, babam ve, tirmek
27 Mart S»lı günü öğleden
rum, parmaklılara tutuna muavini Semyon Arnoldov. Söz» ün yapm ş olduğa mec işleyerek £24 para kez «ni sonra saat 5 te ilk Yardıma
rak dışarısını
seyrediyo Bu 3 adamın milyonlarca in* cani reklâmlardın dolayı
•it
bir fim in Lefkoşada
Çağrı
kalpten teşekkürlerimi su
rum
sanı yaşatmak veya öldür*
British
I iMİtute’de gösteril
30 Mart 1951 tarihinde
Fakat o kadar. İstediğim mek haklarıydı. Başlıca va ua'ken, yapmış olduğum
mesi
İçin
Maarif Dairesi ta
Ltfkoşada Haydarpaşa ilk
zaman
sokağa
çıkmama zifeleri de Rusyanın zengin* oyunlara iştirak edeulere,
rafından
fert
bat alınmıştır.
biletleri belediye verğ sin okulunda sabah saat g da
izin yok.
ler bölgesi olan Ya'ta sahil*
Bütün
öğretmen
arkadaşlar
olağanüstü bir toplantı yapı
Kırım Rusyanın Yakın lerlnde ne kadar Çarlık artı den muaf tutan Sıy ın L â r lacağından bütün öğretmen davet olunur.
Doğu'ya açılan kapısıdır, ğı kalmışsa hepsini temizle naka Belediye Btşkanıaa,
Kıbrıs Türk Öğretmenler
Pallas sineımsı M üdürüm arkadaşların iştirakleri öz
Sımferopol’da Karadenizle mekti.
Kurumu Sîkreteri
ve yardımı geçen kimsele lenir.
ticaret yoludur. Halkı çeşit
M S ID K I
Gündem: Anayurda ya
çeşittir. Caddelerinde cüb Kolay bir i; değildi bu. fia re ayrı ayrı minnet ve şük" pılacak tedklk gezisi ve sair
beli îranlılara, gaga burun* bamın ne kadar yorulduğu ranlaııınıu iplağındu g^ze*
meslekî konular.
lu Ermenilere, sakallı Ta- nu tahmin edebilirdim. Fakat, leııiz'n tavassutunu ica ede*
Kıbrıs Türk öğretmenler
bütün
bu
yorgunluklardan
rım.
tarlara,
şalvarlı TUrklere
Kurum u Sekreteri
sonra,
kendisini
çılgında
eğ
yaşmaklı Müslüman güzelAkrobat
M. SIDK.I
lence
ve
dinlemelere
verdiği*
leıine rt sllarsmiz.
Mustafa Gityal
ni de görüyordum. Bazı ge
L ârı .ak a
Böyle bir şehir benim
4 No. lu Hediyeli
celer sabaha kadar uyuya
gibi küçük bir kız çocuğu
mazdım :Bizim evde toplanan
Bulmacamızın Halli
için binbir gece m asala
C.P.U- mensupları içerler,
SOLDAN SAĞA
rından bir köşedir. Babam
içerler, sarhoş olup nara
1. Ata. 2. Asabi. 3. Ak». 4
veya annem beni yanları
atarlar, avaz avaz şarkı söy*
Şuh, fi}. 5. A«ır, sade. 6
na alıp sokağa götürdükle
lerlerdl. Yatağımdan kalkar
Ham, slr. 7. îri. 8. Akaba.
ri zaman o kadar sevinir* parmaklarımın ucuna basa
M e d id e n t
9 Eda
dım ki. Fakat bu, pek na
basa, kapıya gider, dinlerdim.
dir olan bir
hadiseydi.
Y U K A R ID A N A Ş A Ğ I
d ş m&cuounu
Sokakta da ölmek üzere
Ç ünkü o
sıralarda assyiş
1. Him 2. Fusan. 3 Şah.
henüz teessüs
etmemişti olanlar vardı. Sonradan mek
kullandığınız za 4. As», ike. 5. Taka, »rad. 6.
ve bu zahiri güzelliğin tepteki arkadaşlarıma yiye
man d'glerinlz'n Aba, Iba. 7. Fas. 8. Hıdiv.
arkasında daima cinayet ve c:k kaçırabilmenin yolunu
9. Ş;r.
çüıünaenıcsine
soygunculuk tehlikesi v a r keşfettim.
mimi o'uiRuriiu
Yazan:

Nora Murray

Açık

On Lira
Mükâfat
LUTZ

kısa

bir la

4

5 0

maııda size rayha ve taze bir
temffıia bahge
decegini anllya*
cakamız.
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dergisinde de çıkmıştır. I *
lûde Ali Izıetio Wf Ç« J1 „ f
illeri de yıyıolınmjtu
Şiirlerinden « ç W | bin piırtof
p ııçılır bir kıç dtfı kitıp m ^
hailede banlmıştır. Aaıdo1# ^
Aşiretleri ıruındıa derW*|' u
(Güodrşll oJ'uMtbnrt IkV f.
lir iıaElmu faliciyea de i şpl „
yılındı ralm ll« ootai ota
ni bınlnufiir.
dıkisr
Çok ince bir şiir olta AH kn/aı
la tı Vatın levgUal a iot b
ııf
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velll ştkiide ctolandırı bileı
yi|ılı bilen şairimizdir.
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SACA:

