Devlet Bakanı
Refik
Şevket İnce istifa etti
Türkiye Deflet Bakan], Manisa
Milletvekili Refik Şavket Ioce, sıhhl seheplerden dolayı istifi* etmiştirBışbakan Adnan Mdnderese gönder
diği bir mektupta, Refik Şevket
ince aihhl durumunun mfiaait ol*
madiğini, başkanlığı altında gecen
hizmet hayatın! tatlı bir h&tıra ola
rak «aklayacağım belirtmiştir.
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Kıbrıs Türk Kurumlar» Federasyonundan

SAYIN HALKIMIZA
IBRIS meselesinin Yunan hükû neti taıafmdan ele
alinmiş olması dolayısıyle bazı çevrelerimizde be*
yecan başgösterdiğini müşebede eyledik.
Yetmiş seneden beri Kıbrıs Rumlarının iibak teranenini soğuk kanlılık ve ve temkinle dinlemiş olan sayın
balkımızın Yunan mahfillerinden yükselen istek kargısın*
da heyecana kapılmaları için ortada kesin bir sebep gör
müyoruz.
Bilindiği gibi Markezi Hükû net buaddı önce Rum
liderlerinin müracaatlarına verdiği cevapta bu meselenin
kapanm
ış olduğunu bildirmişti. Yunan hükû neti tarafın*
dan müracaat vuku bulduğu takdirde merkezi hü'nûıietin
meıkûr cevaptan ayrılacağına delâlet eden biç bir emmare
mevcut değildir. Bilâkis Rum kaynaklarından gelen haber*
ler, Ingilterenin bâlâ bu fitirden ayrılmamış olduğunu

K

göstermektedir.
Şurası da ksyda {ayandır ki Kıbrıs meselesini mü
zakere etmek için toplanmıy oLn Yunan liderleri, bu me
seleyi «Ingiliz—Yunan dostluğ ■çerçevesi dahilinde takip
etmeğe» karar vermişlerdir ve Bısvekil Venizelos «lagiltereye nota verilmesine karar
verildiği» hakkindaki ha
berleri yalanlamıştır.
Sayın balklmız takdir ederler ki dostluk çerçevesi
ile aiyasi nota arasında da pek büyük bir mesafe vjrdır.
Hor ne olursa olsun, unutmamalıyız ki istemekle ver»
mek arasında da pek büyük mesafe vardır. Kaldı ki bi«
cim kanaatimizce Türkiyenin muvafakati alınmadıkça ya*
bancı bir devlet Acadolunun kucağındı yaslanmış ° !an bu

güzel adaya ayak basamaz.
Son zımanlarda Demokrat gızeteler dahil olduğu hal

de Türkiye bastolnln Kıbrıs davamızı hasretmiş olduk
ları değerli yatılara sayın halkımızın dikkatim çekeriz.
Kıbns Türkünü minnettar bırakmakta olan bu yazılar
Kıbrıs meselesinin Türk efkârı umumiyest için bir vatan
ve emniyet d&vıst merhalesine girmiş olduğunu göster
mek itibariyle pek büyük bir önemi haizdir.
Ankaradan Federasyonumuza gelen son haberler,
yalnız basının değil, boşta seçkin milletvekilleri olduğu
halde birçok mühim şahsiyetlerin Kıbrıs meselesi ile ya' kından alâkad.r olduklarını göstermektedir. Binaenaleyh
davamızın pek yakında siyasî safhaya intikal etmesi ümit
edilmektedir.
Son o1arak ş u g u Srgetmek istiyoruz: Kibrisin 37 Kutum ve kulübünü temsil eden Federasyonunaua Kıbrıs me
selesini pek yakından takip etmektedir, 25 Mart, 195 L
tarihindeki toplantım z la bugünkü durum karşısında yaI pılması lâzım gelen şeyler ciddi olarak düşünülmüştür.
Ahvalde bir değişiklik vuTtua geldiği takdirde Federasyo
num uz tekrar toplanarak harekete geçecektir.
Binaenaleyh sayın balkımızın milli hassam» okn
soğuk ianlılık ve temkinden ayıltmamalarını ve fikir se1 lâmeti ile iylerlne güçlerine devam etmelerini reca eyleriz.
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Yalu nehri üzerinde Amerikan ve Çin tepkili
uçakları arasında şiddetli muharebeler yapıldı
Tokyo, 30

(Royter): B ir de yapılmaktadır. A m erikan
leşmiş Milletler ağır topçu kuvvetlerinin, bir tepeyi iş
mu gün batmadan evvel ko gal etmek
için
yaptıkları
münistlerin 38 inci arz dai taarruzların akamete
uğra

hava muharebesi yapm ışlar
dır. Am erikalılarla iddiasına
göre,

bir

komünist

uçağı

düşürülm üş ve diğer iki av

resinin güneyinde

yaptıkları ması üzerine, Kızıl Çinliler cı uçağı da hasara uğratılm ış*
durdur siperlerinden fırlayarak A m ea tır. Kom ünist uçakları Y alu
muştur. Bu komünist karşl rikan mevzilerine karşı h ü ‘ nehri üzerinde Sinniju yakı*
bir karşl

hücumu

hücumu henüz teyid edilmi* cuma geçmişlerdir.
Güney nındaki köprüleri bom bala
yen haberlerde kaydedildiği Koreliler
Doğu
sahilinde yan Amerikan üstün uçak
üzre Am erikalıların altı bu 38 inci arz dairesini geçmiş larına hücum etmesi üzeri
çuk km. Kuzey
Kore top bulunuyorlarsa da, Am erika ne bu hava muharebesi ol
raklarına

girdikleri

iddia lılar balen hududu
olunmuş bulunan
noktanın mişlerdir.
biraz batısmdadır. Çin karşı
Amerikan tepkili

geçme muştur.

uçakla
gün rı ile komünist “ M ig” tep
içerisinde mukavemetin sert kili uçakları arasında Yalu
leştiği Uijongbu’nun kuzeyin nehri üzerinde
şiddetli bir
hücumu

son

bir kaç

Akdeniz Müdaiaa
sistemi kuruluyor

Vaşington (Royter) 30 t Bu
gün Amerika Dışişleri bakanı
DliNKU TÜRKİYE GAZETELERİNDEN ÖZETLER
Dean Acheson ile görüşen Fran*
sız Dışişleri hakanı Robert Shu*
AFER gazetesi Dışişleri ba ra ve Karaside bu cemiyetlerin manın, Akdenizin müdafaası hu*
kanı Fuat Köprülünün Pa kurulmuş olduğunu kaydtttikten
susunda bir konferans toplanma*
tisle çıkan Fıgtro
gazetesine
sonra Pakistana yapmış olduğu sını İsrarla istediği tahmin olun*
verdiği beyanatı nakletmektedir.
seyahat esnasında PakistanlIların maktadır. Frnsıa hükümetinin
Fuat Köprülü bu beyanatında,
bir Akdeniz müdafaası aiatemi
Tıuftiın do;trini
ile Mırshall Türkiye ve Turklere karsı göste
kurulmasını arzu ettiği, lâkin
piâniod’n gördüğü yakıu alâka rilen ssvgiden mütehassis olduğu*
ispanyanın bu müdafaaya katı*
dan Ttifkiyeuin uaa.l faydalanmış nu belirtmişti.
lıp katılmaması meselesinin hay*
oiduğuıu izah ettikten sonra,
Pakistana ait filmler gösterile* li güçlük çıkardığı bildirilmek*
Türkiyenin strat*j«k durumunu
rek toplantıya son verilmiştir.
tedir.
ve bu bölganin dünya selâmeti
bakımından oymyabileceği rolü
belirtmiş ve bu bölgenin emniyetini sağlıyabilmek için Birlegik
Amerikanın da katılacağı bir
birlik kurmak gerektiğini söyle
miştir.

