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Dört Büyükler konferansına başlangıç olacak
toplamının Pariste yapılmasını Ruslar kabul etti
Moskova, 1 (Royter): Bu
gün buradaki salahiyetli mah
fillerin belirttiklerine göre,
Rusya dörtlü bir konferansa
zemin hazırliyacak olan top*
lantınm 5 Martta Pariste
yapılmışını kabul etmiştir.
İyi haber alan
kaynaklar,
Sovyet Dışişleri Bakan yar
dımcısı Andrei Gromyko’nun
Moskovadaki üç Batılı Bü
yükelçiye Hükümetinin, top
lantıya iştirak edecek yedi
kişilik bir heyet seçtiğini
bildirmektedirler.
Bugün
sabahleyin Mr.
Gromyko Moskovadaki Batılı
Büyükelçilere, 19 Şubat ta
rihli Batılılar notalarına Sov
yet Rusyanııı cevabî notala
rını takdim etmiştir. Başlın-

gıç olarak Pariste toplanacak
olan konferans asıl büyük
konferansın gündemini hazırlıyacaktır.
Mr. Gromyko, Sovyet Dış
işleri Bakanlığında Batılı el
çileri ayrı ayrı kabul etmiş*
tir. Bakanlıkta iptida İngiliz
Büyükelçisi Sir David Kely,
Amerikan Büyükelçisi Ami
ral Alan Kirk ve Fransız
Büytke'çisi Yves Chatınge
kabul olunmuştur. 19 Şubat
tarihli Batılılar notasında,
dünyanın gergin durumunu
müzakete etmek maksadiyle
Dört Dişileri Bakanlarının
Vaşingtonda bir toplantı yap*
masını teklif ediyordu.
Bugiia öğleden sonra Sovyet
Dıgişleri Bakan yadımcısı And-

Tltenun boyanalı Batıda
akisler yarattı
Londra, 1 (Royter): Mare büyük akşam gazetesi, bu
şal Titonun Belgrattaki Roy beyanata büyük önem vermiş
ter muhabirine vermiş oldu lerdir. Titonun beyanatı, Nev
ğu beyanat bugünkü gazete york Times da dahil olduğu
lerin en önemli haberini teş halde en büyük Amerikan
kil etmiştir. Londranm üç gazetelerinde neşredilmiştir.
b:

Gazetemizin Anketi
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BevinKabine
toplantısında

koşuyor.

Güç iklim şartları altında
Müttefikler İlerliyor
Birleşm iş M illetler K u v v e tle ri h a v a d a n
M a lıe m e v e C ep han e a lıy o rla r
lokyo, 1 (Royter): Biclegmig
Milletler Ordusunun öncü bir'
İlkleri bugün Kore cephesinin
merkez kesiminde ilerleme kay*
delmişlerdir. Havadan malzeme

Fort Hood Teksasta gazırlanacağı haberi yukarıdaki id
diayı teyit etmektedir. İkin
ci Amerikan zırhlı

tümeni

orada talim görmektedir. Bu
tümenin Avrupaya gönderile-

Dünkü Türkiye G aze te le rin d e n Ö z e tle r
ÜNKÜ gazeteler
Büyük
Millet Meclisinde müza
kere edilmekte olan 1951 yllı
bütçe tasarısının tamamlanması
münasebetiyle Başbakan Adnan
Menderes’in verdiği nutuk üzerinde önemle durmaktadırlar.
ATAN gazetösi; başbakanın
bu nutkunun partiler ara»
sinda bir itimat havası doğma*
sına yardım edeceğini yazmak*
tadır.
Vatan
gazetes nin Ankara
hususi muh&biti Salâbattin Sön
mez, nutkun mutedil edasının
ve yaratıcı havasının her yerde
memnuniyetle
karşılandığını
kaydetmektedir.

herkeB

Yani çatkılar ve yeni kıyafetleri - -

olacaktır. İlk zırhlı tümenin Iceği tahmin edilmektedir.

D

için,

BONİ ORKESTRASI

Avrupaya gönderilecek İlk
Amerikan zırhlı tümeni
Vaşington, 1 (Royter): Bu
gün burada belirtildiğine gö
re, General Eisenhower’in
Batı Avrupa ordusunu tak
viye etmek maksadiyle Av
rupaya gönderilecek dört tü
menin ilki bir zırhlı t ü m e n

alemi

Antonakis

rei ile Anto’.e Lav Rentiev ve
ve iage alan bu kuvvetler, dağ
Almanyadaki Sovyet Kumanda
geçitlerinde ilerlemeye devam
nının siyasi müşaviri Viadimir
etmiglerdir.Amerikan«Flying
box
S. Semeonoy Paris konferansına
igtirak etmek için viza almak Car»larl bugün, çamur ve batak*
e l ç i l i ğ i n e |hk yüzünden iaşe ve cephane
mıksadiyle Fransız
lalamıyan öncü birliklerine 215
müracaat etmiştir.

S.yın o-.urlarımızın bildikleri gibi son aylar zarfında her
nevi egyo futları büyük b!r artış kaydetmiştir. Buolar arasında
AFER gtzetes'nde Mümtaz
en fazla artış kaydeden, hiç şüphe yok ki gazete kağıdıdır.
Faik Fenik «S yasî Olgun
Gazete kağıdı fiatlarl evvelkine nisbetle bugün üç misli
luğun
en parlak bir örneği >
artaıış bulunmaktadır. Bu vaziyet karşısında şu iki sıktan birini
baglıklı
yazısında
bashakan.n
tercih etmek mecburiyetinde kalacağız:
Ya gazetemizin hacmini küçülterek fiatınl eskiden olduğu nutkunu bahis konusu etmekte
^ve Adnan Menderesin en güzel
gibi 1 kuruş olarak Lııakacvgız.
Veyahut hıcmi olduğu gibi bırakarak fiat.nı biç olmazsa nutuklarından biriui verdiğini
ve bu nutukla memleket emni*
l i kuruşa yükselteceğiz.
Bilindiği gibi «Cyprus Mail» refikimiz gazetesi bir ay ev yeti ve vatan selâmeti içiu nasıl
velinden 2 kuruş etmiş, Rumca «Fos» gazettsl ise ikiuci şıkkı hıreket etmek lâzım geldiğini
tercih ederek hacmini küçültmüş ve gazetesinin fiâtını olduğu belirttiğini yazmaktadır.
gibi bırakmış. Halkın Sesi refikimiz de 6 Marttan itibaren
1£ kuruş etmeyi kararlaştırmıştır.
Bu vaziyet karşısında, bizim alacağımız karar, sayın oku
yucularımızın verecekleri karar olacaktır. Gazetemiz, okuyucula
rı arasında bugünden itibaren bir anket açmış bulunmaktadır.
Londra, 1 (Royter): Mr.
Bir hafta sürecek anketimiz şudur:
Ernest Bevin, Ocak ayı ortala*
1. Gazetemizin hacmini olduğu gibi bırakarak, fiatt l i ku
rındanberi tutulmuş olduğu za*
ruş etmeni mi; yoksa
türrie hastalığından kalkarak bu
2. Haçmini büçülterek fıatı 1 kuruş olarak bırakması mı gün ilk defa olarak kabine top*
makulduı?
lantıslna iştirak etmiştir.
Anketimize gönderilecek cevaplar bir haftaya kadar ka
bul olunacaktır.
A n k a ra Mitinginin
Sıyın Okurlarımız;
Tafsilâtı
Lütfen aşağıdaki kuponda yazılı olan iki taraftan beğen
Kıbrıs için geçen Cumar
mediğinizi çizerek ötekini Hür SÖZ Lefkoşa adresine
tesi günü Ankarada yapı
postalayınız. Bunu yapmakla reyioizi kullanma ve bu gazete
lan muazzam protesto mi
üzerindeki hakkınızı ve salâhiyetinizi istimal etmiş olacaksınız.
tinginin tafsilâtı ile heye
Hür Söz sizindir ve sizio alâkanız ile yaşayacaktır.
canlı nutukları bugünkü
HUR SDZ
nüshamızın 2 inci sayfasın
HUR SD Z
da bulacaksınız.
l i kuıug olmalıdır
2 aayfa çıkmalıdır
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Sovyet Rusya Batılılanıt
Notasına Cevap

Bu Geceden itibaren Karnavallar
başlıyor!..