Y U K A R ID A N A Ş A Ğ I
3. Yaş. 2. Zemin (Kumeşlar için kullanılır.) 1. T.P.V. 4. Bahtsız bir Osm aolı Veli'ahtı,
bü
yük otomobil 5. Spor yap m . 6 . Komünist Ç inin C um hur reisinin ilk
lamı, bir nevi çalgı aleti. 7. Başına S koy aucu olur. 8 . Alimler. 9.
istikbal.

HUR SÖZ
iiediyeli

IV

*

M ü u e c c im

1, Eski Türkçe bir
harfi 1
okunuşu. 2 Roma hükümdar
lariuın unvanı, 3. Babına K t
koy Seulün ha»a alanının is
mi olur 4 M ın ia , bir erkek
ismi. 5. Bir hastalığın amili
olan tek hücreli orğ m 'za». 6.
Yeni, kör. 7. Başına P koy
K ıbıista bir burun olur. 8.
Uçucu bir aıvj. 9
B ışını G
koy vakitleri bildirmek için
elle çalman bir alet oluı.

K A D A R DEVA M EDECEK TİK)

Genel Mümessili:

Hazır lıyan:
SO L D A N

Solonoa S a k f g ı N o . 1 0 P .K . 0 1 9 a gönderilmelidir.

Kambilili Taxi

1f»f|D

Hedîyeli Bulmaca No. 5

DIMİTRIADÎ KARDEŞLER & Co.

Dikkat

fe ri jt -

Teşekkür

ve

Mrşfaur, A'raan
cÜetlcrinio H â n la 
rının en iyi bir şekildo yazılmaları için O N
L iR A 'lık
bir müsabaka tertip edilm gtir.
İlânların yazıları,
ciletleriniu Genel mü
messilleri ve tevzlatç.l •>.<:

(M Ü S A B A K A 15 N İSA N A

%0

Bulmaca müsabakası
Kupon No. 5
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(H O n s ö Z )

İt, Mart

Kibrim Ziyaret Edecek Olan

Aşık Ali İzzet Özkan

Buigaristanlt
Irktaşlarımıza Yardım

ö a y fâ 0
»WM'yW!y ı

Türkiye gözelerinden özeller
( i in c id e n k a la n )