Z

Darülelhan Yaşamalıdır
Osman TURKAY

Gazetenin, «Kore gibi bir b âdil
se Avrupada da çıdarsa Türkiye
yardım edecek mi?» sualine dıg
İsleri bakam, Türkiyenin; Birleş
mis Milletlerin kuvvetine ta bsŞindanberi inanmrş olduğunu ve
13te bu sebebledir ki sulhun ko
runm&sı için pazarlıksız hemen
yardıma koşmuş olduğuou kay
detmiş ve «ileride de teşkilâtın
n r e Sovyctlerin Doğu kil birlikler sUtejik ehem mi bir üyesi ohrak Türkiye taahhüt
batanda ço\ büyük bir yeti haiz bulunan R u s Tür- lerinden kaçınmıyacaktır» demişı ıltk hareketine giriştikle kistâm, Moğolistan ve Rus tir.
it verilm ektedir.
Çlnludeki Yilt. Tarbscakl,
Ü R K İY E - Pakistan Kültür
Türkb anın eski umomi Altay ve K u m u l mevkilerine
Cemiyeti dün
Aakarada
E m ir
Muhammed sevkedllmlslerdir.
Diğer
ilk toplantısını yapmıştır.
ifanın bugün açıkladığı* 35 000 kişilik kuvvetler ise
Türkiye ve Pakistan musikisi
nazaran 6 o ooo Sovyet Tibet, Hindistan ve Afganis
Ç in
ile Türklstanın tan hudutlarına gönderilmiş* dinlendikten sonra Pakistan bü
yükelçisi Mian Beşir Ahmet bir
erek hudutları boyuna lerdir.
konuşma yaparak
Pukistamn
buradaki milliyetçi
Muhammed Buhranın bil lürklere karsı beslediği sevginin,
Bt He mücadeleye giriş
dirdiğine göre
gönderilen nihayet Türkler tarafından anla
BtJl». Mezkûr şahsın İyi
bu takviye kuvvetleri hazır şılmış olduğunu, Türk kahraman'
alan bir çsvreye atlanmış bu'unan milliyeti h v lığının Pakistan edebiyatında bü.
İldirdiğine göre bu mlkreketi
başarabilmişlerdir. yük bir yer tuttuğunu belirtmiş
35 b'ni R u sla fd a n ve
ve bu etmiyetin ilerlemesi için
tb lk i 35 bini ise Sovyet
Sayın
Konsolosun
üzerine düşecek her hangt bir
hudutları İçindeki Gamziyaretleri
vazifeyi seve seve yopacag.nl
tere mensup askerler
T.C. Kıbna Bay Konsolosu Sayın ilâve etmiştir.
müteşekkildir.
35 000
Ddha sonra söz alan cemiye
tfttt kısmın da R u s su Bürh»n Işın, beraberlerinde muavin
Kınso’os Bay Nafiz Terken olduğu tin başkanı Konya Milletvekili
iri komutasında o ’d u lla halde
muhtelif müesseseler! ziyaret
ıl şabıs tarafından etmişler vt bu arada Liseye ve ga ö ..er Riza Doğrul, iki memle
zetemi! idarehanesine da şeref yer- ket arasındaki kültürel bağları
kuvvetlendirmek gayesiyle Anka
aûttMK&r

Rusların, Türklstanda
yaptıkları katliam

T

&CjjS|ARULELHAN, geçmiş yıllar zarfında tertip ettiği musiki
•^Jile m le riy le ruhlarımızı ses dünyasının ihtizazlarında meat
eden yegâne musiki cemiyetimizdir. Bu musiki cemiyeti tarafın
dan mSzide verilmiş olan konserler, gönüllerimizi hâlâ tatlı bir
hâtıra sıcaklığıyle ürpermektedir, Kıbrıata kültürüyle, harsıyle,
gelenekleriyle; millî iman ve ruhuyle; bedii sevk ve heyecanlaııyle
enerjik ve yaratıcı bir varlık olarak, bekamızı ebedileştirmek
yönünde, Darülelhan gibi kültürel derneklerin eynadığı rolü
belirtmeyi zait buluyoruz,
*
Otuz yıl gibi uzun ve baganlı bir mâziye sahip olan il
Darülelban’tn konserleri, halkımız tarafından takdir ve hayranlıkla <l
alkışlanmıştı,-. Türk musikisinin ruhumuzu ürperten tatlı nağme- '
Inrini kana kana tadarken, Kıbrlata bir musiki derneğine olan
ihtiyacımızı te B İim ediyorduk. Uzunca bir duraklamadan sonra
geçen yıl tertip edilen musiki ziyafetleri, Darülelhanın istikbali
bakımından hepimizi ümitle doldurmuştu. Lâkin, bu ümidimiz i
uzun sürmedi. Bu yıl, daha eaaalı faaliyet gösterileceğini bekler
ken, tatil rüyamızın akabinde hayal kırıklığına uğradığımızı itiraf
etmek zorundayız.
Kış mevsimi aessiı sedasız geçti. Tabiatın, uzun kıs uyku
sundan silkinip uyandığı; dalların, damarlarımızda kanla birlikte
tomurcuklandığı; kırların, bayırların yeşillendiği Bahar mevsiminde
bulunuyoruz. Lâkin Darülelhanın silkinip uyandığına, canlanıp
yaşadığına dair ne bir ses işitiyor, ne de bir belirti görüyoruz.
Acaba bu cemiyet dağıldı mı? tfittiğimin göre, genç amatörlerimiz
sahnede şarkı okumaktan, musiki aleti kullanmaktan çekinlyorlarmış. Bu yüzden hiç bir faaliyet gösterilememiş. Hatta b|r çok
genç amatörlerin provalarda bulunmaktan bile imtina ettikleri
söyleniyor.
Kurulmuş bir cemiyetin ihmalkârlık ve çekingenlik yüzün
den yıkılması doğru olamaz. Biz, atalarımızın kaniyle sulanmış
olan bu topraklara tarihi bakımdın olduğu kadar, milli kültür
ve geleneklerimizle de bağlanmalıyız. Halbuki,folklorü ihmal edilen;kurulmuş musiki cemiyetleri yıkılan; şairleri ayıplanan ve bir
“sür gecesi” tertibini tereddütle karşılayan Kıbrıs Türk cemaatı
nasıl olur da bu memlekete kültürüyle bağlı olduğunu iddia
edebiliı?
Darülelhan Kıbrls Türkleri için lüzumludur. Sayın Kenan
Beyin, mâzide olduğu gibi, halde ve istikbalde de bu yönde
gayretler sarfederek Daıülelhını canlandıracağını ümit etmekteyiz.
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BOS T A N
İbrahim Zeki BURDURLU
■RAN Edebiyatıma
ü d İQ
gılrlerinden Şirszlı Sadinin
■ «Bostan» tcrcümesi M illi Eğitim Bakanlığınca yayın*
lanmış bulunuyor. Daba önce <Gûlialan»da bayatın dogu
felsefesinde ve doğulu bir glir dilinde naııl bir gekil aldığı*
m görmüg; Sadinin sanatına hayran olmuştuk. Bizim ede
biyatımızın pek yftkından tanıdığı Farsça OsmanlI dili ve
edebiyatı için can noktası bir dildir. Bu dilde, ruhumuza
yakın bir tanıdık yiizfl bulur, yıllarca dilimize akıp gelmif
Farsça kelimelerin içinde bir mftna güzelliği ele geçiririz.
Bu dilin bize tanıttığı ünlü kimseler çoktur. Sadi, dünya
edebiyatının eirveliae ulaşabilmiş bahtiyarlardandır. Bel
kemiği bâlâ dimdik, ruhu bâlâ engin ve zengin duran
Gülistan ve Boatan klâsik kitaplıkların bas köşesinde du
ruyor. Bu, Dogu îalâm klâsiklerine verilen önemin bir
nişanesidir.
Hayat felsefesi, çeşitli yüz yıllarda, çeşitli yazarların
eserleriyle kökü ayni fakat dalları ayrı ayrı olarak belirmif
bulunmaktadır* Her milletin ana kitap saydığı ciltlerde,
insftn dehasının kalem gOcQ uyanık bulunmaktadır,
«Bostan* da, yeniden tekrar okuduğumuz bu eserde, bem
müşterek düğünce âlemimizi, hem de Sadinin sanat örgü
sünü tekrar gördOk. Sadi, hayatı, net bir ilim olan îsl&m
felsefesine bağlıyor ve gerçeğin sert yüzünden asla ayrıl
mıyor. Bu hâlis garçek ve İranın gOller ve halılarla süslü
hayal dekoru, Yahya Kemali costurmuştur.
Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış
Ypniden her gün açarmi| kanayan rengiyle
Gece, bülbOl ağaran vakte kadar aglarmi|
Eski Şirazı hayal ettiren âhengiyle.
İslâm kültürünün müşterek bir bayat görügfi, düşünce
seviyesi vardır. Bu denizde berkes kendine göre bir dam
lacık bulur, onunla eğlenerek hayatını bayat yapabilir.
Fakat, bu faydalanma, ancak, istifade için olmalıdır.
Büyük sair Sadinin ruhunu burada, cüce fikirleri*
misle, taziz ederken bir hikâyeciğini aynen alıyoruz:
«Perl yüzlü bir güzel, bir earkıcın.n nağmeleriyle
oynamaya kalktı. Derken mumun âtegl -etrafındaki peri
şan gönüllerin de tesiriyle» eteğini tutuşturdu. Canı sıkılıp
hiddetlendi. O sırada âşıklardan biri:
«Ko.kma sevgili, dedi, ateg senin eteğini yaktıysa be
nim biranda bütün varlığımı kül etti!»
Eğer âşıksan kendinden bahsetme; sevgilinin yanında
benlik salmak Tanrıya ortak koymak gibidir.