Yazar sözlerine devamlp baş*
bakanın «İktidar partisinin mu
halefetin işini kolaylaştırmak
için lâzım gelen her şeyi yapa,
cağını» söylemekle p;rtilerarasi
işbirliğine yol açtığın! yazmakta
(Devamı sayfa 4 te)
m~mm mm ■>

ton malzeme atmiglftrdır.
İngiliz Milletlertopluluğu tu*
gayl bugün 3 kilometre 11erliye*
rek Yongdurinin 5 kilometre
güney doğusundaki bir tepeyi
ele geçirmişlerdir. Güney Ko’
reliler de bir başka tepeyi ele
geçirmişlerdir.
Yongdurİ, 65
kilometre doğuda Seul ile ayni
ceografik seviyededir. Bu kasa*
ba 38 İnci arz dairesine giden
yolların merkezi Hongchon’un
25 kilometre güney batisında*
dır.
Amerikan deniz piyadesi dağ
geçitlerine hâkim bir kasaba
olan
Hoengsorgun
batısında
inatçı komünist Kuzey Koreli*
lerle göğüs göğüse savaşmışlar
dır. Sağ cenahın ucunda Ame*
rikalılar Amidong’u işgal et*
mislerdi!.

Genel Kurmay Başkanı
izahat verdi •
Londra, 1 (Royter): İngiliz
Genel Kurmay başkanı, Eisen*
bovverle yapacağı müzakerelerin
Şümul sahası hakkında bugün
kabinede izahat vermiş ve gö*
rüsmelerde bulunmuştur. Kabin»
ayni zamanda Atlantik Paktı
deniz kuvvetlerine bir Amerikan
Amiralinin tayinini müzakere
etmiştir.

AKİSLER

CENNET İMİŞ I
Osm an TURKÂY

M

VRUPA ve

Amer ikadan hava tebdili

maksadiyle

Kıbrısı

ziyaret eden turistler; burada gördükleri tarih] eserler ve
romantik manzaralar kargısında hayranlıklarını gizlemiytrek,
“Kıbrıs, yeryüzünün küçük bit cennetidir” demekten kendi
lerini alamıyorlar. Hakikaten; gerak insana şifa ve ferah veren
tutlı havanı, gerekse billûr çacıyanları ve harikulâde manzaralarıyle, Yeşiladamız, hakikî bir dünya cennetini andırmaktadır.
Her ziyaretçinin sevgi ve hayranlığını kazm an
Kıbrısta
meskun 450 bin kişi, acaba cennetteki sevgili kullar (i’) ve
huriler gibi meB’ut ve müreffeh bir hayat sürebiliyor mu?..
Şüphesiz lıayirj. Görülüyor ki, bu cevap karşısında insan, tatil
rüyasından irkilerek kalkıyor ve Adaya ‘'Cennet” olm ık vasfım
kazandıı an güzelliklerin ruhu beslediği nisbette mideyi boşalttı
ğını müşahede ediyor.
Küçük büyük, genç ihtiyar, tahsilli tahsilsiz karşılaştığımız
herkes hayatından memnun, istikbalinden emin görünmüyor.
İRtikbalinden emin ve hayatından memnun çok az t Gençler
4 mütemadiyen Ingiltere, Avustralya, Afrika ve Amerikaya hicret
etmektedir. Her yıl on binlerce vatandaş, hayatını kazansaak
maksadıyla bu girin adayı terkediyor. Şüphesiz, bu muhaceret,
Kibrisin istikbali bakımından, bazı maddî menfaatlar sağlamakta
ise de, netice itibariyle endişe vericidir.
İnsanın hayatta namus, şeref ve haysiyetini muhafaza etmesi
için çalışması lâzımdır. Halbuki; çalışma arzusu olan insanlara iş
verilmiyen; okumaya teşne gençlere tahsil isk ânları sağlanmiyan
bir memlekette yaşadığımızı teessüfle itiraf etmek mecburiyetin
deyiz. Hiç bir geçince imkânlarına malik olmayan nice tahsilli
ve kültürlü gencimize balta, kürek işi bile verilmediği halde,
mBddı bakımdan refah ve saadet içerisinde olanların en iyi h ü k ü 
met işlerini aldıklarını;pıraya muhtaç yüslerca işsiz genç dururken
dairelere kadınların tercih edildiklerine şahit oluyoruz» Kıbrısta
iş bulamıyan gençlerin hicret edecekleri, yeni hayat ufukları
arayacakları aşikâr değil midirp
*

1-1
^® m*e*£®*'n,'Z(|e geçimi güçleştiren ve işsizliği artıran başlıca
• f. . “ ^»ûmetin ta lip elegelmekte olduğu iş politikanın isabetsiz»
lığı ile iş verme mekanizmasının aksaklığıdır.Böyla olmasaydı bugün
bir çok memurlar müstahsil ve tacir, bir çok işsizler de memlekette
faydalı bir uıu» olarak vtzife başında bulunacaklardı. Maalesef
bu olmadı. Ve sefaletle karşılaşan gençlik, aileleriyle vedalagmayı bile lüzumsuz görerek, adadan ayrılmakta devam ediyor...
Garip olan cihet şudur ki, Avrupalı ve Amerikalılar buraya
cennete girer gibi gelirker, biz de cehennemden çıkar gibi
kaçmaktayız!
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Küçük Anadolumuz, Güzel Kıbrısımıza Göz
koyanlar Türk Arşlarımı çoşturmak mı isliyorlar?
-Palikarya, Palikarya Verilmez Asla Sana, Çünkü Türktür Yeşilada-Yeşiladam Ne Haldeyim Gör Beni, Bu Hasretlik için için Yer Beni