K IB R IS M A D E N Ş İR K E T İ Fuat
K öprülü ve İngiliz
O S T L U K ziyaret! mfl*
Y E R L İ M E M U R L A R B A Ğ IŞ büyük elçisi bu vuziieyı
nssebetiyle halen Kara*
L İS T E L E R İ:
ıgo2 Yılında Şarkışlanto
Yel Vurdukça Uçâr Kat kat
memnuniyetle kabul ettik* şide bulunan Genel Kurm ay
Nskli Yekûn &2234-17-3J
Kurban Sana Ali izzet
Üyûk köyünde doğmuştur.
lerini bildirmişlerdir.
ikinci Başkanı General Zekâi
Halil
Yavuz
£ 5.0. o
Türk
bayrağı
Türk
Bayrağı
Anadolunun eski ve meşhur
O
kan’ın
başkanlığındaki
Mart
günü
Tahranda,
1 . 0. o
AH izzet gençliğinde Ada* Mehmet Emlo
Halk Şalilerinden Âşık Veli
Iranın Türkiye büyük Türk askeri hey‘eti memle*
S. Sadrettin
1 .0. o
ana tarafından, çok kuvvet na cephesinde düşmanla çar* Fehlm Ahmet
1.0 o
elçisi Yakup Kadri Karaoj- ket dahilinde ziyaretler ya*
li bir halk şairi olan Pala pişin çsteler arasında yer Cemal Müstafi
10 . o
rnar. oğlu ile İran Başvekil ve pacak ve Pakistan askeri şef*
1 .0. o
bıyık Süleyman da baba t v almış, Doğan bey çetesinde Cafer Mas»r
Dışişleri bakanı Hüseyin Alâ leri ile görüşecektir. Bu gö.
hlzmrt görmüştür. O gün 10/- V E R E N LE R :
rafından akrabasıdır.
ar&sında bir Türk—Iran ha rüşmeler n askeri bir mahl'
bu gün ruhundaki hamiyet M.ErtoğruJ, M. Mensur, M.Ab- va ulrştırma anlaşması İm  yeti yoktuf. Hey’ct Cumar
Ali İzzet İşçi, Duygulu ve
di, Andooikos Luga, P .Lâm pri'
ateşi sönmemişti
tesi gününe kadar Karaşi*
dls, Mustafa Necip, Mıhael Ko- zalanmıştır.
İnce bir şairdir. Gutbetl ve
Daha
o
zam
anlar:
los,
Cafer
Mustafa,
Teodoros
hasreti en iyi dile getiren ve
R A N Şahma düğün hedl* de kaldıktan sonra P«klsta*
Vatanını, milletini aevmiyene Iâ- Yorgladls,
canlandıran bir sanatkardır.
yesi olarak İstanbul Kız n’ın kuzey bö'gelerhi g ö r
net olsun 61- V E R EN LER:
Yurdunu çok seven Aşk dere Aziz Yurttan düşmanını kovma» Stavros Rirî», Mımelâos Galesi- sanat olgunlaşma enstitüsü meğe gidecektir.
cesini bulân bu sevgi ona Ana
tarafından bej keten üzerine
yana lânet olsun des, Ch.Zako,
do'uyu karış karış gezdlfmlşt r diye haykırmlş olan A ’i 5/-V E R E N L E R :
24 kişilik yemek takımı teş’
Şimdiye kadar yirmi blae ya İzzet şairliği ve tecrübssl N.Yuannides, Ch.Yufgaz, J,Hris* hir edilmiştir
kin yer, köy dolaşmıştır. Gör ilerledikçe bu yolda gerçek tu. Migls Pishalls, Banos Plril* ^ İ Y A Gökalp için bugün
las, Teodoros, Yordanis Aıgirimedlğl Oba, girmediği Mec ten güzel eserler vermeğe dİ9, Hiimit Mustafa, Glryağos ^ Ankarada 17 30 da bir
lis kalmamıştır. Kendisi çok baglamıştlr. İşte (Türk Bay 'Andreu, Lefteris Gologitronls, anma töreni tertip edilmiştir.
güzel şiir söylediği, bunları rağı) bunlardan biridir.
Kostas Kutricis, Aodreas GorK O N O M İ ve ticaret ba
dados,
Demetrls
Banayi,
Nikobasteledlği ve çaldığı gibi
kanı Profesör M uhlis
Kıvrak zekâsı oaa (Mizah) ve
halk şairlerimizin de yüzler* (Hiciv) sahalarında da güzel ör las LefkatK Ali Arif, Aoastasls Ete yaptığı bir-basın top
Yalya (Baf)
Kooperatif
ce, binlerce şiirini, hikayesini nekler ortaya koymak ioakânını Yanuağn, Teodoros Htlnas, To- lantısında gazetecilere m uh ’
sobullos Hristodnlu, Mlhaelis
K rıd i Şirketinin inşa ede
bilmektedir. Ahmet kutsi Te- vermiştir.
Hacı HrlstordS,D.S. Georgiades, te lf konular üzerinde iza*
çerin yardımıle (Geyik hika
Yannls Teo- hat vermiştir. 1950 yılı pa* ceği bina çin teklifname ka*
Hangi konuyu ele alırşa alsın Nikos Rossfd!*,
bul edilir. P lân ve inşaat
yesini Radyoda söylediği za*
dulu,
HrlstoJufo< Ctı,G ıfns,
100,000
o ço*udefa hiç söylenmemiş 90/ Mihaills D.S- iv b , Yaanis Miha- muk rekoltesinin
şeraitini
görmek isteyen alâ*
man büyük b.r a â v.a uyan
lerl ve fikirleri
bulur. Ortaya eli, Mehmet Niyaz*, Solon Ri- to u u bulduğunu haber ve* kadarların Yalya Koopera*
dırmıştı- Bu hikâye t) Mı
bt-ır. (Deıt treni, aşkın polisleri, ri«, St^vron Andreu,
Bolivlos ren bakan bunun 220 m il tif Kredi Şirketine müracaat
dergisinde dc çıkmıştır. Ü Tanrıya hitap, Mecnunun Lsvlâ- Yuftnnu, Aleksanroj Sacnudls, y o n liralık kısmın satıldığı* etmeleri rica olunur.