25 inci Tümenin Kurmay Başkanı, General Yazıcının tebrikine şu cevabı
verdi: “ Bu muvaffakiyet 25 inc i Tümenin değil, Mehmedindir, 25 itici lüraen,
1 ürk tugayına sahip olduktan sonra

nam kazandı.

Faruk Fenik
Korede bir yer-Son bir
haftamız gene
Mehmedle
beraber g e ç ti:
Seul kıskacında Melımedin de rolü var. Han nehri
ni geçen kuvvetlerle Seul’u
çemberlemeğe gidiyoruz,
Ajans telgrafiarıadan bel*
ki okum uşsunuzdur; «Birleş
miş Milletler kuvvetleri dün
Haa nehrini geçtiler» dı
ye...
Evet Han nehrini geçtileı! Fakat nasıl geçtiler?
Gelin onu bir de Çinlilere
sorun.
Bir taksim yirm i beş b in 
lik bir haritada bir iğne de*
tiğine 24 bom banın d ü ştü 
ğü bir cephe hattında B ir
leşmiş Milletler kuvvetle i
Han nehrini geçtiler...
B.ne yakın top tam bir bu
çuk saat m akineli tötek g bi cepheyi döğdü.
Bazookalar,
hıvao lar,
ağır ve h *f f makineliler,
s a b ih şı f-k atm ad. n başla*
yıp gün s ğ m n c a y a kadar
ölüm kustular.

Riza, Haşan Hüseyin Ahmet,
Süleyman Ahmet, İsmail İbra
him, Talip Mehmet, Elif Meh
met, Enver Y t s J .
5/- VEREN LER:
İsmail Mehmet, Ahmet Der
viş, Meryem İsmail- Gazi Ali,
Halide Gazi, Fatma AH, Mus
tafa Şevki, Mllhan Haşan, Rama
dan M . Şevki, Fehlm Ahmet
Kayedl, Yango B H ad
Y a m ',
BulgaristanlI Irktaşlarımıza Yardım
Kadriye Hüseyin, Şerif Ali, HQ
şeyin Haşan Gridigo, HQs:yin
Nakli Yekûn £2496 11 o J Mustafa Kerim, Ahmet İbrahim İsmail, Raş't Ahmet, Layıka Iz
V A SÎL Y A K Ö Y Ü H A L K IN IN Mustsfa Ahmet, Ounan Ömer zet, Nezire Mustafa,
EfT., Nalm Salih, Mustafa Ab 4/. V E R E N L E R :
B A Ğ IŞ L A R I:
met Çamurl.
Halil HüseyİD, Niyazi Musta
Nazmlm Ahmet Osmancık ve
lİN G R A S t H A L K IN IN
fa, Münevver Haşan, Mehmet
ailesi
£ 1 0.0
B A Ğ IŞ L A R I
Haşan, Ülfet GaliP,
Mustafa Ahmet Beşokka 1. 0.0 Yusuf Ziya Muhtar
£ 2 . 00 3/- VEREN LER:
Ahmet Mehmet Ü ç okka 1 . 0.0 Yuauf Hakkı
1 . 0.0 Fatma M. Şevki, Fatma A.
Vaailya Türk Bayanları 6. 3.0 10/- V E R E N L E R :
Mercan, Nahlle
Niyazi, Ayşe
Vaailya Türk İlk okul öğrenci
Mehmet Münir, Lutsiyo Hrlsleri
o 13 .i l tofi, Hüseyin Osman Eft. Hüda- Mustafa, Mehmet Topal İsma
Mehmet Ab. Düztaban o. 8.0 verdl Kara Hüseyin, Süleyman il.
2/- VERENLER:
Hrİsefdkos SUtogoa Vasllya A y. Mehmet, Naciye Asım.
Melek Kerim, Gülsün izzet,
K . Elenla
3. 15.0 5 /- V ERENLER:
Zekiye
İsmail, Ayşe Derviş, Ah
10/- VEREN LEE:
Derv!ş Kara Iiaaıo, Hüseyin met Mercan, Şifa Mehmet,
Haşan Hüseyin II»tnbo>I, Ömer Hasao, Haşan Ahmet, Mehmet
1/- V E R EN LER:
Hiza Muhtar, D utm uş Ahmet Ali Arif, Ahmet Kullo Hüseyin,
EvrlbldU Fılfppo, Ahmet Des
Emruliab, Hüseyin Mehmet Em- Haşan Osman, Beh|ç Haşan, Sa
tebır, Ahmet Salt, AH Hüseyin,
rulith, Ayje Mulla Derviş, Meh llh Nizam, Kasım Cemal, Os
Servet Ahmet, Hatice M . Şahit
met Ahmet H»1H, Bayram M . man Mehmet, Mustafa Hüseyin
Hatice Mustafa, Zekiye Galip,
Salih.
Kadi. Tabir Arif, Mehmet Kan Nalla Hüseyin, Orhan Mustsla,
dİ.
5b V E R E N L E R :
Ali Topal İsmail, Mehmet Ali
Ali Ömer EH*, Mehmet 8a* 2/- V EREN LER:
Mustafa, Galip Ahmet, Ülfet
Zekerrlya Haaan, Cemal Ah GalIP, Tulln Ahmet Kayadi,
llb, Tahsin Mehmet, Celâl Ömer
EfF., Kerim Mustafa, Rahmi met, Cemali Kasım, Mustafa Sabiha Ahmet Kayedl,
Üztürk, Kemal Rahmi, î-ıkrl B. Osman, Musa Ali Osman.
Alkan, Hamlt Ahmet, Cavlt Meh
Fatma Ahmet Kayebı 10)
Haşan Hüseyin Kaya 4/-, Ah
met Kambllf, Deli Mehmet Şö9)-, Rasiha
fer, Müstat* Ahmet Lflpta, ,ŞQk met Salih Nizam 4/-, Ali Salih İsmet Ahmet
rfl Ahmet, Ahmet Nalm, Derviş Nizam 3/-, Klryagos Yuannu 1/• Haşan 9 ) Rüştiye H H û s j
Ömer B f f , Musufa Salih, Meh K U K L A (Mağusa) H A L K IN IN yln 8)-, Hatice
AH Kouaya
met Riza;
7)-, E'maz Ahmet 6)4^, 1*
BAÖIŞM ARI:
4/- ' E R E N L B R :
H»tice Halil
£ M 7 4İ mail Hüseyin Paramoro 6
Mehmet Ahmet, Sami Meh Haşan Hüdaverdi
1 . 10.0 Mustafa H . Hüseyin g )" U •
met.
Mustafa Hüseyin Konedra 1 . 8 0
fet Çabran 6) 3 , Meryem S 3
3 /' V BRBN LER:
£ 1 V EREN LER:
Muşta 14 Kara Hüseyin, Bay
H.H. Lort Muhtar, Ahmet leymnn 3) 6 , Şifa Yusuf 3) 4 $
ram Rlzp. Mahmet İsmail, Ra* Mehmet Kayedl, Nezlre Meh- U f « İsmail 1 ) 2, H anım lımadan Ali.
m ıt Kayedl, Ziya İzzet, Ahmet mail G kr., Ülfet Haşan 4 ^
2/- V E R E N L E R .
Mustafa Buball,
k r , Tevhide K em al 5 ) 4 ;
Halil İbrahim, Mustafa M. Sa* 10/- V ER E N LB R :
Devamı s i) f ı 4 te
llb, S»ml Mu‘ t«f», Ö ner Vamık,
Mustafa Ahmet Kayedl, M.