rE F k E D E ,

24.2.1951 Cumartesi gönü,' cinden duyduğu teessüfü be yollarını devam ediyorlar*
Ankaraam semaları bir kere llrterek, îoglîterenin Kıbrısı
d>.
.
,
daha «Kıbrıs Türktür Türk terketmesi mevzuu bahla ol Kafileyi M'us Meydanında
olacaktır» nidaları iie çın* duğu takdirde Kıbns aemala* muazzam bir kalabalık bekle
»amıştır. O n binlerce genç. rında dalgalanacftk bayrağın mekte idi. Gençler Meydana
Kibrisin Türkiyeye ait oldu Türk Bayrağı olacağım ifa- gelince kalabalık daha da ait
ğunu ve Türkiyeden başka
mış ve mahşeri bir insftn kit
Arkadaşımız
bir memlekete verilmeyi cc
lesi haline inkılâp etmştlr.
ğlnl gür sesleriyle haykır
ALÂEDDİN GÜLEN
Burada da tekrar İstiklâl M»r
mışlardır.
bildiriyor
şı söylendikten sonra ilk sözü
Miting bütün yüksek okul
Siyasal bi’giler Fakütcslndeo
talebelerini temsil eden «Tür de etmiştir. Bu konuşmadan Nazmi Çetgrîcl aldı ve şu
klye Milli Talebe Federasyo* sonra Yeşllada dergisi sahibi lonuşmayı yaptı :
nu» tarafından tertip edil Nevzat Karagil söz almış ve
Bundan sonra günün en
miştir. Federasyon Miting ezcümle şunları söylemişti/! heyecanlı konuşmasını yap
Tertip Heyeti günlerdenberi “ 50 bin levendin mübarek m ş olan Ntt’i Korürek söz,
Ackara caddelerinde hopar kanının akıtılmaslyle alınan alarak Klbrıs Turk Kültü»
R A D İO N ile yıkanmış renkli elliselfr
daima nyııi |inrl«kl.ğı muhafaza eder; zira
lörlü bir araba ile dolatmak ve 308 sene Türk idaresinde Derneği adına aş*ğ dakl hita
R A D İO N ’un köpükleri her kiri kolaylıkla
suretiyle bütün hılka mitin* yaşıyan Yaşilada, Kilisenin beyi irat etmiştir :
temiıler. Kuvvetle ovuşturma inemez, ve
gi duyurmuş ve ayrıca bir küstah politikacıları tarafın Aziz Kardeşlerim
R A D ÎO N ile yıkanan elbiseler — rcuklı
beyanname neşretmek sure* dan öyle bir devlete peşkeş
veya beyaz— daima bu hakiki göz ka
Son günlerde bazı ses’e*
tiyle bütün Ankara halkını çekilmektedir kİ bu devlet
maştırıcı parlaklığı muhafaza eder !
işitiyoruz. Evet, Türkün sa.b
mitinge katılmağa davet et dahilî nizam ve aşayişinl kur
RADİON ELBİSLLLRİ BEYAZL\ŞTIRIR
tını, civanmertliğini ve Dost
maktan uzak bu'unmaktidır.
mIştir.
X-RAD93-151-55
luğunu sul istimal edrn bazı
Kıbrıs Türk Kültür Der Kıbrıs Rumları Adayı Yuşahıslar, artık cesaretlerini
nrğinin temsilcisi Miting Ter naD İstana ilhak etmek için
büsbütün artırmış, ve siyasi
ı
tip Heyerinln bütün çalışma* şöyle demektedirler : 4
Tekrar Yunanistana
emellerini
gerçekleşti rmrk
larıua iştirak etmiş ve mitin gilizler siz'e.*i ist;smar et için harekete geçmiş bu’uoudönüyorlar
gin umumi havasına İstika* mektedirler, müessesleri
yollar. Fakat, Birleşmiş Mil Bulmacfmızın Halli
Bir sene e w e l tc i» v i
met vermekte başl;ca bir rol nizi kendilerine bendetmiş
letler İdealine bağlı kalarak
m
aks
3dıyle îngiltereye g ’in*
lerdir. Bu .u öDİemek için
ifa etmiştir.
dünya sulh ve sükûnunun SOLDAN SACA
derilm
iş olan 8 Yunan go
Miting günü saat 12 ye bizimle beraber olun ve s i
1. Yahudıce. 2. Akademi.
3.
korunması uğruna, her feda
cuğu
bu
hafla vataniartna
(Tersi) Basın. 4. Al, dayak. 5. RD
doğru kalabalık bir halk küt ze Rodosta ve Biti Trakyakârlığı g5ze alan Türk Mille tersinin sotıuoa N koy «L-ğfn» döneceklerdir.
lesl
Lozan Meydanındaki daki Tüıklerin sah p oldu
ti haksızlığa ve bu v&tâma olur. 6. Dik. ağız. 7, Ajuite. 8.
Bu çocuklar çete muhare
Atatürk Anıtı etrafında top ğu haklan tanıyalım’ . Arka*
parçası saydığımız, Güzel Kıb Gine,
beleri esnasında sakatlanmış
lanmağa başlamıştı Gençler daşlar, hakları verildiği id
rlz üzerinde esmek İsteyen YUKARIDAN AŞACl
o'np, kaybettikleri el veva
mitingin manaaını belirten dia edilen bu yerlerdeki
siyasi emellere hiçbir zaman
1. Yanardağ. 2. Akıl Dıgi. 3. ayaklarını takma el ve ayâk*
bir çok döviz ve afiş taşı* Türkler Demir Perde arka
göz yumam -h Çünkü, fedakâr H bb, sonuna U Rlkoyuncı «Kunu'i»
larla telâfi elmişlerdir- Bu
makta idiler. Dövizlerde gun* sındaki Tüıklerden farksız
sulesever dostluğuna sıdık olur. 4. Udade, fe. 5. D e b ^ tl
dırlar ve hiç bir hürriyete
çocukların en büyükleri 13
lar okunuyordu:
bir millet olarak Türk Mille 6. Sonuna A koy «ÎMA» olur, ye yaşındadır.
sahip
değildirler.
Bu
gün
ğen.
7.
Cilalı.
8.
Vk,
zar.
«Temeli Türk Üstü Yunan
ti, hiçbir zaman kendi öz
olamaz», «Yrş’ladı O ı Sahi* bütün Türklüğün bir davası malı saydığı topraklara göz
haline gelmiş bulunan Kıb
bini Tanır"
dikenleri aff-demrz Türk su
ris
mutlak» elini ze geçecek*
“Türk Süngüsü En iyi
sar, sabreder, fakat coşunca
7 8 Hazırlayan: IŞIK
Merhem, En Korkunç Silâh” t i ı ” .
çağlamasını sel olarak akma
80LDAM 8AÖA:
Nevzat
Karagii'deu
sonra
“Kıbrıs Türksüz Türk
□ □
1. Kibrisin en büyük camisi
2.
sını
da
bilir....
Kıbrıssız Olamaz”, Daima söz alan CeDgiz Noyan, Kıb Muhterem