küde Ali izzetin bir çok şi
ihracat yaptığımız
mİ gördüm, Türkmen Kızı, Ak- Oaskolis Gırvağo, İsmi m ahfuz, 01 ve
irleri de yayınlanmıştır
Gsorgs Eoouiooada,
Teklifoameler kapalı zarf
memleketlerin sırasıyle Al*
deve, Şu Sazıma bir diizeu ver)
Şiirlerinden seçilmiş bazı şiirler çok söylenen ve tanı Co. Aadoaiadrs 2/-; A. Hrlsros m auyj, Fransa, Ingiltere ve üsulüyle en geç 20 4.51 ta1 /- MrHriitofides 1/-; Hambls
parçalar bir kaç defa kitap nan eserlerindendir.
Venizelos 3/-; Koîtas Hidis 1 /-; İtalya olduğunu söylemiş rih ’ne kadar Yalya Koope
halinde basılmıştır. Anadolu
tir.
ratif Kredi Şirketine vasıl
Ali izzet ile Dursun Cevlânl Banayodl P. Varnava 2/-;
Aşiretleri arasından derlediği son zamanlarda yurt gezilerini
olm
alıdır. Zarfın üzerine
Muhlis
Ete,
b
u
y
ıl
pamu
KU FEZ (M A Ğ U SA ) H»lkının(Gündrşll oğ'uMehmet HeVe- birlikte yapmakladırlar. Verdik
ğ
u
n
iy
i
k
â
r
te
m
in
e
tm
iş
ol
«BİN
A İNŞAAT T E K L İF .
B A Ğ IŞ L A R I:
zlr kızıElmas hikâyesi de 1945 leri müsamerelerde, konserlerde Ahmet Aziz £ 1 .0. o
m a s ın d a n cesaret alan ç it* N AM ESİ» yazılm alıdır.
yılında resimli ve notalı ola ayrı ayrı veya beraber saz çal Ziya Abdi
çile rin p a m u k e k im in e d a '
1 .0. o
Teklifname verecek olan
rak basılmıştır.
Mehmet
Ali
Hüseyin
£
0
.
14.2
ha çok ö n e m v e rd ik le rin e kimseler daha evvel nere*
dıkları gibi bazan da birbirlerile
0. 13.6
ve böylece ö n ü m ü z d e k i y ıl lerde ve ne gibi binalar inşa
Çok İnce bir şair olan Ali karşılaşarak maniler söyliyerek, Murude Ali
re k o lte sin in
150,000 ton etmiş oldukları ve kefilleri*
İzzrt Vatan sevgisini en kuv hikâye anlatarak, muamma çö xo/-VERENLBR;
Hüsryın Hü-aı Yağlı, Ahmet
vetll şeklide çınlandıra bilen zerek, söylenen şiire yine şiirle Hüseyin M üstafi, Ali Faki A h olmasının m u h te m e l o ld u  ni zikretmelidirler.
Yalya
yaşıta bilen şairimizdir.
cevap vererek halk huzurunda met, Muatafj Mulla, Emir M eh ğ u n u b ild ir m iş ve b u g ü n e Kooperatif Kredi Şirketi en
(Türk Bayrağı, biz kork- (âşık imtihanı) vermektedirler. met Halil, M ahmut Hüseyin k a d a r tütüD cü d iy e ta n ın a n dun veya her h jn g i bir tek*
m e m le k e tim iz in
b u n d a n lifi kabul etmek mecburiye*
mayii:, bize düşmanmı daya* Bu âşık karşılaşmaları her yerde Emin,
Haşan Pambur, Cemal M ulla b öy le p a m u k ze riy atı y a p a n
nır, Türkün heybetinden düş halkımızdan büyük rağbet gör Mehmet,
tinde değildir.
8/-V E R E N LE R :
m e m lek e tle r
a rasın d a
da
manlar kaçar. Türk yılmaz) mektedir.
(Yalya Kooperatif Kredi
gibi şairleri htm aıtt duygu
Haber aldığımıza göre Anado- Hal» Salih, Malla Mehmet Hü- y e ra lm ış b u lu n d u ğ u n u ilâ v e Şirketi Komitesi tarafından
■t.
larını coşturan
eserlerdir. lumuzuo bu iki kıymetli halk s;yln, Haşan Derviş, Emine Ta- et m :ş lir.
ısdar edilmiştir.)
yîp
E
ff,
Şerife
Kara
Mulla,
Ali.
(Türk Bayrağım) b'r örnek şairi önümüzdeki aylarda KıbHüseyin Emin,
ye Faki Ahmet,
o'arak buraya alıyoruz,
1/6 V E R E N L E R :
rısa bir seyahat yeparak Anayurt 5/- V E R E N L E R :
Ankara Radyosunun
Ay3e Tayip Eff,. Naciye H a 
Riza
Hüs;yin,
Hasan
Mehmet
tan
kucak
kucak
sevgi
ve
selâm
Türk Bayrağı
san, Emiue Rlza, Hatice Riza,
Bugünkü Programı
getirmek, Auadolunua içli sesini Mulla, H .lll Haşan Bosaak, Meh*
B yr k brın En G üzeli
Emine Mefti Hüseyin, Şerife
met
Hagan
Pambur,
Mehmet
Türk Rıyr. gl Tu.-k Bayrağı
sazlariyle Kıbrıs ufuklarına ak
Hüseyin Çoban, İzzet
Mulla ^ h“ etT ^ HmIne' Ali Yağlı,| 8 28 Açılış ve Program.
Sancıkların En Güzeli
settirmek
düşüncesindedirler. Mehmet, Abmet İbrahim Çoban, Fatma Derviş.
8.30 M . S. A yan Haberler ve
Türk B.ıyruğı Türle Bjyrsğı
Dönüşte Kıkbrıstan götürdükleri Arif Salih Halil, Mustafa Mulla 1)-V E R E N L E R :
Hava Raporu
B j z i Tuaadan Su İçer
duyguları da
şıirlerile, sazla* Mehmet, Cemal H»lil, Hason Ar Fatma küçük, Ayşe Mehmet, 8.45 Günaydın (P l.)
Bıızı H iadistsuı
Geçer
İsmail, İsmail Emine Mustafa, Emine Paşa* 9 10 G ü n ü n Program!.
rile Anadolunun her tarafına navut, Nazim
Bazı K unatlsnr Uçar