* **

Daha
g in e ş d o ğ a n d a n
Seul'ü çevreleyen kan?dlar
la m ermi y ağm urunun k >
'.ıllıgı ortalığı aydınlattı.
Ve işte Birleşmiş Millet*
ler kuvvetleri bu ateş yağ
m urunun altında H an 'ı geç*
tiler. H an geçilirken M elr
medeik sağ yamecda Ame.
rikalıların ateş him ayesini
yapıyordu.
O ^ u n için General Yazıcı,
» icci Am erikan tü m e n .
kurm ay başkanını
tebrik
ederken; mütevazı Albay
şöyle cevab v e r d i:
-Bu m uslîık iy e i 25 ine
tüm enin değil, M ehm edin'
ılir. 25 inci töm en Ttirk
tugayına sahip o'duktan son
ra nam kazandı. B ütün m ü
kâfıtı Mehmede s id d .r Aı
kamızda M ehmedcık var «i:
ye r»hat rahat ilerledik »
A m erikalı Albay bu mü
assebetle Ç ın lı bir es riı
üzerinden çıkan o du teblı
ğini de
Generale okudu.
Bu ves küda gynen
şöyle
deniyo du:

O g ünkü bü y ü k
taarruz
Am erikan s tvetinin Kore*
de b ;r göster.si idi.
M .lyoularea me^ctıi bir sa‘
>tte bütün cepheyi taradı.
Ç inlile r ateş etmeğe değil,
başkaldırm ağa bile
vakit
bulam adılar. T oplarını, k ı
tırlarını, hattâ bapucİarını
bırakıp teslim oldular- Her
Ç in lin in kulağında havadan
serpilmiş A m erikan beyan*
nameleri vardı :
«T eslim oluuuz! Bize les*
lım olanlar, en şerefli birer
esir m uamelesine labi olr
c a k la rd ıı!»
İ l san sürüleri
teslim oldular.

Bulmacrmızm Halli
SOLDAN ŞAGA
1. Merdiven., 2. İdeoloji 3 S sN.K. 4, Abideler 5 Fi (L)
Re. 6 . (Ter&ı) Mürayi. 7. Rah<
metli 8 . Taam Al.
YUKARIDA N AŞAU

1. Misafir. ı . Edebiyat '6 Re*
Aha. 4. Donanma. 5 îlke Ü.E.M
6 . V.O-M.T. 7. Ej ler-Lâ 8 .
(Tersi) In-Tetnil.

Amerikan p yadelerlni bu
vesile ile tandirle auftiım.
a«b lım karanlığında ö ütn
u ç u ru m u n a e saret ve mîtanetie gittiler. Bir mermi
kızıl'ığm tn içlude H a n urbrlai kayıklarla g^çen öLCÜler,
yarım saatte ve ateş altındı
kurulan tom b z köprülerden
yürüyen kıtalar yalnız tek*
niğin, yalnız silâh üstünlüğü'
n ü n abidesi olarak değil, er
saretin timsali olarak da ta'

2

7 8 Hazırlayan; IŞIK
SOLDAN 8AÖA
1. Siyin L'se ,, Müdürümü*
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halinde

Fakat hâlâ şaşıyorum. q
leş y ğ n u r u o u n altında o
ölüm kasıt galatının ;çinde,
haritada bir iğne deliğine
24 bom banın düştüğü ara'
iiJ e her metre murabbaa
yözletce kurşun isabet et'
t ğ o he gâm enir, o yang tı bom balarının, o tayya1
e'etıu roketlerinin içinden
«K a rşın ızd a 25 inci Ame' s ğ kalarak teslim olanlara
ikan tün eııinın bu'undıı hâlâ, ş ş yo um .
g u tu u a u tn ı^ y ın u ! O .ıl u
ö dûoiiyı n M L h öldür
çeri Bİmağı ve im h* H m t' m yor vesselâti!
'
ğe bakı ! Fakat
dikkat
Tek karış toprağında m ef
edin, sikalarında T ürk tu mi izi bu uom ayan kovuklı»
g ıy ı var. O nlara sakın çal- rıcdâD, Ç n'ller çılatak tik*
m ayınl»
lim o d u 'a r .

263 Numaralı

* i - ,

- .'M

?

A u ',f Ü * * * 1'

6

1 l f li 1 yer’n arasl—®,r uavumuza. 3.
İT— » ^ a^ * D,n kir günü - Sonundan
__ II il__ \ m okunursa Suzan Yakarın yana*
|ğtndaki siyah nokta o'ur. 4.Ala*
turka müzikte, jaıkının sonun
da çalman sözsüz parça. 5. Pis-

Ü

|Uk— Lezzet. 6 . İlgi— lok karştdı 7. R .I.—Ojdalık. 8 I.K .— Nejeli.
TUKABIDAN AŞAGl 1 . İhtiyar ia ltu . 2 Nuhıi jevkî,
Murdar ilik. 3. Sıyt. 4 MJslüannları cımiye davet eien kıs*
hitabe— Oau yapıyım derken göz çıkarır. 5 . Sîfarete bağlı
memur. 6 . Bir cins tuilu bıl.k—K\sı zamın. 7. B«yrakt*r.
sancaktar. 8. Kıdın doğurtan— Konoütmtn idaresinde inim inim
Inliyen büyük bir Asya devleti.