i Koyu mavi renk. 3. Minare
bur
Vatandaşlar,
rıs Yunanistana geçeği tak
nundaki yıldız. 4. Ağaç ve hayvan
Kalbimizdesin”
A?iz Kardeşlerim.
dirde
Doğu
Akdenize
gerekli
bakımı, al sana. 5. Bir tnihiki ale
“Biriz Birliğiz Beraberiz”,
Küçük Anadolumuz, güzel
ti, açık veya belli 6. R K . Ahb*p.
emniyetin
sağlanamaytcağr
“Yeşllada Daima Türk Ka
7. Teucereyi beyazlatan bir maden,
n», bu bölgenin emniyetinin KIBRISIM IZA göz dikenler,
lacak”
tersi hayvan yuması 8. Teşrih.
Türk
Aslanını
coşturmak
mı
“Kıbrıs, 21 Milyon Ssnln-j sığlanması isteniyorsa, lürk
j
Y U K A B ID A N A Ş A Ö L
istiyorlar? H»lbu i biz Türk
leyiz”, Dostluk Başka Alış Kıbrısı kollarımıza teıket
^
1. Alafranga korşıdı. 2. Mücerrit
ler,
tarihimize
yeni
yeni
kah
?jmekten başka çıkar yol bu*
Veriş Başka
|__|____) 3. Icanlı, altıncı
nota. 4. Çehre,
ğını if«de
ifade etmiş ve ramanlık menkibeleri katma
U | f | b u hayvan. 5. Sonuna A koy düz
“Barbarosların Torunları • lunmadığını
sözlerini şu cümlelerle bi yı komünistlerle savaşları sak
J*— *1— Urla olur, s?z ve söz yayımlarını
yız”
lamak İst yoruz. İçinde buiun
lirm
iştir:
“
Biz
işte
yemin
neşreden
telsiz.
6.
Autürkiin
kaldırdığı bir başlık, çevrilince rey olur.
“Palikarya Palikarya Ve
doğumuz şartların, milletle 7. YR.Çevrilince zekâ sahibi ve konudan hayvan olur 8. Atla»
ediyou?;
rilmez Asla Sana, Çünkü
rln blribirlne daha fjzîa b»g Okyanusu.
Bu topraklar u ğ una ş e h l
Türktür Yeşllada”
lanmasını lc8p ettirdiği şu
henüz kendi meoileketuıi yuvası olmasına asla müsa'
“Kıbrıs Diye Bin Yaygara olsun adımız
günlerde, o dostlarımıza blı
Merak etme bizimsin ey
dıreden aciz kendi çindeki ads etmlyeceğiz. Tüık Genç
Koparma, Görme Rüyâ Ar*
daha hatırlatalımki, Türk
güzel Kıbıısımız.”
komünistlerle mücadelede liği olarak buna azmetmiş
tık Palikarya”
(Dosta Do«», Düşmana Diş
“YeşiUdam Ne Haldeyim D İn sonra g^rç bir kız, man) dır. Yine o muhterrn başkalarından medet uman, bulunuyoruz. Çünkü YEŞlLGör Beni, Bu Hısrstlik için Net'i Ko ürek’ın “Tar h rnin komşularını z ı bir d fa daha bir devletin böyle bir tale ADAkızılolaooa',olmıyac*ktır.
bini ancak gülünç karşıla
Y a p ^ ğ ” adlı şi rini oku
İçin Yer Beni”
Aziz K IB R IS L I Kardrşlehatırlatalım vs seslcnellmki,
dık. Türk Milleti dünya rlm.
Afişler meydanında şunlar muştur.
KIBRIS Llçb'r z»m»n Yu
sulh ve sükûnu uğruna aza*
Bundan sonra kafile Ata nanistanın
v^rdı:
o'mamşt.r
ve
Sîzler müsterih olunuz.
nal derecede sabırlı ve leMehmetçik bit
ayağını türk buharında hııekele olmayacaktır.
Yirmi milyon Türk sizinle
ddkâr hareket etmiştir. Çıln
Anadoluya bir ayağını da geçerek U us Meydanım
beraberiz. /\navatandan siz
Asırlar
boyunca, Türk
Kıbrısa basmış şöyle diyor: doğru ilerlemeğe bulamış B.yrağınm şan’a şertflî dal kü Kouünizimle mücadele lere habrr verelimki, Dava
“ Kıbrıs Koreden yakındır.” ve yollarda hep bi* sğızdsn galandığı, t«>şı Vt toprağı İle yi ilk planda tutmaktadır. uız Davamız, Derdiniz derdi
Bir başka afişte Mehmetçik “ Kıbrıs T drlt »r T'»rla O!» ve bütün v ırhğı İle Tflrk olan Fakat Dünya muvacehesin mlzdlr. Bundan böyle, KIB
süngüsünü Kıbrısa uzatmış c klır”. -‘Yeşılada Kız.l Ola KIBRIS, Türkündür, Türkün de Türk geaçliği, Türk Mil RİSTA accak Türk Bayra
leti olarak haykırıyoruzki,
ve “Kıbrıs bizimdir” demek nm*\ “ Kahrolsun Konüni olacaktır..
rağı dalgalanacak veKIBRIS
KIBRIS Türktür, Türkan
zim”
diye
h
.ykırmış
ve
mil
tedir. Bir başka afiş: Pallkar
Türkün
olacaktır.
Muhterem
Ankaralılar, olacaktır.
ya dilini Kıbrısa uzatnrş ve li marşlar söylemiştir. Is Aziz Kardeşlerim,
Ey KIBRIS,
Çünkü, Tarih böyle yazıyor,
Anado'udan uzanan bir el met l’ ış» Enstitüsünden g-*.‘
Çünkü,
Coğrafya
bunu
böyle
Yine
bir dert uyandı, hasretinin
Son beyanalıyle Yunan
çirken genç Kızlar ağ^emakasıyla bu dili kcaiyor.
yasından
emrediyor,
Miting, hîp bsrabîr söyle yiterini elleriyle se'âmlıyor- Başbakanı 1912 senesinden
Çünkü, Dünya sulh ve sükûnu
Yine haberler gelmiş o vatan
nen İstiklâl Marşında 1 soıra i u B-yrtk asılmamış bina- beri Yunanistanm K IB RlSI
nun muhafazası
parçasından
Vatansın, vatandansın
bunu şart kılıyor.
Federasyon Başkanı Oğuz A!* Isr önüne geld'ğ- zaman, tdep ettiğnlen ve bu gön
llisde heyccaııdasııı
Yiae şunu da ilâve cdetm'ıo röylediği kısa bir nu' gençler ‘ Byrak, Bayrak de Kıbrısı resmen istedi
Kandaıln,
çatıdasın
tu Via açılmıştır. Oğuz Altan diye bağırmak su'etıle bay ğinden bahscd.yor. O muh* llmkl, YEŞÎLAD Vnın kızıl Heryerde,her yandansın KIBRIS,..\unao Başbıklnının deme- rak astırıyorlar ve böytece te* em lata hatırlatalım ki, ların yatağı, Komünistlerle (Diğer uutuklar yarınki tayıau^da^
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Ortaokul Başöğretmeni
ile bir mülakat
i. M.