9.15 Radyo ile İngilizce
yayacak olan bu iki değerli halk M u llı Haşan, Ahmet Hüseyin II, H:vva Kahveci Mustafa,
Türk Bayrağı Türk Bayrağı
1 l .
.. . ,
.
,
Bosoalf, Ahmet Mjttüfa Meddi,
9.30 Sevilmiş Parçdar (P l.)
Gezilerin Donu Senttin
şairine gezilerinde şimdiden ba- Mustafa H asan yağlı, Tayip Eff* Muüttfa Mehmet 5)6; Emine* 10.10 Konuşma: Pazar Sohbeti (Aka
Şehitlerin
Knnı Şensin
şarltar dileriz.
4 )2 :
Şıziye
Gündüz)
Hüıeyln, .Mehmet İbrahim, Ha Emirmehmet
Memleketin Ş m ı Şensin
Ahmet
Eff-4)ı;
Besime
Rıfat
san
Hüseyin
Emin,
Demetri
10.24
Makamlardan bir Demet
T ü 'k Bayrağı Türk Bayrağı
Meşhur Rednouse Ingi*
İGüllI, bir piyango tutarl, Ayşe Eff, 4)1;Fatma Arnavut 5)1; 11.15 Müzik: H 6p Berabar SöyliKudretli Bakısın Vâr
«
Ahmet Eff., Fatma Ziya Abdi, Kemal Niyazi 3)3; Hatica
yelim (Yurttan Sesler Korosu)
lizce-Türkçe Lügatinin yeni
Derya Gibi A kışın V»r
Fatma Tayip Eff., Dervişe İbra
11 45 M üzik: Telden Tele
Ay Y ıldız ı N ık jşm
Var
tabı RUSTEM KitabeTayip E ff 3) ı ; Havva Ali
him, Emine l m t ,
Türk Bayrağı Türk Bâyrağı
★
V İn d e 70/• satılmaktadır.
3)3; Ayşe Mehmet Mulla 3)3; 12 .1 5 — 13.15 Asker
4/- V E RE N LE R:
Saati,
Yerin Göğün
N ur Kuşağı
İk i Cihanın ışığı
Cemal Ahmet, Mustbfa İbrahim» Fatma Mehmet Mulla 3)2; (16 m. 83-17820 Kc/a T .A .V . Kısa
Gamer Mulla Mthmet 2)4^; Dalga Postasıyle Beraber Y ayın)
Orduların Y*kı»ığı
Salih Mehmet Emin,
Türk Bıyrffğı Türk Bayrağı
Ziver İzzet 2)4; Gülsün Mul 12 15 Memleketten S elâm .
3/- V E R E N L E R :
Kibriti Kullanınız
Gökten Gelir Sesia Heyhat
Ahmet Mulla Mehmet, Hasan la Mehmet ı ) 4£; Emine Aziz 12.30 Temsil: Pazar Skeçi
13 00 M . S. Ayarı ve Haberler
Küçük, Ahmet Mehmet Yağlı,
0 3 î D udu Ahmet 3)6; Ayşe 13.15
Radyo Salon Orkestrası
Ali Mehmet Ysğh.
Rıfat Eff. 1 ) 5 ; Hamfe İbra 13.30 Ö ğ le Gazetesi.
2/6 V E R E N L E R :
Fatma Kemal, Ayşe Kemal, him 1)2; Vicdan Mustafa Eff. 13 45 Radyo Salon Orkestrasının
S«nel k Zeytin Panayırı bu seoe E'efteria
Devamı
Şerife Hasan,
8kr; Havva Kahveci Meh»
Caddesinde (Belediye Stadyumu yanında) bulunan
14
00
Hava R aporu, Akşam prog
2/2 V E R EN LER:
met 7kr.; Rahme Mcdi Ah.
ramı ve Kapanış.
Aliye Mehmet, Fatma Ahmet met 4£kr
Belediyeye a 11 sahada 20, 21 ve 22 Nisan, 1951
Uzun, Emine Mehmet Mulla,
günleri kuruU çık tır.
★
A YT O T RO (MAĞUSA) HAL
Hayvanlarını bu pınayırda satmak istiyenler,
17.58 Açılış ve Program.
2/ V E R E N L E R :
K IN IN B A Ğ IŞ L A R I
18.00
M .S. Ayarı
Kanan gereğince, hayvanlarının sahiplik belgele
Hüseyin Küçük, Hasan M eh Ahmet Aaım ve Oğlu £ 1 .0, o
18.00
İncesaz
(M ahur Faslı)
rini (tezkerelerini) de beraberlerinde ge tirm ele ri
0.13.0
met Kopro, Mustafa Kahveci, Zalihe Mulla Emin
19.00 M S. Ayarı ve Haberler.
o.lo. o
Ali Çoban Mustafa, İbrahim Fatti Mustafa
tavsiye olunur.
19.15 Tarihten bir yaprak
IUsan Boşnak, Niyazi Mustafa Zehra Cahid 6/-; Hacer MehKellilerin kiralanması 26 M«rl ö e. saat 10 dan
19.20 Akşam ın K arm a M üziği (P l.)
Eff., Azla Tayip E l f , Mehmet met Ali 5/-J Ali İbrahim 4/•;
başlıyarak her gün —Belediye Pazarının iş saatle
20.00 Şarkılar
Emin Salih, Kemal Mehmet Ali Iım all 4).; Müsteyde Cemal
20.15 Radyo Gazetesi.
rinde— panayır gününe kadar devam edecektir.
Emin, Mustafa Mustafa, Kostan* 3)-; Hûda verdi Mulla Hüseyin
20.30 H afif M üzik (Pl)
A'ûkadarlar, M a n ş Belediye Pazarında Ç ırşı
di Nikola, Demetri Savo, Melek 2 ); Kadriye Derviş 2)-; Ş;fika
20.45 M ü zik le Gezi
Bjşkanma müracaat etmelidirler.
Ahmet Eff., Pembe Ahmet, Ha Ali 2).; Emete Cemil 2)-; Emin
21 30 Hazır Cevap Adam
tice Ahmet, Ozcan Ziya Abdi, Kadın Mustafa 2)-; Ayşe Muşta*
Mağusa 16 Mart, 1951B E L E D IR E R E İS İ
21.45 F ilm Y ıld ız la rı Söylüyor
Baysal Ziya Abdi, Akiie Kara fa 1 )-; Etnin Hüdaverdı ı)-s
22.00 M üzikiaeverin saati
A. D. A D AM A N D OS
Hüseyin, Safiye Hüseyin, Nazlı Resmiye Hûda verdi I)-j
22.45 M . S. Ayarı ve Haber ter.
Haıan, Münüse Cemali Ayşe
Yekûn 22870-8
<^0/0-0 23.00
«o.uu Program
rrogram n
ve Kapanış.
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Türkiye