Alman VEGA Dikiş Makinelerini daima Tercih Ediniz
AT Al KARDEŞLER, 187 Ermu Sokağı, LEF KOŞA.
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31 M»fl İ t i l
Utan bul Mektupları

Kıbrıs Meselesinin
şimdiki safhası
Ahm ed Cemal G AZİO Ğ LU

a ty f t »

Kıbrıs Türk KültürDerneğl
Başkanlığından:
Grçen şubat ayı lçlod<*, b»
zı Ankara ve İstanbul gaze
telerinde, Ankaradaki K ıbns
Türk K ü ltü r Derneğinde, ba*
zı şshıs'arm kum ar oyna
dıktan iddiasıyle Vilayet me
m urları tarafındau, bir » r a 
ma yapıldığı hakkında yan
lış bir h «b :rlü intişar ettiği
ve K ü ltü r Derneği tarafın
dan yayınlanan bir tebliğde
b u haberin tavzih ve tashih
edildiği m alûm dur.
H atırlardadır kİ, Derneğin
bu tebliğinde, değil, Dernek
ten tamamen ayrı ve müıtakil bir cîm 'yet
ûl*n “ K ıb
rıs K u lü b ü ’*nde ceryan etti
ği ve bu hadise ile Derne
ğin hiçbir ilgisi bulunmadı*
ğı kaydedilmiş ve ayni za
m anda haberin
gazetelere
son derece m übalağalı bir
eskilde aksetmiş olduğu da
belirtilmişti.
Bu tavzih mektubu tstan*
bu'da intişar eden ve orada-

( J r t MART tarihli bir Köyler larm ın adadaki çoğunluğu
4 d haberinden öğrendiğimize teşkil etmelerine istinat «-t*
fiöre; Yunan Başbakanı Sofokles tirdıkleri ilh ak taleplerinin
Venirtlos'un başkanlığı a l t ı n d a temeli de aslından çürük*
toplaşan Y u n a n is ta n ıu b ü  tür; sağlam değildir. Zira
tün siyasi partile rin in lid er onların bugûnku çoğunluğu
leri,
Kıbrıs» Y u nan ista n a başka yerlerden gelmiş der*
ilhak (!) konasunda faali* me çatma bir çoğunluktur.
yellerini birleştirm işlerdir. Esas vasıflarında Yunanlı*
Ve bu kararla birlikte Kıb* lık yoktur. T arihi m azileri
rıs meselesini, Ingiltere ile aydınlatılm ış değildir.
Y u nanistan arasında yap»ö le yandan bizim , T ürk
lacak dostane b ir anlaşma K ıbrısnaız üzerinde tarihi,
ve konuşm a ile neticeye siyast ve m illi haki rım ız
v ard ırm ak hususunda Ingi* vardır. O abinlerce ecdat
liz h ük üm e ti nezdinde İsrar kam ile suladığım ız her ka
edeceklerini de açıklamış» rış toprağı T ü k lü k kokm ak
lardır.
tadır.
Y u n a n h ük üm e tin in , Baş*
Y unanistan h iç bir esasa
bakan Venize'osun p a rlâ- müstenit olm ıyan iddiaları
m entoda yaptığı K ıbrıs bak na devam da
İsrar edecek
kındaki son konuşmast ile, olursa, T ürk —Y u nan ger
adayı Yunanistana ilh ak et* g'nliği m uhakkak
surette
me (I) hususunu siyast bir artacaktır.
dava olarak politikaları d a 1
Detteri Hakani ve Mesaha Dairesi
hiline aldığını hepim iz b i‘
liriz.
1915 Gayri Menkul Mil (Tasarruf, Kayıd ve Takdiri Kıymet)
Türk Basınındaki
Kanunu, 48 inci Maddi Tahdinde İhbarname

Akisler

Gerek Venizelosun parlâ
m entodaki konuşm ası, ge
refcse Y uoan siyasî liderle*
rin in bu son k ararlan T ürk
basınında hayret ve teessür*
le
k a rşıla n an d ır. K ıbrıs
h a k k ınd a devam lı neşriyat
başlam ıştır. B h .s s ı Vatan
gazetesi K ibrisin T ürk ka
lacağını ve T ürkiyenin Kıb*
ıis adası üzerinde o'an her
türlü h ık la rın ı belirten m a
kaleler neşıine devam et
m ekledir.
H em en, hemen b ütün Istanbul gazeteleri K ıbrıs me
pelc&i üzerinde hassas yetle
durm akta ve T ürk m illeti
nin , T ürk K bn s hakkında*
kı m illi ve sam im i duygu1 rina tercüman olm akta
dırlar.

«Vatan» Gazetesi, Si
nan Korle ve Sara E.
Korleden
müteşekkil
bir ekibi Yunanistana
gönderdi

İstida No. A. 6095/48

Kot çat sakinlerinden H a lil Musa, Biği
mevkiinde
kâin ve Haşan V eli, H üseyin îs m a iV F.atma Mustafa ye
Haşan Mustafa nam larında kayıdlı bulunan ve tafsilâtı
Ay. Varvara köyündeki Yoıko H r. Hacı Y o m kahveha
nesinde yapıştırılan 125 num aralı formada bildir-len bir
zeytin ağacının nam ına kaydedilmesi için Tapu Dairesine
istida yapmıştır. Mezkûr gayri m enkul malda alâkası
olan her hangi bir kim senin bu ihbarnam enin tarihinden
itibaren (60) altmış g ün zarfında teklif olunan
kaydın
balade zikredilen m üstedinin namına yapılmamasına sebep
göstermesi bununle talep olunur.
(Lefkoşa Tapu Da<reai Tarafından
isdar edilmiştir.

Lefkoşa: 29.3,51

Ev Böcekleri
—ŞELTOKS—ŞEL D.D.T. % 5 -

— Dükkânlara satılacak

flat—

Şeltoks, 32 avınslık tenekelerde 3/3
Şel D.D.T., 32 »
>
3/3
Birol ve D.D.T. % 5 J okkalık
8İgelerde 1/6
Birol ve D.D.T. % 5 100 dirhemlik
gişelerde 1 /-

—

Alâmeti farikaya dikkat etmeniz rica olıinur.
Şel size kaliteyi temin edecak olandır.