TomConnally Avrupaya
BulgaristanlI
Irkdaşlarımıza Yardım Asker Gönderilmesine
Taraftar
8inde Türk Halkının Bağışları
Nakli yekiin

£1 2 5 8

Muhtar M. Emin
İbrahim Basri
Yunıf Hj Abbas
Ahmet Halil Lâtif
Mustafa Mesut
Ülkü Yusuf
Hatice Osman Eff
Haşan İbrahimLâtif
Tahir Mustafa
Emine Hüsnü
Osman Tavukçu
Mustflfa Riza öğret.
M. Yıldırım Öğret.
Ahmet Süleyman

2 4$

5 0 0
5 0 0
2 10 o
2 84
1 14 3
1 12 o
1 76
1 5 5İ
1 50
1 3 4İ
1 4 3İ
1 3 0
1 1o
1 1o

EFKEDE,
Leikelılerin
Gelen sece için lâzım
olduğa kadar etraf köy olan dersüûe ve öğretim
lerin de mCstefit oldukları hakkında sorduğum sualle
ve bu sebeble sevindikleri re başöğretmen:
“ — Eğer, yeni İlkokul yapıbir ortaokulun açıldığını
birçok
okuyucularımızın
bildiklerini sınırım. İşte bu
o taokulun
ehemmiyetini
seven ve takdir eden kim
l ı VERENLER:
selerle hemfikir olan abdı
Oimsn M . Bey, H. Menduh,
âcizleri de, sayın okuıl^rı*
H. Mesut, Ziya Mehmet, Meh
na gördüğü şeyleri ve bu
met Ali Oanaan Eff., Haşan
konuda edind ği intibaları
Rez!, Osmcn Hj. Hüseyin, Ha
anlatmayı kendine bir va
cı Snada H j , Sü. Stinoz.
MuBttfı H. Hj. Hüs.
18/4^
zife bilmiştir.
Mehmet Bey Y, Ziya
16/3
Yeşil Lefkede o;taokul
Şerife H Rezi
18/açılması hakikaten bir ih
Ssfiye A. Lâtif
16/tiy a ç tı.
Bir zamanlar ilk
Zehra H. Deprell
14/okul öğrencilerini öğrenip
Şazlye
Ziya
14/Leflte Ortaokul Başöğretmeni
Pembe Yıldırım
12/ •
bu sütunlara g e ç iri, ken, bu
B ay M ehm et Sait
Müseyyer Mustafa
n/42
ortaokulun
ihtiyacını da
11/3
belirtmeği bir arkadaşla ko lırsa okulun bir kısmı ilkokul İsa ROstem
Haşan Paputsalı
11/3
binalarına
nakledilecektir.
Bu
nuşmuş ve bunu kuvveden
Saffet
A.
Nadiri
ıı/fiile çıkarmıştık. Şimdi o olmazsa şimdiki okul binasına Nazif Saffet
11/oir kaç dersane daha inşa edilip
10/7
arkadaş, yüksek dağlar üze* okulun ayni arsa Özerinde bıra M . Nidai öğret.
rine kurulmuş bir köyde kılacağı fikri vardır, öğretim
10/- V EREN LER:
genç nesle okuma zevki için İsr, bir öğretmen arkadaşı
taddıran bir öğretmen ol mızın anî istlftiBi bizi bir had Cemallye Ali, Al Hj. İbrahim,
Şerife Mamma AU, Hatice H.
muş, biz de şu külöstür de kadar zor durumda bırak Hj. Hüseyin, İsmet Haşan, Ay
mıştı. Fakat anavatandan gelen
kalemle başbaşa kalmışız! yeni öğretmenimiz bu boşluğu şe M . Yusuf, Rabia Ahmet,
Ortaokul için lâzım olan fazlasınca doldurmuş bulunmak Meryem Hüı. Mes’ut, Fatma
M. Mes’ut, Hatice M. Riza,
malûmatı almam için oku tadır.”
Ayşe
Vaiz, Rüştiye Süleyman,
lun başöğretmenine müra öğretimin en yeni metodlarla Mehmet M . Hasip, Hüseyin
tatbik
sahesına
koyduğuna
işa
caatım memnuniyetle karşı*
Osman, Mehmet Emin Süley
ret eden sayın başöğretmenle
landı Onun bankada, bah vedalaşırken o bana ellerine man, Fatma Rifat öğretmen,
çede ve okulda olan çalış* emanet ettiğimiz irfan ordusu Mustafa M Ali, Hüsnü Meh
malarına hssrett ği zamanı nun İmkân dahilinde inkişaf met, Mümüne Cemedo, Emine
Abdullah, Haşan Basri, Abdul
hesaplıyacak olursak, şöyle ettirilmeğe çalışılacağını vaade- lah Polis Vadlli.
kırkbeş dakikalık bir mûlâ* diyordu.
Gülsün M . Mustafa
8/6
Bir çok kimselerin işlerini
İsmet A Salih
8/2
katı ne kadar zaman kışı* emniyette
bularak
kendisine
8/- VERENLER:
r«k yaptığını lütfej s z he* mQr8caat ettiklerinden, başöğ

L

Ayşe Hüseyin, Zehra H. Çakır,
İsmet H. Hj. Hüs.
İlk sualimi “Okulunuz ve
Emine H. Çakır
7!
öğıetim hakkında bize ne
7/- VERENLER:
Emine Halil Devec', Nadire İs
malûmat verebilirsiniz" ol
mail, Cemallye M. AU, Nezlle
du. O.taokul başöğretmeni
İrfan.
Bay M- Sa t, birçok şah s
Şerife Zıhnİ 6|
ların Ogp.l*
pçl tmelerine ve
larJl°«y®
hususîgi«'ğ'mi
61VERENLER:
° nfrrananİAr
İjnAıı
alorına
K
i*>
konuşmalarımıza ara ver öğrenenler, koğuşlarına bir ban Emetuilah Arif, Emete Ali, Sa
yoluğun kovulmasını, hiç ol
melerine rağmen, izahat ve* mazsa bir morukluk suyun te fiye Süleyman, Gülsün Tahir
rıyo d u :
min edilmesini alâkadarlara du- Eff., Serdiye İbrahim, Feriha
“—O kokulumuzda
ikii .yurmamt rica ettiler. Onların Ahmet.
5/- VERENLER:
öğretmen ve
bir muavinle ricalarını şu sütunlara geçirir- Fatma Cemedo 5/5, Ş:rife Ha
seksen öğıenci k&yıtiı bu* keQ 8özömüu önüne senelerce ili Ağa 5/4İ, L^man Kemal,
okumak ve öğrenmek aşkı ile
lunaıakUdır. Bu öğrencile yanan ve kıvrılan ko9koca bir Fatma Celâl, Hanım Mustafa,
rin dokuzu kızdır. Müleba* vatlık geldi. Okumağı, bu var Mümüne H. Dibrell, Mustafa
lık yıllarca evvel benimsemişti, Ömer, İbrahim Bomboz, Ahmet
klsi erkek çocuklardır.’*
Artemili, Mustafa Cazun, Tahir
Okul ı ç Idıktan
sonra fakat buna mad<}î imkânsızlık K. Hüseyin, Muıfefa Bomboz,
lar engel oluyordu.
kaydedilen ilerleme hakkın'
Halbuki şimdi, oğlu veya kı Reşat Salih, Yusuf Ziya, Ahmet
da nel-»r yapılabildiğini sor zı olurken, evindeymiş gibi şöy S*brl, HasBn Çoban Mulla,
le Qç beş mil ötedeki oknlunda Vasfiye M . Emin, Fatma M.
duğumda:
Emir, Ntclâ Mtmduh, Haşan
“ilk iııkiş.f, okulumuz okuyan öğrenen gençlerimiz M. Zort, Müııire Oaman Bay,
ve ebeveylnleri ne bahtiyar!
ilk öğ etime baçtadığnda Bunu anlamayanlara nasıl söy Mustıfa M. Emin, Besime Nitam T iiıkçi loauşımıyan lesek nafile. Fakat 'bir gün bu rlai, Hıtlce M. Bomboz, Safinaz
tğıenciler sıkıkoatıol altın' okulun büyük başarılar Bağlıya Hısen, Akile İbrahim.
yetiştireceğine
da bulu du u up temiz Tark cak elemanlır
Yekûn
1326 4 2£
NOT. tanelerin Intfen
Sekreter
çe konuşmaları temin edil' emin bulanmaktayız. Bu ise her
di Köylerden gelen çocuk* Lefkelinln her okumak aşkı ile Avukat Fazıl Pliimer veya Vezne
yBnsn münevver kimselerin iç dir Dr.Faîil Küçiik’e gönderilmesi
1; rın çoğu h ç İngilizce bil' ten gelen temennisidir.
■rica olunur.
sppL«y id iz .