Mağusa Zeytin Panayırı

TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR

dll^ll/\llldVl>IV VlAIVlhJO İV S IA V S NVGNIdViJVl a v v ^ m ^
LKYM
OSUNDAN
Kulüp Birleşi/or

LÂ RN AK AD AN

öğrcnildiğioe göre Kasa
bamızda mevcut iki Spor
Kulübü, “Lnymosun Türk
Spor K u 'üb ü " ve “Doğar
Güneş” , gerek Sporda vc g e
rekse diğer cemaat İşlerinde
halkımıza daha faideli olmak
maksadile önümüzdeki bir
kaç gün zaıfında birleşecek
lerdir. Bu maksat için önü
müzdeki Pazar günü bir top
l»ntı yepılacak ve her İKİ
Kulübün dehi idare Heyet
ieri bu mevzu üzerinde gö
rüşlerini
açıklayacaklardır
Girişilen bu teşebbüsün ka
sabamız i çln çok bayır 1 nt
ticcier verccoğlndfn emin bu
lunduğumuz için bu birleş
meyi «Hışlar vc her iki K u 
lübün id a re Heyetlerinin gi
r'ştlkleri bu teşebbüsten do
layı takdir ederiz.

Dün limanımıza uğrayan
Aksu vapuru ile 20 parç»
ticaret eşyası gelmiştir. Gelen
yolcular arasında “Yeşilada”
mecmuası kurucusu ve sahi'
bl kıymetli vatandaşım:z Ha
san
Nevzat
Karagll de
vtr-iı. Hasan Ncvıat Ka
rggll’e hoş geldiniz der vc
Kıbrısta kalacağı müddetçe
hoş vakitler geçirmelerlui te
menni ederiz.