kİ

K ıb ııs T ürk K ü ltü r ve
Y ardım Gcmlyeli'nln organı
o'an “ Yeşllada” derglslnede
gönderilmiş ve bu dergide
neşredilmesi İstenmişti. Ye>
şll ada dergisi tavzih mek*
tubunu, hiç İtibar nazarına
alm adan, son
nüshasında,
“ Ankarada basılan kumarha*
ne” başlıklı ve “ K aya Kaya*
baş” im zalı b ir y lz l yayın
lamıştır. Baştan başı haki
kata aykırı olan ve Dernek
İdare Hey’etl Üyeleri h ik .
kında ağır hakaret ve Ifdra*
tarla dolu olan bu yazı, 1 i a 
re Hey'etlnln 22.3.51 tarihli
toplantısında gözden geçirli*
rnış ve bu hllâfı hakikat İd’
dia ve İsnatlara gereken ce*
vabm verilmesi ve ayni za*
m anda Yeşiladp aleyhinde,
hakaret ve iftira suçundaD
dolayı dava açılması kara?
altına alınm ıştır.
Y u n a n lıla rın K ıb n s m e
selesini son derece kritik
bir safhaya
v ardırdıkları
bu sırada aralarında sıkı
bir tesanüdûn mevcut ol
ması ve birlikte çalışarak
K ıbrıs davasına hizm et et
meleri beklenen K ıbrıslılar
cem iyetlerinin
arzettikleri
bu m anzara cidden hazin*
dir, ve bu sahada yegâne
faal cemiyet plan Ankara*
daki K ıbrıs k ü ltü r Üerneği
ue sadırm ak için
behane
aradığı anlaşılan Yeşilada
dergisinin oynadığı yıkıcı
rol de m eydandadır.'
Y eşiladanıu
aeşiriyatını
büy ük bir teessürle karşı*
layan A nkaradaki hemşeh
rilerim iz ve K ıbrıs davası
na m üzahir olah T ürkiyeli
vatandaşlarım ız, bil dergiyi
idare edenlerin sam im i bi*
rer dava adam ı oldukların*
dan hakkıyle
şüphe et
mektedirler.

Kore Mektubu

Ankara Radyosunun
Bugünkü Programı
7.28
7.30
7.31
7.45
8.00
8.25
8.30
9.00

Açılıt Program.
M. S. Ayarı.
Vali Tango ve Balerolar (Pl)
Haberler ve Hava Raporu.
Türküler (Pl.)
Günün Propaml,
Brahms-LaMinör Kuartet(PI.)
Kapanı».

★
12.15— 13.15" Aaker Saati.
(16 m. 83-17820 Ic/s T.A.V. K im
Dalga Postasıyla Berabar Yayln)
12-15 Memleketten Selâm.
12.30 Askerin İstediği Havalar13.00 Haberler
13.15 Müzik. Saz. Eserleri,
18.30 öğle Gazetesi.
13.45 Şarkılar
15.00 Radyo Saıon Orkestrası
14.30 Hafif (atkılar (Pl.)
14.55 Konuıma Kayıp Mektupları
15 00 Hava Raporu, Akşam prog*
ramı ve Kapanış.
16.58 Açılış ve Program,
17.00. Çocuk Saati
18.00 M.S. Ayarı
18.00 Dans parçaları (Pl.)
18.30 Şarkılar
19.00 M.S. Ayarı ve haberler.
19.15 Tarihten bir yaprak
19.20 Yurttan Saaler
19.45 Radyo ile İngilizce
20.00 Çigan Havaları (Pl.)
20.15 Radyo Gazeteai.
20.30 Serbest Saat.
20.35 İncesaz (Hicaz Faslı
21.15 Konuşma.
21.20 Keman Soloları
21.30 Konuşma Denizden Sesler
21.45 Opera potpurileri (Pl) >
22.00 Konuşma.
22.15 Şarlylar Okuyan Şaliye Ayla
22.45 M, S. Ayarı ve Haberler.
23.00 Dans Müzikleri (Pl)
23.30 Program ve Kapantı.

#1
Hl

Kadın Terzisi]
İki seneden beri Leman
Hanimin Terzilik Atölyesinde
terzilik sanatının en ince tefer
rüaUnı öğrenmiş bulunuyorum
Şaban Paşada 36 numaralı
evde her türlü kadın elbise
lerini en ueuz ve en mü
kemmel bir, şekilde diktiğimi
uanım balkımızın
malumu
olmak üzere ilin eylerim.
Ayrıca terzilik öğreteceğim
İki talebeye ihtiyaç olduğunu
bildiririm.

TOHftlfl CEMAL
Şaban Paşa Sokağı l o 38
Lefkoşa

(2 ncl sayfadan artan)

—

ZİRA A T M A K İN E LE R İ K U M P A N Y A S I Ltd.
K ıbrıs meselesinin Yu
nanıstanda aldığı ç ılg n c a
LEFKOŞA — MAĞUSA — LİMASOL
BAF
sekli tedkık etmek gayesîy
le V o lin gızetesi Yunanislana b ir ek p gönderdi, i l 
Defteri Hahaui ve Mesaha Dairesi
kin A t n ı y ı ziyaret eden
ekip bu husustaki ilk inli* 1945 Gayri Menkul Hal (Tasarruf, Kayıd ve Takdiri Kıymet)
Kanuna, 48 inot Madde Tahdinde İhbarname
bal m ı V atan’* göndermiş*
l.tida
No,
A. 6729/48
*
le ıd ir. Vatan gazetesine gö
Koççina sakinlerinden Kezu Feyzi A levga’da, K öy
re Y unanistan bir buhran
içinde kain ve Feyzi Salih nam ında kayıdlı bulunan ve
ve g fl t iç ir iş nd ed ir.
tafsilâtı Alevga köyündeki M u h tır Dervişin kahvehane
Tarihî Hakikat
sinde
yapıştırılan 125 num aralı formada bildirilen iki
K ıbrıs R u m ları adada ço*
badem
ağacının nam ına kaydedilmesi için T a p u ' D aire
ğ u c lu ğ u teşkil etmeleri do*
sine
istida
yapmiştlr. M ezkûr gayri m enkul malda alâkası
layısı ile Yunanistana Kıb*
m ı ilh ak ttle b ind e b u lu n u r olan her hangi bir kimsenin bu ihbarnam enin ta rih in d e ^
it baren ( 60) altmış gün zarfında teklif olunan kaydın
lark en büy ük b ir tarihi gat*
lete düşm ektedirler. Bu gaf balade zikredilen m üstedinin nam ına yapılmamasına sebep
göstermesi bununle talep olunur.
let de ş u d u r : Bugün adada
Lefkoşa Tapu Dairesi Tarafından
*
R um ların b üy ük bir kısaaı
Lefkoşa; 23.3.51
Isdar edilmiştir)
hakikî Y u n a n lı değillerdir.
H ak'kî Y u n a n lı o ld u k la rın ı
ve menşelerini kati ve müs*
bet delillere istinat ettirerek
İKbh edebilirler m i?
Bizim elim izdeki müsbet
ve kati tarih
k ay naklan,
TEL
LEFKO ŞA
oudokuzuucu asrın ortala
M AĞUSA ŞU BBS t
rına kadar adanın ekseriye
tini T ürkleria teşkil ettiğini
Prenses ■llsabeth Sokağı lto. 46
gösterir.
G örülüyo r ki, K ıbrıs K um