lİDİn
idan
İtan

laıı

miyorlaıdı. Bunlar ıç;n de
tertibat alıudı. Ve bu da
halledilmiş oldu.”
Koğuşun u:ak o!u,u hak
kında sorduğum bir suale
Bay Sait:
“—Azizim, dedi;
Solya
köylerinden ve daha etraf
köylerden üç beş mil yol
katedip her gön gelip giden
öğrencilerimiz vardır. Şim'
dılik varsın koğuştular da
günde bir mil yolu yürüyüversinler. Lefkede bile bu
yoldan fazla yürüyen Lefkeli öğrenciler bulunmakta'
A.
»*
QU%

retmene fazla sualler sorama
dım. YfcSıhaneden ayı ildiktin
sonra hava katarmış». Etrafta
yanan elektrik ışıklarını seyre
derek ta koğuşun olduğu soka
ğa kadar vardım.
Koğuştular
akşam yemeklerini hazırlıyor-

Defteri hakani veMesaha dairesi
1945 Gayri Menkul M il (Tasarruf, Kayıd vs Takdiri Kıymet)
Kanunu, 48 inci madde tahtiode ihbarname
İstida No. A. 2215/50
Lûrucina sakinlerinden Ftlm* Yusuf Muhtar, Stavros u.evkiinde kâin ve Hüseyin Karakanna namında kayıdlı bulunan ve
tafsilâtı Lûrucina köyündeki Mehmet Yusuf Muhtarın kahveha
nesinde yapıştırılan 125 numaralı formada bildirilen bir parça
tarlanın namına kaydedilmesi İçin Tapu Dairesine istida yapmıglır. Mezkur gayri menkul malda alakası olan her hangi bir
kimsenin bu ihbarnamenin tariflinden itibaren (60) altmış gün
zarfında teklif olunan kaydın balâde zikredilen müstedinin namına yapılmamasına sebep göstermesi bununla talep olunur.

(Lefkoga Tapu Dairesi tantfuıdan ısdar

Okuyucu
Köşesi

W»şington(Royter) Demok
r»t Senatör Mr Tom Connal
iy bugün yapmış olduğu bir
beyanatta, eski Cumhurbaş
kanı Mr. Herbet Hoover’ln
Batı Avrupa müdafaasına İn
giitereden başka diğer dev
letlerln kâfi dcrecede gayret
sarfctmedlğ.ne dair verdiği
demeci tenkit etmiştir. Senato
Dış Münasebetler Komitesi
Başkanı Tom Gonaally g4ze
tecilere
verdiği beyanatta
..AvrupalIlar bizim kadar ay
ni maksat tahtinde gayret
saıfetmektedir. General Elsen
hower’den başka henüz ora
ya bir tek asker göndermiş
değiliz. Ben eminim ki, Av;u
paya kara kuvvetleri gönder»
diğimiz takdirde, Rusya istik
balde taaruza geçemiyecektir.

Efendim,
Bundan 15—20 gün kadar
evvel Türk gazetelerinde gördü
ğümüz bir ilândan anladığımıza
göre Lefkoşa Belediye Djlresinde iki «Teknik İşler» memu
runa ihtiyaç vardır. Lefkoşada
nüfua nisbeliode ikiye karşı bir
durumda olan Türklerin inşaat
v.s. işleri için gereken muame
lenin suhuletle
görülebilmesi
için memur kadrosunun da ayni
nisbette ayarlanması icap ettiği
kanaetindeyiz. Haibuki mezkûr
dairenin teknik işleri şubesinde
yalnız bir Türk memuru var
dır. Bu sebepleıl nazarı itibara
alarak bu nisbetsizligi önlemek
için Sayın Belediye Reisi ve
Azaiarın nmarı dikkatini celbet*
menizi Lefkoşall bir vatandaş
sıfiatı ile reca etmeyi yerinde
buluyorum.
C.D-

Kıbrısa Uğramaları
beklenen vapurlar

XXX

Bu mektubu aynen derceder
ve bu mevzu etrafında bilhassa
nazarı
Alâkadarlardan aldığımız ma Belediye Azalanınızın
lûmata göre aşağıda isimleri dikkatini çekeriz.
kayıtlı vapurlar aşağıdaki tarih
Y a d Elli
lerde Kıbtısa uğrayacaklardır.
«Vrlta» İsveç vapuru, 3 Mart
ta. Acentesi: Hully Bllth.
“ A leni te şe k k ü r”
«Venos»
Hollanda vapuru,
Karım bir müddetdcnberi
Mart İptidalarında.
gözağrısından
muztarlp bulu*
Acentesi: G. Kirzls Co.
nuyor
ve
bir
türlü
tedavi
«Liverno» lngüiz vapuru bu
gün uğrayacaktır.
edilemiyordu. Geçen Aralık,
Acentesi:
Hully
Bllth ve 1951 ayında
göz hekimi
Mantovani ve Oğulları Ltd.
Dr. Macit Ercanin Kasaba*
«Erix» Alman vapuru 16-18
miza geldiğini işitir İşitmez
Martta.
Acentesi: Near east Confe- hemen Karımı götürüp mua'
rence.
yene ettlrmlştlm.Iyl bir m ua
"Banatheros” Norveç vapuru yeneden sonra vermiş oldağu
17*19 Martta.
İlâçları İstimal ettikten,
ve
Acentesi: Birleşik Acenteler.
güzel
tavsiyelerini
tuttuktan
"Inker Mari” Norveç VBpuru
sonra Karımın göz ağrısı ta*
7—10 Martta.
Acentesi: Birleşik acenteler.
mamlle yok olmuş, ve rahata
“ Enfraht” Hollanda vapuru Kavuşmuştur.
Binaenaleyh
—10 Martta.
hemşehrimiz
doktora
teşek*
Acentleri: Kıbrıs vapur Şirketi.
"Frids” Alman vapuru 16 kür etmeği bir vazife bildi*
ğiml
gazeteniz
ile
Martta.
G. Kirsis Co.
İlân etmenizi rica eder,ve ka
“ Blaadfusld” Norveç vapuru, sabamızın böyle muktedir ve
8 Martta.
müddekik bir doktor yetiştir
Hully Blith ve Mantovani ve
diği
için nekadar öğünse yeri
Oğulları Ltd.
olduğunu
Üâve eylerim.
“ Meloi” Danimarka vapuru
8 Martta.
Mih aiâkiV anyotis,Tüccar
Acentleri:
Mantovani
ve
Oğulları.
Ankara Radyosunun
“ H. Shroter” Alman vapuru
9 Martta.
Bugünkü Programı
Acentleri: Amathus Navigation Co.
7.30 Açılış Program ve M S. Ayarı.
“ Korintlan” İngiliz vapuru 7.35 K uran— Kerim (Pl)
28 Martta.
7.45 Haberler ve Hava Raporu.