L E F T E R ÎA gazetesi Ati’ takdirde Kıbrıs davası ada
nadan aldığı bir haberi letle
halledilir. Eğer biri
neşretmiştlr. Haberde ezcüm’
AVdenize bir göz atscak
le şunlar kaydedilmektedir l olursa Kibrisin Türkiyeden
îstanbuldan aldığımız ha sadece
7o
kilometre,
berlere göre Istanbulda in ti Yunanistanın ise yüzlerce
şar eden (V A T A N ) gazetesi mil uzakta olduğunu gö
Atinada Parti liderleri arasın* recektir. Netice itibarile Yuda Kıbrıs davası için yapı* nanistanın Kibrisin ilhakını
lan toplantıyı yorumlamakta istemesi imperialist bir ha
vc şunları yazmaktadır.
reket telâkki edilebilir.
Kıbrısta Rumların ekseri
K lbns davası Törk-Yunan
dostluğunu haleldar
eden yette oldukları fikrine gelin
bir dava olduğu için Türkiye ce, bunun hiçbir manası o'*
hükümeti bu dava ile ya madiğini söyleyebiliriz. Ç ün
kından alâkadardır. “V A  kü 1777 senesinde Kibri ta
seçimlerde Kıbrıs
T A N ’’ gazetesi Kıbrıs tari» yapılan
hine dc temas ederek şun nofusunun %5Ö sı Türk ol
duğu görülmektedir. 1793 te
ları ilâve etmektedir t
Kıbrtstan
kaçacaklarına ölen Ingilizlerin Mııır Elçisi
Göçmenler yararına
dair hiv bir emare görünmi- Mr. Bazib ise Kıbrıs ve Ro.
konser
yen îngilizler Kıbnstan kaç dos adasında bulunan Türk'
Cumartesi günü
akşm ı
tıkları takdirde Kıbnsi es lerin her iki memleketin nu- saat 9 da R iallo Sinem »ha
ki sahibine, Türkiyeye iade fusunun %77 sini tagkll et nesinde Bay R ;fk ı A r ve
etmelidirler, ö y le olduğu tiklerini söylemiştir.

E

1Belli P aşa

Bayan Lisimahinin iştiraki
ile Bulgaristan göçm enleri
yararına bir konser verilmiş
tir. Teessüfle kaydolunurki
yard.ma muhtaç T ü r k kar
deşlerimiz için verilen bu
konsere halkımîz tarafından
gereken alâka gösterilmemiş
tir. Binaenaleyh hasılatın cü'
zi olacağı tahmin ediloaekte
dir.

Sinemasında

Korede parlayan Türk süngülü dünyayı bir kere daba he
yecanlandırmıştır. Kahraman Mehmetçiğin yarattığı bu destan,
ikinci bir Plevne zaferi olmuçtur. Bu muazzam menkibenin şaha
ne filmini görmeğe hazırlanınız:

Korede Türk Kahramanları

Aksu vapuru

Sayın halkımıza takdim olunacaktır.
Y E N İ HALK
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İ y i R a d i o l a r ı d ır
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Eczaneler

HHİ

Lldra

Sokağı

Mağusa

Elektrik ışığı azlığı

MACÎK PaLA S

Fransızca bir İlim

Baf Türk Kültür Derneği
Sayın üyelerine
1 4 195 i
leyin

P<izar g ü n ü

8*at İÜ 3 0 da

O rta o k u l
K ü ltü r
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D :r n e ğ l
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1mp ct
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W 1l o.ıl L o -,e

st>bdh

K ssabad
Baf

Tür*

ü y e le rin in

top

lantısl o!tcagınd< m

K ururnurouî

h u rsö z
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ric a o 'u n u ı

Pazaıtesi giirıüuden ma
ada her gün sabah çıkar
gündelik gazetedir.

Gündem:
1—

K urum un

tü z ü ğ ü n ü n

hazırlan an

iç

{

A i6 « A H İ » !

g ö rü şü lm e si.

2 — K u r u m u ilg ile n d ire n dıger
m eseleler.

Sayallarımla
D r . Ihsan A li
Baf Türk K ültür Derneği Bajkanı

Yeni Sulama Cemiyeti

Şirketinin kurulmasına karar
vermişlerdir. Bu Şirketten
maksat tababete karşı olan
alâkayı yükseltm ektir.

•

i ö

Vıktorya «e L ;se Mezuolar Kurumu
Sekreterliğinden:

Konfierans

ve Basyazan
f&VZl A L I L’ İZ A
•^•
Telefon 687
Posta Kutusu 156
Lefkoşa— Kıbrıs
Kıbrıs için seneliği £ 3 .
Hariç için genetiği £ 4 10 0
3 aylık abonesi 15 şilin
Adresinize gönderilir.

ineması
TEL: 668
Bugün 25 Mart 1951 Pazar günüuien 28.3.951 Çarşambıt gününe kadar.
SEANS SAATLERİ: ö s. fıanı 3.15, 6.30 ve 9.15 le.
Heyecanlı sabuelerle dolu muazzam bir liUu

SEVG İSİZ

Beliğ Paşa ve Odeon

D lü m

Sihirli ton ve ucuz fıatlar
Hayret uyandırıcı RADIOLAR
Dinleyiniz ! Görünüz ! Neşeleniniz !