D ikkat

Kambilili Taxi Yazıhanesi
7 2 2

m

m

)

rihe geçeceklerdir.
Amerikan askeri, H a n neh
rl gcçişlle Korede yeni bir
savaş örneği vermiştir.
Ü çüncü
dünya harbinin
piyonları İçin bu geçiş, bışafilı bir im tihan olarak anı*
lacaktır
T ürk piyadesi
bu geçişte
[Amerikalıların arkasında ve
onların desteğinde kullanıl
mıştır.
General Yazıcı bu rnüna
sebetle dedi k i :
<— Amerikalılar bu harb
de, yalnız savaşta üstünlük<
lerlnl değil, hakka, adalete,
sıraya ve harp kaidelerine
riayette de kusursuz olduk
parlak sahlfe'er kazadıracak*
larını Isbat etmişlerdir.
.lar!»
***
Çinlileri 431 den sökerek) ş|m d, n ef||yofUZ.
H a m nehri yukarısına kadar
""
*"
*
Seul*ün kıskaca alınmalın*
biz attık. Amerikan birlikle*
da T ü rk Birliğine de mfl*
r i İhtiyatta ve T ürk süngü*
h lm vazifeler düş t y o r
sü H an kıyılarında İdi.
K ah ra m a n Mehmetlerle be*
V aktâ kİ H a n ’ın geçilme raberiz, Biz iki gflne kadar
si kararlaştı. İhtiyat kıtanın zaferlerini
müjdeleyeceğiz..
nın gelip üzerimizden aşa
K arşım ızda Seul, alev alev
rak karşıya ulaşması lazım* yanıyor. H er akşam Neron
d(.
gibi bu kızıllığı ve bu alev*
Amerikalılar bunu noktası leri seyrediyoruz..
noktasına tatbik ettiler. İ n 
Havan lar,top mermileri ge*
şallah SeuPe bayrak çekme ne etrafımızda mekik doku
sırası da bize gelecek! O n  yor. Kadere boyun eğmiş
ların ateş desteğlle bizim gidiyoruz.
Bakalım
A lla h
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Hafriyat

L E E T E R lA gazetesi T ür lifleri de îngillzıerln Kıbrıs
Uye gazetelerinden Gece ta kalmalarına yardım ede'
Post*ıının Kıbrıs davan için
cek en İyi bir İdare uıu'üneşrettiği bir yaziya temaı d lr . İngiltere Hüküm eti K ıb
etmekte ve yunllrı yazmak’ rıs davasına karşılık olarak
tadır.
daima Muhtariyet teklif et'
TftvMye
gazetelerinden önektedir.
Gece Poıtau, Kıbrıs R u m
Halbuki Kıbrıs Rum ları
larım n Kıbrıs davaai İle il* nın ilhaktan gayri bir idare
gllenmedlklerlnl ve böyle b it kabul etmedikleri pek aşi
dava bilmediklerini yazmak kârdır.
tadır. Netice itibariyle Gece
Fakat, Lord Wınsterin tek*
Fostasının, K ibrisin Yunftnir lif eltıği muhtariyet tekrar
tana ilhakkı İçin sütunlar teklif edildiği zaman, evvel
dolusu yazılar yazan yunan ki teklifin uğradığı akıbete
gazetelerinin de, bu davaya uğrayacaktır.
alâka
göstermediklerini ve
Kıbrıs Rumlarını, İlhaktan
Yunan halkını dft ama ola* gayri bir idare şekli tatmin
t ak
telâkki edeceği
pek edemez. Muhtariyet teklifle*
tabi’idlr.
Fakat "!] Yunan rine Kıbrıs Rumları daha
halkının böyle bir davayı evvel cevap vermişlerdir.
bilmemesi yalnız ama değil, Kıbrıs Rumları ilhak ger*
balsız da olması lazımdır. çekleşene kadar mücadeleMezkûr gazete Kıbrıs d a rine devam edeceklerdir.
vası İçin Atloada yapılan
huzurunda
ffümayljlere karşı hoşnutsuz Mahkeme
luk izhar etmektedir.
Lâpityulu olup şimdi L e f
ve
O L C U Neos Dimokradls kaşada sakin H alit Ali
Raşlt
Süleyman
para
çalmak
gazetesi Kıbrısa yeni bir
için Lefkoşalı Gemaliye Ha*
Muhtariyet teklif edileceğine
sanın
evine gtıerek, kadınca*
dair, Atlnada bazı şaylala*
ğızı
zorladıklarından
dolayı
rın dolaştığını kaydetmekte
dün
mahkeme
huzuruna
ge*
ve şuhları yazmaktadır.
tiritmişlerdir.
D
avanın
ilk
Atinada, Lord Wİnster’in
tahklkatl
4
Mayısta
yApıl*
Kıbrıstılara teklif ettiği Muh
»ariyetten daha serbest bir mak için m aznunlar serbest
İdare
şekil
tekl*f edile' bırakılmışlardır.
ceğlne dair
şayialar dolaş*
Yaraladılar
m aktadır.
Matyatlı Haşan Hüseyin Şe
Fakat bu şayiaların doğ ker Ali, Haşan Yusuf Şe* ve
ru olması da muhtemeldir, Şeker AH H allt, köyiüleri Ali
tn glllz HOktm etl Kıbrıs da' Nuriyi ağır surette yaralan
vjsıoa k iış ı daima sert dav dıklanndan dolayı mahkeme
rnnmaktadır. Ve mflstemle huzuruna getirilmlş'erdlr.Da*
ke İdaresini idame ettirmek vanın iptidaî tahkikatı yapıl*
iç in 'b ir çok çarelere baş mak için, dava 7 Mayısa te*
vurmaktadır. Muhtariyet tek hlr edilmiştir.
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! B e lli P aşa Sinemasında
r3l Mart Cumartesi (Buakşam) ve i Nisan
Pazar Yarınakşam Saat 3,6 ve 9 da
V atan.için,

hürriyet için

erkekler

gibi

savaşan

kadınların büyük harp destanı:

CENK KIZI HALİME
(Türkçe Sözlü ve Şarkılı)

Amerikalı Antika Mütehıs*
sisi Mf. Makfadenln siyaseti
altındaki Pensllvanya ünlver
sitesi heyeti tarafından So
Ura
köyünde, bir t psdr
hafriyata
başlanmışdır. Ya*
pılan bu h frlyat neticesinde
taş devrine alt b ız ı toprak
kap’ar bulunmuştur.

LARN A R A D A N t
BulgaristanlI Irkdaşla*
Komisyonla görüşecek
nmıza Yardım
Haber aldığımıza göre, Maarif
MıldOrO Dr. Slight bu gQn ka
sabamıza gelerek İlk Okullar K o
misyonluğuna yeni seçilen 9 ki
şilik heyetle Lârnaka İlk Okul
binasında ö.» sıat 2 de tanışıp
görüşecektir.

(İkinci «ayladan
lEftÖVASA
ASPKOYA
AYVAKV\BA

Yekûn :

KIBRISA

Çiğ bokla

Şeker tayinleri
artırıldı

ğıda gösterildiği «eklide artırılacağı
iıalkın malumu olmak üzere bildi
Evvelki gün 3242 Duma rilmektedir;n l ı yük otomobili ile 3191 Kalabalarda: t n s a n b a ğ ın a a y d a 30 0 „

iki otomobil çarpıştı

num aralı yolcu
otomobili
polemldyada Ay.
Yorgudi
mevkiinde
çaıpışmışlardır
Çarpışma
neticesinde yük
otomobilinde bulunan yo culardan altı kişisi hafifçe
yaralanmışlardır. Polis mese
leye el koymuştur.

Bir kıza hucum etti

d irh e m
Ş e h ir V a r o ş la r ın d a : „

„

K iiç iık k a sa b a la rd a :

„

„

„

K ö y le r d e :

„

„

„

(ts g e

150 „
150
100 „

M ü d ü rü

tare ftn d ao

is d s r

e d ilm iştir )

„
„
„
„
„
„
„
„

dileriz.

ODEON Sinemasıda
Buakşam saat 3/6 ve 9 da
CENNET PERİSİ
Aşk ve İntikam
1 Nisan Pazar (Yarmaksam) Saat 3,6 ve 9 ça

tetnu

, ı ı . .Harf #■

E.xcambioa
Floreotia
Frontignan
Nayade
Irma
Abbazia
Hainao
Saint Moritz

P-A
olm W

Nöbetçi

Eczaneler

açtı

Lefkojada Z ıko Şirketinin
mağazasını «çırak içerisinden
makara vs. çalmak suçu ile
Yorgos
A nstid u
Mesoi
mahkeme h u z u u n a getiril
miş ve davanın ilk tahkika
tı yapılm ak için dava 7 Ma
yısa tehir edilm iştir.