Satılık Ev
Lefkede
Aşağı Harmanlar
mevkiinde 4 odalı banyo teş
kilâtını elektrik teçhizatın!, su
yu ve her türlü konforu haiz bir
ev 113 . 1951 Pazar gün fiatı*
nı bulduğu takdirde Lefkede sa>
tılacaktır. İsteyenlerin Osman
Talât Efendiye müracaatları.

ycw8xiMtm ıiKit»Mst^ i6xxxKasaoa

8.00
8.25
8.30
9.00

Şarkılar.
Günün Programı.
Çeşitli Melodiler. (Pl)
Kapanış.

12.15— 13.15 Asker Saati.
(31 m. 53— 9515 Kc/s T.A.T. Kısa
Dalga Poatasıyle Beraber Yayın)
12.15 Memleketten Selâm.
12.30 Şarkılar.
13.00 Haberler.
13.15 Müzik,
13.30 ö ğ le Gazetesi.
13.45 Dört Güzeller Söylüyor. (
P
l)
14.00 Hava Raporu, Akçam Prog
ramı ve Kapanış.

*
17.58
18.00
18.00
18 30
18.45
19.00
19.15
19,20
20.00
20.15
20.30
20.35
21.00
21.15
23.00
22.15

Açılış ve Program.
M. S. Ayarı
İncesaz. (Acemaşiran Faslı)
Konuşma.
Melodiler. (Pl)
M. S. Ayarı ve Haberler.
Tarihten Bir Yaprak.
Tarihi Türk Müziği.
Opera Aryaları. (Pl)
Radyo Gazeteıi.
Serbest Sa.sk
Brahnja^ vfala. (Pft
Konuşma.
Dans Müziği, (P ıi
Konuşma.
Müzik.
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Kop toplantı»!
Nöbeteî Essatıöler
Dünkü Türkiye
Çeçen Çuşamba g:ınii
Lefkoşa
G azetelerinden
Kop Umumi Meclisi Dr. Zr
Tagir Hrlstodulideı Lidra Sokağı
Ö zetler
ver Beyin riya» t nde top*
N«.17
lanarak Anorlosis’ın bu Pa ve « D . P. fcncak (im d i progra H . Hilmi ATATÜRK
Meydanı
zar EBA ile geriye kalan m ım tatbik için fırsat bulmug G. Mitf>ing4s Ermu Sokağı No. 136
ü L E F T fjE R lA
gazetesi rste oturacak olan Birleşmiş birinçi devre maçının oy* tur, yeDİ bütçeyle yeDİ ufuklar
Limasol
JCi Yunan başbakanı Veni- Milletler oturumuna Kibri nanmasını talep eden isli* ayılm aktadır» demektedir.
N. Adamidea Tt. Andrew Sokağı
N .1 8 7
zelosun Kıbrıs davası için sın Yunanistana ilhakı me* dası mûzakere edilmiş ve
O N POSTA gazetesinde Se
parlamentoda yaptığı konuş selesini resmen arzedecek* neticede bu Pazar yapıla*
lim R sgip E m eç, bütçe tasa
M ağusa
cak olan meçlaıın bozulma* rısının 9 uccu B ü y ü k M illet St. Kareklas Hermea Sokalı ğı No.45
ıuaya temas etmekte ve şun* tir.”
Ayni gazetenin Londradan mpsına ve tehir edilen oyun* Meclisinde büyük b iı serbesti
lart yazmaktadır:
Lârnaka
İngiliz Avam Kamarasında eldığı bir telgrafta şualar lara yeniden gün tayinine içinde müzakere edild iğini m em 
N. Tsepif llermes Sokağı No. 186
karar
verilmiştir.
Bu
vazi
kaydedilmektedir:
Kıbrıs davası için yap’lan
nuniyetle kaydetmektedir.
“îogii'z Avam Kamarasın* yete göre Eba Anortos s
yan'ış konuşmayı
tekzip
Let koşada Eğlence
etmek için Yunan Parhmen* da Kıbrıs limanlarının va* 22 4.951 Lârnakada birine Trygve Lie’nin Beyanatı
Lake Success, 1 (Royter): BirYerleri, Sinemalar
tosunda Başbakan Venizelos ziyeli ne olduğunu soran devre için çupışfcık ve
3.6,951
de
de
ikinci
devre
Avam
Kamarası
üyeelrine
leşmiş
M illetler Genel Sekreteri
bir konuşma yapmıştır. Bu ko*
ODEON
BKLtÖ PAŞA
nuşmayi başka bir faaliyet Müstemleke Bakanı Mr. Ja* iç n Mağusıda maç yap cak M r. Trygve Lie, vatandaşlık hak
Zaloğlu Rustem
takip etmemiştir. Bazı haber' mes, bütün Kıbrıs limanla* lardır. AebÇetinkaya Maçı larından m abrum bulunan kim
PAPADOPÜLLOB
lere göre Yunan Hükümeti rının iyi o'duğuou sıdece da 13 5.951 de Lıımsolda selere yardım etmek için ulus
Pillow To Post
Kıbrıs davalarıma halli için Limssol limanının tamire yapılacaktır. Aboel Olimpi lararası tegebbüslerc geçilmesini
LÜKUDİ
akos
meçi
ise
iki
ku!ubun
muhtaç,
olduğunu
söylemiş*
tavsiye
etmigtir.
Bu
mesele,
bu
ne şekilde faaliyete geçeceği*
The Fatal Flood
müsait görebileceği bir gön sy Cenevrede toplanacak olan
tir.
ni ineelemektedir.Atina R*d'
APOLLON
Kıbr ıs tren meselesine te' de olmt sına karar verilmiş Sosyal Kom isyon veya E k o n o 
yosunun bu hususta yayınla*
The L'fe Ot Riley
dığı haberlerden anlagıld ğına m?s eden Mr. James bu mö' t r. Bu surette iki kulüp m ik ve Sosyal Konsey tam fin*
M
A
C
İKPALAS
kendi aralarında m ç gu* dan İncelenecektir.
Lady On ATrain
göre Yunan Hükümeti Kıb essenin vaziyetinin t<na ol
r ü ıü tfrsbıt edeceklerdir
PALLAB
rıs
davasnı
önümüzdeki duğunu ve içinde bulundğu*
LKYMOSUN1MN
muz
sene
sonundı
işine
son
Chıistopeer
Golumbus
Ç.T.S.B.
9ABOEL
3
Birleşmiş Milletler oturumu
istinaf M ahkem esinin t
EOYAL
ııa arzetmek fikrindedir. Fa* vereceğini ve Kıbrıs hükû
Çarşamta güon Shdyum*
K ararı
Love Langhs At And Hardy
kat K>bis dâvası İngiliz metinin bu hususla halktan d j Aboel HcÇelinkaya Tıirk
Lcymosunda
geçen
Ekim
ahi
f
^|n^ n,
ve Yunan Diplomatları ara- tavsiye kabul ett'ğini söy Spor Birliği arasında y«pı- yında Ağır Gez* Mahkemesi
s nda yapılacak konuşmalar' lemiştir.
lan dost’uk maçını Çetınka- tarafından. Köylüleri Mihail
H
U
R
S Ö
Z
dan sonra
arzedilecektfr.
ya güzel bir oyundan so ıra Stıiyacu Pilâkuıiyl ö ’dürmek
Pazartesi gününden ma*
1945 Harp Tahvilleri
Tahmin edildiğine göre
»••'a her gOn sabah çıkar
t*n b uç'u Vunlli An»«t»#is
Kupa şanpyonuna k»rşı Yorg'uyu ıo sene vakansı E f
Yunan hükümeti bu noVtayı “A” Serisi Keşidesi
gündelik gazetedir.
incelemektedir- Kıbrisi Yu- 1945 Harp Tahvilleri «A» Berisi sporcularımızın aldığı bu los'ni Hristoduluyu 3 sene
İVTİYAZ SAHİBİ
nanistana
ilhak ettirme keşidesi dün ö.e. saat 11 de Defter parlak muvaffakiyetten dol* hapse mahkûm itmişti Çeçen
ve Başyazarı
cemiyetinin Başkan', Atina darlık Dairesinde yapılmıştır. Kaza yı kendilerini tebrik ederiz. gOn L'ffcoşada oturanîstlaaf
FEYZİ ALİ BİZA
Başdespotu Spiridonos Kıbrıs nan numaralar şunlardır:
Lefkoşa Polisinden
Mahkemesi
taraf
ndanAnasta
*•*
davası için Başbakan Venize* £400 kazanan numara 04217
sîsYorgiu aleyhinde veıllenıo
Telefon 6 8 7
£100 kazanan numaralar
Hırsızlık
los ile yaptığı konuşmadan
00610 28793
Posta Kutusu 15 6
Polise haber verildiğine göre, >ene h»pıVik kararını 5 sene
anUşıldığına göre bu dava
£ 5 0 kazan sn numaralar
Lefkoşa— Kıbrıs
27 Şubat, 1951 tarihinde bilin ye indirmiş ve Karısı E f o
için Atinada hummalı bir 02315 35363 44997 16249 31830
meyen kimseler, Magusa kapısı siyi ise şahadetin K fıyetsiz
K ıbrıs için seueligi £ 2.
faaliyet sarfetmektedir. Bu 41594 04812 20806
yakınında
K a y m a U ılı
Nıkos llği yüzünden tamamen ser
H ar ç ıçia seneliği £ 3 .
£ 2 5 kazanan numaralar
faalijetin devamı için gayret
best braktrışdır.
Ttobariye
ait
inşaat
yapılm
akt
3 a /lık abı n e n 1 2 gıiin
42336 27192 28601 35807 05132
strfedilmesi gerekir.
Yeni Hakim
A İr**? n ze gind<r>it
43021 28660 12167 01337 26256 olan bir yerden £ 1 4 .1 0 . 0 kıy
TNOS gazetıs nin Loıd 04011 21652 19356 14639 47553 metinde 2 0 0 yarda uzunluğundu
«>
Kaza Mahkemesi Hakimi ♦» W
rsdakı muhabirinden 03390 02919 12010 10678 29692 b r elektrik telini çalmışlardır. o a-ak tayin olunan Avuk t (esinden ilibd^enKasabemız
«.Idığı Lir lelg kfta şualar 16761 02982 38529 44781 06288
Belediye 'Pazarını Açtılar
Mr.N.K.Pattikis gele P znt da vazifesine başlayBc kttr.
13331 47062 14621 11469 03483
kaydedilmekledir :
Po'lse şikayet edildiğine göre
“ Londrada intişar eden Kıbrıı Türk L’sesi Mezunlar Birliği 28 Şubat akşamı bilinmeyen
Sekreterliğinden:
kimseler
Ayandrea meydanın*
Daily Graph c g<zete»i bazı
daki
Belediye
Pazarını açarak
M A T R İC H O N O U R S (Ş E R E F )
i
iyi baLer alan kaynaklardan
TOPLANTI
Dam
ianos
M
ih
a
il
Kamenosa
«tınmış kaydıyle neşrettiği
M uhasebe — Stinoğrafi — Rumca
Aylık toplantımızın 3 Mart 1951
b rhaberinde kaydedildiğine Cumartesi ö s. saat 3 de K M.T. ait olan satış yerinden £ 3 kıy
vesaire vesaire
göre Yun»n hükümeti önü* Birliği binaBinda yapılacağı azalara metinde sigara ile Kostas Pop»Mesleğinizi
şimdi intihap ediniz
doğiye ait lS g ilin çalmışlardır.
müzdeki Eylül ayında Pa* hatırlatılır.