f

S. Musulidesft Oğulları J
LEFKOŞA: Ermu Sokağı No. 104
MARAŞ: *Ay Nlkoladakl ‘ Yeni Binalarda
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ZORAKİ TAYYARECİ
(Yalnız saat 2.30 da)

Y E N l H A L K S tN E M A Ş İR K E T İ
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Lisemizi 1 değerli öğ et
menlerindin S3ym Bay Meh
met D urulgm
iaraimdar
25 Maıt PdZar bugöıı ö.e.
Başrollerde:
SPENSER TRACY
sıat 11 de Beliğ Paş 1 sineKATHARINE 11ERBURN
rnrs’nda bir konfersns ve
rilecektir.
y anaPM3° aı,a,ıaaBİIİMaaooB«|w o« 3g o «aanaq«aaflroc«SE»aBMaj*İ
K onu: «Şiir v e le d e »
S yın
halkımız, tılebt
kardeşlerimiz ve üyelerimi!
d*ve.t oluuur.
SI İM
EIN
/lAl_ARl İM
DA
Kalıvaçlı İbrahim Davul*
cu Halil İsminde 6(; yaşla
rındaki birisi geçen Cuma
günü Kalp sektesinden vef»t
etmiştir.
Rahmetlinin 3 oğlu ve iki
kızı olup gayet namuslu ve*
İyi kalpli birisi idi. Tanrı
rahmet eyletin.

m

Lefkoşa

Lefkoga kazasına bağlı 1949
Sulama Cemiyetleri (Hususi Su
Doktorluk Şirketi
KaŞibamızın bir çok dok laı) Kanunu geregitsce «Mikel-j
torları tarafından yapılan iki li» namlyle anılan su için bir |
toplantıdan bir
Doktorluk Sulama Cemiyeti kurulmuştur. Basıldığı yer Hflr BÖa Baaımevi

SÜPER M ODELLERİ

D ü n y a n ın

P

S ÎN E M A ŞİR K ET İ

Nöbetçi

Kasabımız belediyesi dek- Alekaaaâros Llsandru Edvv.rd
Sokağı N o .io
tirik fabrikasını tamir ve te*
mizlemek mnfcsadıyle h t r g*
Lârnaka
ce 1-2 sfiat ceryanı kesmek G . Evangelidls Zenon Kitiefı
Sokağı N0.43
mtcburlyetinde kalıyor. Düı?
Belediye bir ilânname yayın
Let koşada Eğlence
Isyarak halka cereyanı» keşi
leceğini bildirmiştir. Y«pılan
Yerleri, Sinemalar
şikâyetlere menfi cevip ve
ODEON
rilmekte ve Dikelya eleiktirlk
Düşkünler
santralı hatırlatılmaktadır.
BELİĞ PAŞA
Düşkünler
Spor gösterileri
Bugün Rum'arıo milli yo
PAPAD0PULL08
tuları münasebetiyle Eb*, P<
Goce W ıth The W iod
zoborilo 3 ve U g ;o t»lr bet* LUKÜDÎ
Losi Ho'izou
rinin İştirakiyle G S Z »t»APOLLON
dmda spor gösterileri yapı
Losl
H orızon
lacaktır.

V asah Neof.tios K on st n| tirat Cizcı-inue 2 buçuk inç
ten b ü y ü k burunlu ç»kı ta
nıdığından suçlu olarak mah
keme huzuruna getirilmiş ve
£5 Para cezasına mahkûm
edilmiştir. Suçlu 60 yaşların
da idi.

31.3 1951 de ve 1.4.1951 de

1 Niıftn 1951 Pazar gönü
e. saat ıo Jd a Mağusa ilk
Okul binasında ikinci Ma*
ğusa Kooperatif Bakkaliyesi
nin bir senelik Plftnço;u G r
nel top’atıda arzedileceğindea
bütün hîsıedarların toplantı
ya iştirakleri özlenir.
İkinci Mağusa Kooperatif
_____ Bakkaliyesi Sekreteri

0.182
Bu isimdeki vapur limanı T. Vuroa Faneromeni N Sokalı
miza uğrayarak 5 yo'cu Üc
N0.52 53
60 ton ticaret eşyası boşalt N.Palangia Lefkoooa Sokağı N0.2
mıştır. Vapur Iogiltcre ve
Llmasol
Yunanistan için 76yo’cu ala'
M .R .G O lb oy Ankara S okağı No 4
rak hareket etmiştir.

Çakı taşıdı

TUrk Tarihine yeni bir şeref sayfası ekliyen bu kahramanlık filmi

!

ö

M . Chrlstodulu

Filippo Grimani

Kasti yangın
G eçeu al ş<m m eçhul k im 
seler Sunili Elen i L . J'acınigiforu ve Ağatengelû A.
Çakkanin
evlerini kasdın
ateşlemelerdir, işbu evle e
yapılan zarar tahminen £^00
kadardır, evlerin her ikisidt
sigortada değildi. Polis mese
leye ei koymuştur.

Çağrı

> ,) * „