LEF HOŞA STADINDA
Mevsimin En Heyecanlı Futbol Maçı
i Nisan, 1951, Pazar günü

Çetinkaya Türk S.Birliği
OLIMPiAKOS

“ALTIOK” Buharla Elbise
lemisleme İleri
Lefloşada Mecidiye Sokağı No. 13 te yeni kurmuş
olduğam bulur makinesiyle her nevi kadın ve erkek elbi
selerini mükemmel bir şeklld: temizlemekteyim.
Atölyemizi ziyaretinizle temiz ve ehven iş yapmak
batlıca prensibimiz olduğunu anlıyacakıımz. Modern ma
kinelerde buharla yıkanacak olan elbiseleriniz yeni dereceslnce güzel ve cazip olacaktır. Türk
muhitinde, Türk
sermayesiyle İşletilen mü:a lesetnizi, sayın halkımızın himaye edeceğini umarız.

M. ALTIOK
Mecidiye Sokağı No. 13
(Kardeş Ocağı karşısı)
LEFKOŞA,

ı ,« ,

”»

teklifi üzerine teür • ■ f j ghI k . I
Ur. Bstıh ddtffkt V * M*

Dorsoj”de
luoduktan

^ uSSl

baş delegesi G ro m ıU

if

sonra, son Sovyet te k lifte n -,• • m

K ıb r ıs K u v v e t le r l

değişti
Koroolos vt Polamid/a
Ingilteredtn a »kar

PAPADOPÜLLOB

Göne W ıih Tlı^ W in d
LÜKÜDİ
O n The S p in işli T ıa ıl
APOLLON
The Fan
MACtK Pa LAS
O ne M ıllon
B.C.
PALLAS
La Isla De La P. sidu
BOYAL
The R o nance O f Rosy
___________ R ’dge

I

Kıbns kuvvetlen btftoaıuu*
n>Brig. F.S. R«i C8E.
M'yıs iptidıUiiiKİ» ıdıdat
. ■
. i
b tel»

"|«»k SireotykKUki lupi»

kuvvetleri fa^lt"*‘tr1ıhn 4,
ıohte edecektir.

Um yeni bifkoatiıgı,
?"?• D. E. liu tıto ı c |
Ü^O. Acıktır,

1945 senesi 23 24 kânunu
gereğince Pıslobulu olup |imdi
Türkiyede stkin Mrhcnet Salih
ve Piakobulu
Sal h Hüseyin
Mallob' oro Piskobulu Za ibe
Salih Hüseyin
MaÜobkoroys
Piskobu karyesinin karye demnunda kâin 2 evlek ve 2700
ayak murabbaı olup 6455 ou*
maralı ve 13/7/1950 tarihli
koçanda mukayyed olan frabti
ve bthçe yerinin 58/72 bıssasını
^90-0-0 lira mukabilinde sat.
tnaga uyujtuklarl ilân olunur.

u

r

s

ö

z

İMflYASE IA H İB!
ve Bagyazan

»
«w U
___

■
**■** «Sîfcjj*
tartiyttiji

«ta
^ltl*çn*

S. 1419/1951
»» s a l

Pazartesi gününden ma
ada her gün sabah çıkar
gündelik gazetedir.

■9

Yunan D o s

Satış İlânı

»»» •»

,

Duıajagı
pin verdiği öğieafâfetıodes.fai taki

Amerikan m üm essli

Futbol
|Maçları

Zako mağazasını

JiKtac“

doldur»?»''

Stavrokonnolu olup şimdi
Limasoi
Evdimde sakın Ahmet S ilim
Futbol maçı
thr. Yuaunideo No.138 Victoria
bir kıza hücum ederek oaa
Bu gün ö.s. saat 2 de Girit
Mağusa
vucudca zarar yaptığından Hisarında Y .A K . “ B” t a t l
N. I'eatas
Pattenon
Sokağı
altt ay hapse m ahkûm edil ını ile Erm eniler Brasında
mlştir.
heyecanlı bir futbol maçı
Lârnaka
istifa etti
yapılacaktır.
Th. Argiro No 19 Zezon Kitiefa
Leyacosun Türk Spor K u
lübü idare heyetine seçilen
Lef koşada Eğlence
Bay Çtkm ak Dem irağ bazı
Yerleri, Sinemalar
sebtblcrden
dolayı
istifa
BBLIÖ p a ş a
ettiğinden yerine saatçi Bsy
Cenk
K ızı Halime
kemal H . A k çın s e ç ilm iş ti r
I Nisan, yarınki Pazar
günü Lsymosoo stadyumun
da A EL-APO EL ve Lârnaka
stadyumunda da
ANORTHOSIS— PEZOPORIKOS takımları kargıla'
gceaklardır. Bu iki maçın
gayet heyecanlı
olacağı
tahmin edilmektedir.

kıe;. ! „,..ı

Lefkoşa

Tofam
No,75
Kiku
Bir müddetten beri hasta N.
yatmakta olan Baf despotu N. Hriatodulides No 23 Faneromeai
T.
Kumsa
No. 72
Libeıti
Kleobas dün vefat etmiştir.

m ü j d e T m uj d e i

tehir edilmiştir. Özür

GELECEK

J ı bil

h

hafta sonraya

2»lf»9
Z 2 5 7 ö .in

„

Baf despotu öldü

Duhuliye: Birinci mevki 2/Yan Mevkiler 1 /•

TÜRK K A H R A M A N L A R I hlm i bir

0-0

8-17.0

ralanbus bir ağıla girerek
su” aşâğıdaki gemilerle
bir koyua çaldığından m ıh
halinde bulunmuştur.
keme huzuruna gdirilrnlş ve
S S Ed\v*rd Wilsbaw
suç'u görülerek itti *y haps*
>, Altay
A J l'tlklaod
m ahkûm edilmiş ve £ 2 6 5
„ üoreland
masraf ödemeye emro'un2 Nisan, 1951 Pazartesi günün
„ Mailece Prince
den İtibaren şeker tayinlerinin aşa
muştur.

Bu dostluk maçına Pazar günü ö s. saat 3 3 ) da
başlanacaktır.
Muç ncticesindc galip gelecek olana iki kupa
armağan edilecektir. Kupaların biri Lefkoş» Terk
Sig^ret Fabrikası d ğeri de Dr. Zemenides tarafın
dan hediye edilmiştir.

NOT: Bazt teknik sebeplerden dolayı K O RE D E

O

Geçen gQn kasabamızda bir
VAPURLAR
Rum çocuğu taze bakla yiyerek
zehirlenmişse
de
tez
tedavi
m
ü
Koyun çaldı
Cable ve Wlreles telgraf Şif.
nasebetiyle çocuğu ölümden kur' ketinin bildirdiğine göre, dün
Aooyraıı D :m o ıte jls H *■
taratışlardır.
ö.e. saat 10 da “ Kıbrıs Radyo*

arasında yapılacaktır.

Görmekle duyamayacağınız bir şaheserdir.
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VBVZt ALt BtZA
*a*
Telefon 687
Posta Kutusu 156
Lefkoga— Kıbrıs
Kıbns için seneliği £ 3 . J
Hariç için seneliği ^ 4 .1 0 .0
3 aylık abonesi 15 gilin
Adresinize gönderil».
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