^yc^ı
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CYPRUS CERTIFICATE I

YÜKSEK MUHASEBE

Bu Esrarengiz Güzellik Değişikliği

7 GÜNDE OLUR
Londrada, 16 Southvvood house, Soulbone Sokağında oturan MISS/I'OROTHU
MORAMHALL (Yalnız 7 Günde Olan) esrarengiz yeni güzellik sırrına
karşı hayretini izhar etmektedir.
#

ENSTİTÜSÜ

lesıriye edilen, Amerikan Konso'os'uğu civarındaki
(telefon No. 842) mektebine güveniniz,
i 946 dan beri M uhaaebe hususunda en fazla bağan
gösteren mekteptir.
Burada: İngilizce, Almanca, Lâtlnca, Fransttcs, İngiliz
laribl, (.oğrafya (Matrlc ve yukarıdakiler) için, Mr. Harold
Wood B.A. (Hong) London, sabık Türk Lisesi Müdürünün
MATEMATİK VE TÜRKÇE İÇİN
larılnmş bir lürlt Matematik öğretmenini
STlNOGKAEl (SHORTHAND) İÇ lN
Mr. C oD starıdinou'yu (Stmo^rRİi mütehass'sı)
İTALYANCA İÇ lN
Mr. l ’hilalithisi (İtalyanca İçin
ehliyetli bir öğretmen)
FRANSIZCA İÇ İN
Madam Caminara’yt bulacaksınız.

N .C. Coukoulli

N.C. COUKOULLIS
MUDUR

(büksek licaret Dernleri Öğtetmeni)

Beliğ Paşa Sinemasında
2, 3, 4, Mart Cama, Cumartes', Pasar

(2 Mart Cuma (Buakşam ) Saat 6 ve 9 da
Cum artesi ve P a za r Saat 3, 6, v e 9 da
Büyük Türk Cengaveri ZAL ü GLU RÜ ST EM ’in
kahramanlıklarla dolu egsiz hayatı.

Bu inanılm az görünürse d e, siz de tecrübe edebilirsiniz.
B e d a v a :- Bir

set « D E a L U S E E >
>Ç>n üç
kuruşluk
mılunu b:r zarf içerisine koyarak posta ile lütfen şu adrese gönderiniz.

1

JOHN KATSOUNOTOS
POSTA

KUTUSU 670

posta

bin

bir

ZALOĞLU RUSTEM
(TÜRKÇE)

Her Türkün gururle ve iftiharle seyredeceği
gahanc bir filmdir.

Fanerom eni Sokağı No. 19 LEFKOŞA
B a sıld ığ ı yer H ü r btk. B asım evi T e ro isto k lu ö o lu g jl N a.25>

